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Valstybių Iždo Depart- 
mentąs skelbia 4-tą Karo 
Bonų vajų. Lietuviai vi
suos^ karo bonų vąjuse y- 
ra 
pirl^mu masiniuose susi
rinkimuose.

Patartina ir dabar ruoš
ti masinius susirinkimus 
ir juose pardavinėti karo 
bonus. Tai geriausias bū
das duoti progą lietuviams 
pirkti karo bonus. Masi
niais susirinkimais mes 
išreklamuojame lietuvių 
vardą.

AMERIKOS Lj,\\ . K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

DARBININKAS
Lithuanian Semi-VVeekly 

Newspaper
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1 TUESDAY and FRIDAY
366 Broavvay, S. Boston 27, Mass. 
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tose ki
pisižymėję gausiu bonų 
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Pareikštai Ir ĄfniytNi 
Ištremtų, Sušaudytą 

KaMųlleMų

Tik ką iš spaudos išėjo 
Juozo Prunskio knygelė 

■“Sibiro Ištrėmime ir Bol
ševikų Kalėjime.” Čia ap
rašoma 10 kunigų, kurie 
ištremti į Sibirą, taip gi 
paduodamas sąrašas tų 
kunigų, kurie buvo laikyti 
bolševikų kalėjimuose. 
Knygelėje atspausdinta 10 
atvaizdų Lietuvoje sušau
dytų kunigų. Taipgi apra
šomos tremtinių ir kalina
mųjų kančios. Šią knygelę 
gali gauti kiekvienas at
siuntęs už 10 centų pašto 
ženklų (stamps) adresu: 
Rev. J. Prunskis, 3230 S. 
Lituanica avė., Chicago, 
8, III.
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Numėtė 1,000 Bombų / 
sunku kovoti keliuose 
frontuose.

Taip vadinamo Tito, kai
riųjų partizanų vado, ats
tovas sako, kad Mikhailo
vič tik kovojęs “prieš par
tizanus”. Tito yra remia
mas Rusijos.

Tarp Mikhailovič ir Tito 
jau seniai eina kova. Mik-

Londonas, sausio 3 —
Anglijos pajėgingi bombo
nešiai vėl puolė Vokietijos 
sostinę Berlyną anksti 
sekmadienio rytą, sausio 2 
d. Numetė daugiau kaip 
1,200 bombų, kurios pada
rė nemažai nuostolių jau 
ir taip sunaikintam mies
tui.

Sakoma, kad 75 nuošim- hailovič kooperuoja su Ju- 
tis Berlyno namų paversta goslavijos vyriausybe iš- 
griuvėsiais.
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Alijantai Įspėja Gen. 
Mikhailovičą

trėmime, o Tito visuomet 
buvo prieš tą vyriausybę 

: nusiteikęs.

Bolivijos Pro-Naciškos 
Valdžios Nepripažįsta

Didysis Kunigaikštis Kęstutis prisiekia atkeršyti vokiečiams dėl Kauno tvirtovės 1362 metas sunaiki
nimo. Lietuvių tauta nuo pat senovės kovoja su teutonais ir Lietuva buvo per amžius tas barjeras per kurį 
teutonas negalėjo išpildyti savo šūkio: "Traukt į rytus’”. Nėra abejonės, kad ir Vytautą, šį jo tėvo priesai
ka, paakstino supliekti kryžiuočius Žalgirio laukuose. Ir šiandien lietuvių tauta semiasi iš praeities sau 
stiprybės kovose su nacizmo banga, kuri žiauriai terioja Lietuvos žemes, lietuvių šeimas... Todėl lai būna 
ir mūsų šių naujų metų pradžios rezoliucija, kad: meilė Lietuvos mūs žingsnius lydėtų ligi Lietuva liks 
laisva ir nepriklausoma, o tas įvyks jeigu tik mes savo darbus jungsime su palaiminta Viešpaties kelione. Ir 
lai-įvyksta — ...Tu, o Viešpatie, man kelią parodęs, uždraudei sapnus, ir aš, pažinęs šventą valią, einu, 
Apvaizdai paklusnus...

Sovietų Rusįjos-ęynan- 
sybė panaikino seną revo- 
liucijinį himną “Interna
cionalą.” Tas himnas at
gyveno savo dienas. Sako
ma, kad “internacionalas” 
neatitinka Rusijos darbi
ninkų gyvenimui. Sukur
tas naujas Sovietų Sąjun
gos himnas, kuris yra aiš
kiai nacionalistinis.

Kaip tik Rusijoje už
drausta dainuoti “Interna
cionalą,” tai ir Amerikos 
komunistai jo nebedainuo
ja. Vadinasi, komūnistai 
jau virto Rusijos naciona
listais.

Komunistai yra daug 
kartų pareiškę, kad Rusi
joje komunizmo dar nebu
vę, o tik socializmas. Taigi 
dabar pridėjus prie socia
lizmo nacionalizmą ir susi
daro nacional - .socializ
mas. Lygiai taip pat vadi
nasi ir Vokietijos nacių 
partija — nacional - socia
listų partija.

Cairo, Egiptas, sausio 3 
(ONA) — Praneša, kad A- 
lijantai įteikė Jugoslavi
jos gen. Draja Mikhailovi- 
č’iui notą, kurioj pareiš- žinoma, 
kiama, kad jis turi akty- Bolivijoj, Pietinėje Ahaeri- 
viai veikti prieš vokiečius, koje, įvyko perversmąs. 
arba rizikuoti netekimą Revoliucionierių vadu bu- 
Anglų - Amerikiečių pripa- vo Victor Paz Estensaoro, 

įžinimo ir pagalbos. kuris yra naujos valdžios
Kaip žinoma, Jugoslavi- finansų ministeriu. Revo- ( 

joj yra Anglijos ir Ameri- lilucionierių prezidentu y- 
kos misija Mikhailovič‘io ra Villaroel. 
centre, bet iš jugoslavų Naujoji revoliucionierių 
šaltinio esą patirta, jog valdžia tikėjosi išgauti ki- 
santykiai tarp anglų ir tų valstybių pripažinimą. 
Mikhailovič‘io jau per kiek Bet paaiškėjo, kad toji val- 
laiko yra įtempti.

i Gen. Mikhailovič komp- jos Suvienytos Tautos ne- 
nikatuose sakoma, kad jis. pripažįsta.' Pramatoma, 
yra aktyvus ir yra spau- kad greitu laiku įvyks nau- 
džiamas vokiečių, bulgarų jas perversmas, ir susida- 
ir kroatų, todėl jam esą rys koalicijinė valdžia.

VVashington, D. C.—Kaip 
šiomis diey>mis

MIRTIS UŽ SUŽEIDIMĄ
KOLONISTO LIETUVOJE
 ®>--------------------------------------------------------------------------------------i

dino japonų laivą 9,000-to- 
nų prie Ad miraity salos ir 
sužalojo naikintuvą ties 
New Britain.

Iš Alijantų Centro, Nau-, 
ia Gvinėja 
f _
japonams padarė naują 
surprisą, įsiveržė į Saidor 
uostą, Naujoj Gvinėjoj, ir 
užėmė ne tik uostą, bet ir 
aerodromą.

Šis Amerikiečių įsiverži
mas perkirti priešo kariuo
menes tarp šio punkto ir 
Tustralijos karo jėgų, ku
rios eina pirmyn arti Blu- 
cher Point. Taipgi sudaro 
rimtą pavojų japonams a- 
pie Madang, link kurio 
Australiečiai žygiuoja pa
lei Ramu upę.

Amerikiečiai paėmė daug 
japonų į nelaisvę. Priešui tų organizacijos 
gręsia sunaikinimas.

Kitose karo operacijose slapta spaustuvė Kaune 
Alijantų lakūnai nuskan- esanti likviduota.

sausio 3 — A-
merikiečių šeštoji armija

Vokiečiai Seka
Slaptą Komunistų 

Veikimą

(LKFSB) Specialus vo
kiečių teismas ■’K.aunfe nu
teisė mirti farmų darbi
ninką Andrių Meškauską 
iš Ąžuolų Būdos už nele
galų ginklų laikymą ir už 
pasikėsinimą nužudyti du 
vokiečių kolonistus, kurių 
vienas buvo sužeistas Pen- 
tupių kaime rugp. 9 d.

Žudo Vokiečių 
Patikėtinius

džia esą pro-naciška, todėl

(LKFSB) Vokiečių žinio
je esanti saugumo policija 
susekė Lietuvoje slaptą 
komunistų organizaciją. 
Tarp jos narių buvę ir ke
letas žymių Rusijos komu
nistų, kurie grįžo į Lietu
vą jau po to, kai bolševikai 
buvo pasitraukę. Komuflis- 

vadas e- 
! sąs žuvęs susirėmime, o jų

i

Rusai Prie Lenkijos Sienos
Naciai Vis Dar Traukiasi

Europos Karą Laimėsime 
1944, Tikrina Eisenhower
Algiers-— Gen. Eisenho- 

wer, vyriausias invazijos 
karo jėgų vadas, pareiškė, 
kad Europos karą laimėsi
me 1944 metais.

Dabar gen. Eisenhower 
yra kur nors Anglijoj, ir 
ruošiasi daryti invaziją į 
Vokietijos nacių kontro
liuojamus kraštus.

Japonai Mobilizuosią Dar 
2,000,000 Vyrų

I
I

(LKFSB) Vilniuje išei
nąs vokiečių kontroliuoja
mas laikraštis praneša, 
kad spalių 6 d. buvo nužu
dytas Ludwig Thiel, jau
nas vokiečių ūkininkas, 
kuriam buvo pavesta pri
žiūrėti Glaušų dvaras.
— Generalinis komisaras 

von Renteln praneša apie 
tragišką mirtį Jono Žuko, 
Utenos apskr. viršininko. 
Jo veikimas buvęs nu
kreiptas daugiausiai prieš 
bolševikus.

Ypatingas Įsaky
mas Lietuviams 

Prancūzijoje

Amerikiečiai Įsiveržė Į Saidor
vakariniame Nau-Londonas, sausio 3 — įcester,

Šiuo laiku eina didžiausias jos Britanijos pakraštyj, 
pasiruošimas invazijai į japonų bombos nuskandi- 
Vokietijos nacių paverg- no Amerikos naikintuvą ir 
tus kraštus. Tūkstančiai sužalojo mažą transportinį 
jaunų vyrų dieną ir naktį laivą.
treniruojasi. ' Japonai skelbė, jog jie

Amerikiečių karo jėgoms nuskandinę du didelius 
įsiveržimui yra paskirtas. kreiserius ir du transpor- 
vadovauti įžymus karys tus, bet tai buvo japonų 
gen. Eisenhower. j “fantazija”, sako sekr.

■ Invazijai yra paruošiami Knox.
ne tik amerikiečiai, bet an-! 
giai ir kiti suvienytų tautų 
kareiviai.

Manevrai yra daromi kur 
nors Angli jo j. Kai kurie 
Anglijos miesteliai turėjo 
būti evakuoti, kad padary
ti vietos manievrams.

Susekta Kas Bombardavo 
Vatikaną

: New York, sausio 3 — 
Vatikano radio paskelbė 
Šv. Tėvo pareiškimą; ku
riame sako, jog Jo Švente- 

, nybė žino kurios valstybės 
į lėktuvai bombardavo Vati- 
’kaną. Sakoma, kad lėkttt- 
’ivo ataka ant Vatikano bū- 
įvusi “tiksliai suplanuota 

sau-'ir negarbingai bei nevyku- 
Laivyno se-;siai slepiama už lakūno as- 

77

(LKFSB) Paryžiaus ra
dijas šių metų lapkr. 9 die
ną paskelbė apie Prancūzi
joje įsakymą, pagal kurį 
visi lietuvių kilmės asme
nys, turintieji daugiau, 
kaip 15 metų amžiaus, pri
valo užsiregistruoti emi
grantų lietuvių ofise 5 
Rue de Messine, Paris, 
VIII arrondissement. Lie
tuviai. kurie iki 1943 metų'marinus prie Cape Glou-.buvo.

Londonas, sausio 3 —Vo
kiečių radio skelbia, jog 
1944 metais Japonija draf- 
tuos dar 2,000,000 vyrų ka
ro tarnybon. Gali būti, 
kad draftuos, bet gali būti 
tik paprastas blofas-gąs- 
dinimas.

i

sausio 3 — isias, kad naciai nebesitikiLondonas, sausio 3 — '___,________ _______
Rusijos raudonoji armija laimėti karą su Sąjungi- 
Ukrainoje į vakarus nuo1 
Kievo taip smarkiai puolė 
Vokietijos nacius, kad jie 
buvo priversti trauktis be 
didelio pasipriešinimo. Sa
koma, kad laike to puoli-i 
mo rusai užmušė 4,000 na- naciai bedarytų, bet jie jau 
cių, atsiėmė šimtus kaime- yra karą pralaimėję. Są- 

Iš jungininkų invazija pri- 
Žitomiro rusų žnyplės vers Vokietijos nacius pa

skelbia traukė tolyn link Lenkijos siduoti arba jie bus sunai- 
sienos, kurią gal būti jau kinti.
bus pasiekę, kada skaity- ----------------
tojai skaitys šias žinias, i Naujas Laikraštis 

Kodėl Vokietijos naciai J
taip sparčiai traukiasi iš.
Rusijos? Yra įvairių spė
liojimų. Bet gal tikriau-

Lietuvių komunistų arba 
komunistuojančių suva
žiavimas New Yorke buvo 
tikra mizerija. Vadukai 
graibstėsi, bet neturėjo už 
ką nusitverti. Jie tikėjosi, 
kad iki to suvažiavimo 
raudonarmiečiai jau bus 
pasiekę Lietuvą, tai jie bū
tų nors tiek patriukšmavę, 
kad Paleckis “jau Lietuvo- lių ir užėmė Žitomirą. 
je.”

Dabar “seimą”
“tautininkai,” vadovauja
mi p. Smetonos/ Kaip pir
mieji, kurie Lietuvą pris
kiria Rusijai, taip ir pasta
rieji, kurie remia buvusį 
p. Smėtonos rėžimą, neturi 
daug pasekėjų. Tačiau, 
kad pasirodyti, tai visi va
žiuoja, kiek jų yra, kad 
atrodytų, jog ūujie turi 
"minias.**

Kaip komunistų arba ko
munistuojančių kvislingų šakyj.

ninkais, tai jie visas savo 
stipriausias jėgas sutrau
kia prieš Anglijos ir Ame
rikos karo jėgas, kurios y- 
ra paruošiamos invazijai.

Nežiūrint ką Vokietijos

“seimas” praėjo nepaste
bėtas anglų spaudoje, taip 
gal būti praeis ir “tauti
ninkų” su Smetona prie-

Kaune

Nuskandino Amerikos 
Laivą

Šokėjų Grupes 
Kaune

(LKFSB) Kaune sudary
tos kelios šokėjų grupės 
pramogoms rengti. Jų tar-

(LKFSB) Okupacinė 
valdžia davė leidimą pra
dėt leisti naują periodinį 
žurnalą lietuvių kalba, 

! vardu “Kūryba”. Jo redak^ 
toriumi būsiąs Stasys Lęš- 
kaitis. . •'

Washington, D. C.,
šio 3 — J. V. L_ _ ____
kretorius Knox praneša,'mens,” tuo įrodoma, jog 

ikad iškeliant amerikiečius, žinoma kieno tas lėktuvas

pe žymią vietą užima 14i 
mokinių iš Nasvytytės pa
sižymėjusios šokių moky
klos. Atrodo, kad okupan
tai darys spaudimą, jog 
tos menininkų grupės pa
linksmintų jų karius. Vo
kiečiai atima Lietuvos gė
rybes nuo gyventojų ir 
dar nori, kad Lietuvos 
žmonės juos linksmintų.

gruodžio 31 dienos neįsi- 
gys aukščiau minėtos į- 
staigos išduodamų pažy
mėjimų, bus laikomi SSSR 
piliečiais ir jiems bus tai
komi SSSR piliečiams iš
leistieji nuostatai. Matyt 
okupantai ir kituose kraš
tuose esančius lietuvius 
nori priversti patarnauti 
jų karinėms užmačioms ir 
nepasiduodantiems grąsi- 
na sunkenybėmis, kokias 
jie yra numatę savo priešų 
krašto — SSSR — pilie
čiams.

i

LDS Narių Ir "Darbininko"

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.
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Jungtinių Tautų Pašalpos Ir Atstaty-Į^“"“ 
mo Administracija Baigia Pirmųjų 

Konferencijų

istoriš

ir ben- 
tautų 

nubal-
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Antanas Vaičiulaitis

Tegul mūsų tėvams, bro
liams, seserims liaujasi 
vargo, persekiojimų ir 
kraujo metai tolimoje tė
vynėje, ir tegul karo aud
ros apsimalšina visoje že
mėje.

Mūsų broliai ir seserys, 
kurie alksta ir trokšta, te
gul būna pasotinti.

Kurie kenęia šaltį, tegul 
būna pridengti ir sušildyti.

Kurie yra išvaryti iš sa
vo namų ir tėviškių, tegul 
būna grąžinti į gimtą žemę 
ir savo pastogę.

Kurie buvo atskirti, te
gul pareina i savo namų ži
dinį ir į savo žmones.

Kurie buvo ištremti, ka
linami, kurie 
mos žemės speigose, kait
roje. pelkėse ir tyriaukiuo-

, pirmiau 
(kaipo atlyginimas už ma
žus patarnavimus, iki deg
tinė pavirto į mainų tarpi
ninką, faktinai viršijantį 
bevertės okupacines vo
kiečių markes. Pavyzdžiui, 
švedų laikraštis sako, duo
dami degtinės batsiuviams 
žmonės išvengia kelių sa- 
vančių laukimo batų pa
taisymo ir už degtinę jie 
taip pat gaudavo ir odos.

Toliau švedų šaltiniai 
praneša, kad po palyginti 
ilgo snūduriavimo Sovie
tų pajėgos vėl atnaujino 
savo oro atakas ant Balti- 

, siekdamos iš
sijos uždaromasis, bet ten|hajkįnti uostų įrengimus 
esantieji sudaryti komite-'^ vokiečių ten esančius

’ną šių problemų ir apibrė
žia numatomus adminis
tracijos žygius.

Taipgi apima ir taisyk- 
(Jes, pagal kurias UNRR 
Administracija bus tvar
koma ir jos nustato for
mulę, pagal kurią nariai— 
valstybės, didelės ir ma
žos. finansuos savo pašal
pos programą.

Nors trečiadienio susi
rinkimas buvo Tarybos se-j°s miestų,

Atlantic City, N. J. — 
Praeitų trečiadienį, už
baigiant trijų savaičių de
talius darbus sukūrimui 
organizacijos ir nustaty
mui politikos. Jungtinių 
Tautų Pašalpos ir Atstaty
mo Administracijos Tary
ba uždarė pirmąją 
ką pilnaties sesiją.

44-rių jungtinių 
dradarbiaujančių 
taryba vienbalsiai
savo priimti penkiolikos 
pakomitetų 41 rezoliuci
joje išdėstytą politiką.

Priimtosios Tarybos re
zoliucijos yra pradedamos 
įžanga, aprašančią užduo
tį. Joje rašoma: “Jie (dele
gatai ) turėjo prieš save už
davinį imtis pirmųjų žing
snių įgyvendinti 44 tautų 
nusistatymą, kad jungti
nių tautų karo pajėgų iš
laisvintų teritorijų gyven
tojai gautų pagalbą ir pa-į 
šaipą palengvinti jų kentė
jimus; maistą, drabužius, 
Ir pastogę; pagalbą apsi-, 
^saugojimui nuo maro ir 
atgavimui gyventojų svei
katos; kad paruošimai ir 
parengimai būtų daromi 
grąžinti belaisvius ir trem
tinius į jųjų namus: ir pa
galba atstatymui skubiai 
reikalingos žemės ūkio bei 
industrijos gamybės ir ki
btų skubiai reikalingų pa
tarnavimų”.

Priimtosios rezoliucijos 
reprezentuoja UNRRA ta
rybos atsakymą į kiekvie-

I

tai jau pradėjo savo darbą 
specifinėmis problemomis.

Pilnaties sesijos užda
rymas buvo atžymėtas de
legatų pareiškimais dėl 
puikios kooperavimo dva
sios, kuri vyravo per visą 
sesiją, ir išreiškimu mažų
jų tautų atstovų pasitenki
nimo visiška lygybe, kuri 
vyravo tiek bendruose tiek 
komitetų susirinkimuose.

Mirties Bausme 
Laiškanešiui 
Pumpučiui

(LKFSB) Specialus 
kiečių teismas pasmerkė 
mirti vokiečių pašto Tel
šiuose laiškanešį Kostą 
Pumputį. Jis kaltinamas 
pavogęs nemažiau, kaip 15 
siuntinių, kuriuos lietuviai 
savanoriai siuntę savo gi
minėms į namus iš rytų 

‘ fronto.

VO

Nacių Nenormalumas Baltijos Kraš
tuose Pasiekia Grasinančio Laipsnio
Washingtonas — Pagal 

švedų laikraščio Arbetet 
pranešimus, pasiekusius 
Karo Informacijos Įstai
gą. Baltijos valstybių di
delė gyventojų dalis įpra
to prie alkoholie 
mo dėl vokiečių i 
vedant alkoholį, 
silyginimo bazę 
mui darbo jėgų, 
cių triukas — tai mokėti 
premiją alkoholio formoje 
už geriausius rezultatus, 
atsiektus tiek industrijoje, 
tiek žemės ūkyje.

Vokiečių okupacijos pra
džioje Baltijos teritorijose 
buvo galima pirktis betką. 
Vietiniai gyventojai tačiau 
greit pradėjo rodyti nuo
vargį nuo nacių okupaci- tojami su darbininkais ir

; vartoji- 
metodo į- 
kaipo at- 
padidini- 
Kitas na-

jos ir nuo gudrių vokiečių 
kolonistų, kurie, viliojami 
greito praturtėjimo paža
dų, užplūdo šias sritis ir 
pradėjo mainikavimus su 
vietiniais gyventojais. Są
lygos taip pablogėjo, anot 
Arbetet, kad naciai nieko 
nebegali pirktis šiose apy
linkėse, nebent mokėdami 
alkoholiu.

Pradžioje ūkininkai buvo 
raginami pristatyti dides
nes gaminių kvotas, duo
dant jiems už tai degtinės, 
iki palaipsniui jų noras al
koholio degeneravosi į į- 
protį, kuris buvo pilnai iš- 

i naudojamas vokiečių kolo
nistų ir nacių pareigūnų. 
Panašūs metodai buvo var-

♦

karo laivus.
Belaukdami savo pasi

traukimo iš Baltijos vals
tybių, naciai daro paskuti- | 
nius desperatiškus bandy
mus priversti žmones ben
dradarbiauti. Paskutiniai 
pranešimai nurodo, kad 
Estijoje jie tikisi sumobili
zuoti 180,000 vyrų Wehr- 
machtui. Atsilyginimui už 
vyrų pajėgų kontribuciją 
karui prieš Rusiją, naciai 
prižada gerovę. Tuo tarpu 
mažiau kaip 20,000 estų 
stojo savanoriais į vokie
čių armiją. “Swenska Dag- 
bladet” praneša, kad papil
domai prie suaugusiųjų 
vyrų, naciai pradėjo stip
rų vajų sumobilizuoti jau
nuolius tarp 12 ir 14 metų 
amžiaus priešgaisrinei tar
nybai, kartu mobilizuoda
mi ir visas pajėgias mote
ris. Iš vartojamų metodų 
yra aišku, kad, evakuoda
mi Baltijos valstybes, na
ciai planuoja apvalyti tas 
apylinkes nuo bet kokių 
pajėgių civilių, taip kad a- 
tėję rusai neturėtų reika
lingos vietinės darbo jėgos 
atstatymui.

Vokiečiai pradeda su
prasti, kad jie nebeturi jo
kių galimybių išplėsti 
jų taip norimą “Lebens- 
raum” j rytus. Jų Baltijos 
sričių pozicijos netrukus 
nebebus išlaikomos. Kaipo 
paskutines pastangas jų 
žiaurių planų, jie dabar 
sistematingai silpnina vie
tinius gyventojus, platin
dami tarp žmonių alkoho
lizmą. Jie taip pat per jėgą 
rekrutuoja pajėgius vy
rus ir moteris, įimant ir 12 
metų amžiaus vaikus, nu
matomam išgabenimui j 
garsiąsias Vokietijos dar
bo stovyklas ir priešlaiki
nę mirtį dėl badavimo ir 
dėl kankinimų rankose iš
tvirkusių nacių planų vyk
dytojų. o.wj.
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tegul jau da-

z

t-

ir ten gyvena toki pat 
žmonės, kuriems skauda, 
kai juos persekioja, kurių 
šildys verkia dėl tėvynės 
tamsaus rytojaus, ir kurie 
kraują lieja dėl savo tėvų 
žemės laisvės, nors niekas 
iš pasaulio galingųjų nesi
klauso jų kančios balso ir 
šviesos, laisvės ir teisybės 
šauksmo, — 
bar išgirsta.

Tegul mūsų senajai tėvų 
žemei, dainų ir kryžių ša
liai, išaušta laisvės, švie
sos, garbės ir ramybės me
tai, ir tegul būna mums 
leista grįžti į laisvos Lietu- 

š" vos laukus ir girias, ir te
gul būna leista mums pa- 

• žvelgti i mūsų brolių, se
serų, motinų, mylimųjų 

buvo sveti- akis ir su džiaugsmu tarti: 
“Mes esame laisvės vaikai, 
ir tegul amžių amžiais mu

se varginami ir žudomi, te- sų žemė daugiau nepatiria 
gul visi būna parvesti į sa
vo motiną žemę, i savo' 
miestus ir kaimus, — gim-: 
tasai kraštas jų neužmir-j 
šo ir kasdien ilgesio balsu 
šaukia juos, ištremtuosius 
savo vaikus, norėdamas 
priglausti jų šiurkščias 
rankas prie savo kenčian
čios krūtinės.

Visi, kurie audrų buvo 
nublokšti į tolimus kraš
tus ir svetimą padangę, te
gul susirenka po mūsų au
gintojos, rūpintojos, mūsų 
dainuotojos ir gimdyvės 
Lietuvos sparnu, ir tegul 
randa jos prieglobstyje 

- atsilsi, ramybę, meilę ir 
i kūrybos našų darbą. 
; Pasaulio ateities statyto
jai, kurie sakosi nori že
mei duoti geresnį ir teisin
gesnį rūmą, tegul paga
liau atsimena ir Lietuvos 
kančias, vargus, troškimus j 

' ir kovas, ir tegul žino, kad»

vergo dalios”.
Tokia yra mūsų viltis, 

troškimas, kasdienė mal
da, svajonė ir išganymas. 
Toks turi būti ir mūsų tei
singumo išsipildymas...

Gaisrai Vilniuje
(LKFSB) Rugsėjo mėne

syje buvo 11 gaisrų Vil
niuje.Kun. Jonas P. Pievotas

Penktadienį, gruodžio 31 dieną, 1943 m., 2 
vai. po pietų, Šv. Elzbietos ligoninėje mirė kun. 
Jonas P. Plevokas, 38 metų amžiaus. Paliko 
dideliame nuliūdime motinėlę p. Elzbietą Ple- 
vokienę, gyv. 948 E. Broadvvay, So. Boston, 
dvi seseris ir brolį, ir daug giminių.

Velionis buvo pašarvotas motinėlės namuo
se iki sekmadienio, sausio 2 d. po pietų. 4 vai. 
po pietų a. a. kun. J. P. Plevoko kūnas buvo 
atvežtas ir išstatytas Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje, kurioje priėmė pirmuosius 
Sakramentus ir kurioje atnašavo savo pirmą
sias iškilmingas šv. mišias. Vietiniai ir apylin
kės kunigai 4 vai. po pietų atgiedojo iškilmin
gas egzekvijas ir maldas už a. a. kun. Jono 
Plevoko vėlę. Tūkstančiai žmonių lankėsi baž
nyčioje ir meldėsi už jauno, kuklaus, Dievui 
ir žmonėms atsidavusio kunigo vėlę.

A. a. kun. Jonas P. Plevokas buvo įšven
tintas kunigu 1982 m. Šv. Kryžiaus katedroje, 
Bostone. Pradinius mokslus baigė So. Bosto
ne, o kolegijos mokslus Kolegijoj, iš kur įsto
jo į Šv. Jono Seminariją ir ją baigęs buvo 
įšventintas kunigu. Pirmiausia vikaravo Šv. 
Bernardo (airių) parapijoj, Newton, Mass., o 
po kiek laiko buvo paskirtas į Nekalto Prasi
dėjimo P. M. lietuvių parapiją, Cambridge, 
Mass. Susirgo “diabetes” liga ir buvo nuvežtas 
į Šv. Elzbietos ligoninę. Mažai kas tikėjo, kad 
kun. Jonas P. Plevokas jau tada pasveiks. Li
ga buvo kiek apmalšinta, bet kun. Jonas Ple
vokas niekad nesijautė taip stiprus, kad galė
tų eiti pareigas parapijoj, nors ligai nenorėjo 
pasiduoti. Paskirtas į Saldžiausios Širdies Jė
zaus Akademiją, Sharon, Mass., kapelionu. 
Sveikata susilpnėjo, ir kun. Jonas Plevokas 
buvo priverstas pasitraukti nuo pareigų. At
vyko į So. Bostoną, ir apsigyveno pas savo 
mamytę, kur gyveno iki pat mirties. Gyven
damas So. Bostone, nežiūrint kaip silpnas bu
vo sveikatoje, tačiau atvykdavo į Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčią, gelbėdavo vietiniams 
kunigams ir atnašaudavo šv. mišias, o tik 
prieš pat mirtį nebegalėjo tai padaryti, ir buvo 
nuvežtas į ligoninę, kur ir mirė.

IŠKILMINGOS LAIDOTUVES
Pirmadienį, sausio 3 d., 10 vai. rytą, Šv. Pet

ro lietuvių par. bažnyčioje įvyko iškilmingos 
laidotuvių pamaldos. Iškilmingas šv. mišias 
atnašavo kleb. kun. Pr. Virmauskis; asistavo 
kun. K. Jenkus, deakonu; kun. J. Petrauskas, 
sub-deakonu. Kun. A. Abračinskas buvo cere
monijų vedėju, o kun. F. Norbutas ir kun. J. 
Skalandis. akolitai. Turiningą pamokslą pasa
kė kun. Pr. Strakauskas, Lowellio par. klebo
nas.

Dalyvavo J. E. vyskupas Cushing, D. D., Pre
latas Murray, Prelatas J. Ambotas ir apie šim
tas kunigų, taipgi daug vienuolių ir tūkstanti
nė pasaulionių minia.

Palaidotas Naujos Kalvarijos kapuose.

I
I

Vienas kunigas rinko aukas 
našlaičių prieglaudai. Jis užėjo 
kartą i namus kur lošė korto
mis. Jam prašant aukų, vienas 
lošėjas jau gerokai įsigėręs, su
pykęs drožė ranka į ausį. Ku
nigas nesusiraukė, bet tik ra
miai tarė: “Tas tai man. o kas 
bus našlaičiams.”

Šv. Ignotas — “Mes blogai ne
kalbėtume apie kitus, jei neras
tume klausytojų.”

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
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.

Iždininke — Ona Staniuliūtė,
177 West Tth St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broaaway, S. Boston, Mass. 

Kasos Gi. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
Pirmininkė — Eva Marksienė, 
Visais draugijos reikalais krexpkitės

Das protokolu raštininke 
antrą antradienį mėnesio, 
vakare. Parapijos salėje, 492 
Seventh St., So. Boston, Mass. 
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

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

8 tVinfield St.. So. Boston, Mass.
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ŠV. JONO EV. BL. PASALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

‘ Pirmininkas — Juozas Švagždys, 
601 6th St., So. Boston, Mass.I

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

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

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

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

„ , Maršalka — Jonas Zaikis,
i .oV V3 Ljr. 501 E. 5th St., So. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 

| 2 vai. po pietų. Parapijos* salėj
1 492 E. 7th St.. So. Boston. Mass
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Užsiprenumeruokite Įdomiausi
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 

ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. Jis iš
eina du sykiu į savaitę — antradieniais ir penktadie
niais.

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

DARBININKAS
366 *. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

z
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I

S4.00
2.00

$2.00
1.00

Nuotykis “Žaibo”
Spaustuvėje

(LKFSB) Garsi katalikų 
spaustuvė Kaune — “Žai
bas”, kurioje buvo spaus
dinamas dienraštis “XX 
Amžius”, dabar yra oku
pantų kontrolėje. Lietuvos 
laikraščiuose buvo pa
skelbta, kad joje pražuvo 
kortelės dėl pirkimo 4.608 
kilogramų bulvių. Skel
biama, kad tos kortelės ne
beturinčios galios ir įsako
ma kratuvėms patikrinti, 
ar joms nepateko tas do
kumentas. Už nelegalų 
naudojimą būsią griežtai 
nubausti.
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“Pasaulyje jūs turėsite suspaudimo. Bet pasitikė
kite, aš apgalėjau pasaulį”. ; Jon. 16,33.Ki

* r

Virginia Carlisle, 4, iš Raleigh, N. C., kuri sugrįžo 
iš belaisvės iš šangajaus. laivu Gripsholm. Jai paduo
tas juokų laikraštis padarė didelio/surprizo.
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kuri turi 
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Draugiškumo Taktika Čia
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of the Russian

Moley’s
Statės

Decem-
Neucs-

the
to

in Memel territory 
what was probably 
first attempts to 
rising menace of

I

Antradienis. Sausio 4 d., 1944
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Propaganda
Įgyja

Masinis galvijų 
manoma, yra

Ūkininkams naujas pagerinimas. Tai mašina, kur’ kerta ir iškulia ja
vų grūdus tuo pa-'iu kartu kai kertamas derlius.

vidutinis septyniolikos metų vy- 
reikalauja rams, kurie pasekmingai

8UBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____________  >4.00
Domestic once per week yearly >2.00
Foreign yearly______________ >5.00
Foreign once per week yearly >2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams      >4.00 
Vieną kart savaitėje metams_ >2.00
Užsieny metams ____________  >5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams >2.50

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

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

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

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

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

the Lithua- 

never obtain-
elections in Lithuania.

Therefore, I am inclined

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

— -j, ^3^ he uses
respectively. Russia later results of those elections 

construct his fantastic inven- 
tion that Lithuania became 
pro-German to such a degree as 
to elect ,twenty-five German

I I

Laikas sparčiai bėga, su juo ir karo eiga slenka 
pirmyn. Rusai pažingsniui stumiasi artyn prie Pabaltės 
valstybių, kurias jie nusistatė nesąlyginiai okupuoti. 
Į tokį mūsų Tėvynei pavojų mes negalime abejingai 
žiūrėti. Bet — kas gi darytina? Nukreipti likimo smū
gį ne mūsų galioje. Vesti derybas, jei jos iš viso gali
mos, su atsakingais karo bei politikos vadais tenka pa
likti mūsų pareigūnams. Gi spaudos uždavinys — su
rasti bei nustatyti kokią bendrą taktiką, kurios visuo
menė turėtų laikytis. Suprantama, kad esminė mūsų 
taktika tai siekti pilnos nepriklausomybės, bet siekiant 
to tikslo, kokia turi būti mūsų išeivijos nuotaika? Ligi 
šiol buvo besilaikoma griežtos anti-sovietinės linijos, 
turint omenėje bolševikų darbus Rusijoj ir Lietuvoj. 
Dabar kai kas pataria švelniau apie sovietus kalbėti 
bei rašyti, visai nekritikuojant jų vidaus gyvenimo bei 
komunistinės santvarkos. Jei tokia valdžia ir tvarka 
jiems gera, tai kam mums čia sielotis? Tesižino. Tuo 
būdu tikimasi įsigyti sovietų vyriausybės palankumą 
ir sudaryti su bolševikais, taip sakant, žmoniško su- 
kalbumo tiltą.

Nekritikuot Sovietų tvarkos? Kas gi ją kritikuotų, 
jei bolševikai savo tvarką vien sau pasilaikytų? Jiems 
gera — tebesidžiaugia. Bet visa bėda tame, kad jie sa
vo tvarką ir kitiems priverstinai bruka. Ir nėkiek ne
geresnę, verčiau prastesnę negu rusams, nes jei net 
civilizuotas žmogus retai kada myli savo artimą kaip 
patsai save, tai apie bolševikus nėra ką ir bekalbėti. 
Tad jų vidaus tvarka gyvai mus domina ir verčia su ja 
susipažinti, nes ji mums patiems yra taikoma ir dar 
žiauresnioj formoj, negu rusams. Tuo būdu noroms- 
nenoroms priseina bolševikų tvarką išvilkti aikštėn. 
Tai mūsų pareiga, nes Maskvos propaganda melagin
gai nušviečia sovietijos gyvenimą. Jei jiems meluojant, I 
mes tylėtume, tai prisidėtume prie mūsų žmonių suve
džiojimo. Kitais žodžiais, būtume bolševikiškos klas-< 
tos dalyviai.

Gal, sovietų žiaurumas nutylint, pasisektų sušvel- 
nyti, sužmonyti komunistų vyriausybę? Vargu. Jie 
to, be abejo, kaip tik ir trokšta. Tai jiems daug pagel
bėtų sudaryti palankesnę pasaulio nuomonę: žiūrėki
te, štai ir lietuvių tauta, iki šiol taip smarkiai prieš mus 
nusištačiusi, visu frontu pasuko į sovietų pusę. Kiek 
būtų džiugesio Kremliaus diktatoriams! Ir kur atsi
durtų taip karštai puoselėjamos mūsų nepriklausomy
bės viltys? Mūsų lietuvišką geraširdystę bei nuolaidu
mą jie puikiai išnaudos ir paskui mums atkiš, atsipra
šant, — maskolišką špygą. Juk ir 1939-40 metais buvo 
mėginta žmoniškai susitarti. O kas įvyko? Ne. Susibi
čiuliavimo taktika čia netinka. Totalitarinis komuniz-j 
mas negali iš savo linijos iškrypti. Jo varžtai geležies Į 
retežiais sukausto visą šalies gyvenimą. Laisvės bei; 
nepriklausomybės jis niekam nepripažins.

Bet gali kas teigti, kad Rusijos bolševikai jau ne
be tie; kad stambūs jų gyvenime pasikeitimai įrodo, 
kad rusų tauta gaivaliniu sąjūdžiu nesulaikomai žy
giuoja į senąjį rusišką imperializmą. Gal taip, gal ir 
ne. Tik po karo teks pamatyti, kiek pastovūs tie “stam
būs pasikeitimai.” O kad ir iš tikrųjų bolševikija išsi
rutuliuotų į imperializmą, tai prastas čia mums sura
minimas. Pasipažįstame ir su rusų imperializmu ir ge
rai atsimenam, kad jis visokiais būdais stengiasi su
naikinti mūsų tautą. Gi vienintelis skirtumas tarp 
cariško ir bolševistinio imperializmo yra tas, kad dik
tatoriškas bolševikų imperializmas kur kas žiauresnis.
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HERRENVOLK IŠNAUDOJA 
UŽKARIAUTAS BALTIJOS 

TERITORIJAS

Kaip žinoma, Mr. Ray-i 
mond Moley, “Newsweek” 
užsienių reikalų redakto
rius, parašė straipsnį apie 
Pabaltijo valstybes, ku
riame yra daug neatitin
kančių tikrenybei išsireiš
kimų. Pavyzdžiui, p. Mo
ley sako, kad Pabaltijo 
valstybės buvo “sukur
tos” Versalyj, kad Pabalti
jo valstybių gyventojai y- 
ra “slavai” ir daugiau ne
sąmonių p. Moley prirašė 
tame laikraštyj. Jis /-"O 
savo straipsniu iššaukt 
bai daug protestų ir sa\e 
išstatė pajuokai. Lietuvos 
Generalinis Konsulas, p. 
Jonas Budrys parašė 

j “Newsweek” redakcijai 
sekančio turinio laišką:

December 20, 1943
Mr. Chet Shaw 
Managing Editor. Nezcsveek 
152 West 42nd Street, 
New York 18. N. Y.
Dear Sir:

Permit me to point out a few 
of the many inaccuracies cont- 
ained in Mr. Raymond 
article on the Baltic 
which appeared in the 
ber 13. 1943. issue of 
įceek:

Lithuania and the other Baltic 
Statės, contrary to Mr. Moley’s 
repeated assertions were not 
“created” at Versailles, because 
the Treaty of Versailles did not 
provide for their creation. These 
statės proclaimed their indepen
dence. fought for it, and became 
de facto independent before that 
treaty was signed. On the other 
hand. and also before Versailles. 
Russia itself had proclaimed 
the right of all nationalities j 
under Russian rule “to dispose 
of their own f ate, even to 
separation and the establish- 
ment of an independent statė”, 
in a document known as the 
Declaration of the Rights of the 
Peoples of Russia, dated No- 
vember 2/15. 1917, and signed 
“in the name
Republic” by Iosif Djugashvili ed in 
Stalin and V. Ulianov (Lenini,

in their capacity as the People’s’think that Mr. Moley has im 
Commissary for Nationalities mind the elections to the Diet 
and the President of the Coun-1 of Memel. although he does not 
cil of the People’s Commissa- say so, and, 
ries, 
confirmed this proclamation in 
her treaties with Lithuania. 
Estonia, and Latvia, concluded 
in 1920. in which she renounced 
forever any claims to these deputies out of a possible twen- į 
statės and territories. jty-nine. I am afraid I cannot;

call fair such methods on thei It is simply not correct to say . ... ....1 / cart of Mr. Moley.that Lithuanians, or. for that * 
matter, Latvians and Estonians,! As a matter of well-known 

j are Slavs, because they are not. fact, not only did Lithuania į 
Į Moreover, Lithuania, far from not become pro-German after 
. being a “hodge-podge of races, the advent of Hitlerism, būt — 
religions and nationalities”, is qUite to the contrary — her 
one of the most homogeneous relations with Germany comp- 
of countries in this respect: 81 letely deteriorated from that 
percent of its inhabitants are time on because of the latter’s 
Lithuanians and over 80 percent persistent efforts to foment pro- 
of its people are Cat’nolics. In Nazi disturbances in Memel 
this connection I should likę to territory. These efforts were 
quote

, Grabam, of the University of 
California, a distinguished au
thority on Baltic affairs who 
has the following to say when 

: discussing the composition of 
the Lithuanian Constituent As
sembly: “It is significant of 
the homogeneity of the Lith
uanian population that only 10 
per cent. of a body elected ac
cording to proportional repres- 
entation should consist of natio
nal minorities.” f.Vetc Govem- 
ments of Eastern Europe, by 
Malbone W. Grabam, p 
New York, 1927.)

I am completely at a loss to! 
understand what motives 
prompted Mr. Moley to assert 
that “after Hitler came to 
power. it became clear that 
Lithuanian sympathies were 
tuming strongly toward Ger
many.” Nothing could be far- 
ther from the truth. In order 
to illustrate his point Mr. Mo
ley affirms further that “in 
the elections of the Diet in 
1938. the German ticket elected 
25 Diet deputies: 
nian nationalists, only four. 
Such results were

I
Tautininkų šaukiamas Lietuvių Seimas vargu 

beturės pasisekimo. Praeities atsiminimai tautininkų 
atžvilgiu yra tokie, kad jų atsišaukimas į lietuvių vi
suomenę nežada susilaukti plataus teigiamo suaidėji- 
mo. Žinoma, šiais tragingais mūsų tautai laikais nega
lima peikti pastangų bet kokiu būdu Lietuvai gelbėti, 
bet reikia atsiminti, kad įtempta padėtis ypatingo 
apsisvarstymo reikalinga. Čia jau nebe kokios parti
jos, bet visos tautos reikalas. Tautininkų partija ne
šiojosi fašizmo iškabą. Tegu ji dabar būtų juo nusikra- 
čiusi ir plačiau ir tolerantingiau būtų nusiteikusi, bet 
sunku visuomenę įtikinti, kad tautininkų politinė pro-

VVashingtonas — Pagal nas pranešė, kad pieno ir 
Karo Informacijos Įstai- kiaušinių centraliniame 
gos gautas žinias, Vokie- rytinių okupuotų teritori- 
čių okupantų valdininkai jų sektoriuje, karo parei- 
Baltijos valstybėse įsakė gūnų valdomame, ūkinin- 
skersti daugiau galvijų, kai pristatė trigubą kiekį, 
tvirtindami, kad galvijų Kas liečia šakniavaisių 
turi būti laikoma propor- derlių, jų pristatymas pa- 
cionaliai turimam paša- didėjo 28'<, žieminių ru- 
rui ir grūdams. Nors ank- gių.— 11G, vasarinių — 

kalbama 18G ... Civilių gyventojų 
bet vo- ir vokiečių armijos pulko 
yra vi- “Mitte” aprūpinimas iš tų 

praneši- teritorijų jau yra užtikrin
tas.

Keliautojas, kuris nese
niai buvo Estijoje, prane
ša; mąisto trūkumas Esti
joje yra labai stiprus. Juo
dos duonos kokybė labai 
bloga, ir nei vaisių nei 
daržovių iš viso negalima 
gauti, kadangi jie yra vo
kiečių rekvizuojami. Pas
kutinę žiemą visiškai ne
buvo sviesto. Sviesto ra- 
cionavimo kiekis buvo nu
statytas 250 gramų (8.8 
oz.), cukraus — 400 gra
mų (14.1 oz) mėnesiui... 
drabužių problema yra vi
sų blogiausia; civiliai be
veik visiškai negali jų 
gauti. Vokiečiai drabužiais 
ir maistu yra aprūpinami 
specialėse krautuvėse. Vo
kiečiams, kurie yra gerai 
apmokami, taip pat egzis
tuoja specialios kavinės ir 
restoranai.

Professor Malbone W. vigorously resisted by the Lith
uanian authorities and led. in 
1934, to the well-known Neu- 
mann-Von Sass trial, compar- 
able to the German Bund triai 
in the United Statės. In retalia- 
tion, Germany stopped her 
imports from Lithuania and 
hindered Lithuanian exports to 
other countries by closing her 
frontier even to the transit of 
Lithuanian goods. This situa- 
lion culminated in a virtual 
German ultimatum to Lithua
nia in March. 1939, whereby the 

, port and the territory of Memel
jWere seized.
i Although it was misunder- 
stood and criticized at the time 
by some foreign statesmen. 
Lithuania’s firm action against 
the Nazis 
constituted 
one of the 
thwart the 
Nazism. Had the Lithuanians’ 
action been better understood 
and had similar measures been 
applied collectively and in time, 
certain events, in all probabil- 
ity, would not have happened 
at all.

sčiau ir nebuvo 
apie blogą derlių, 
kiečių parėdymai 
siškai priešingi 
mams apie patenkinamą 

i derlių.
Į skerdimas, 
.daromas arba dėl padidė
jusio mėsos pareikalavimo 
dėl bombarduojamų vokie- 

jčių antplūdžio ar belau
kiant stambių pašaro rek
vizicijų Vokietijai. i

Pagal žinias, pasiekusias 
Švediją, spalių mėn., Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvo
je, dėl didelio antplūdžio 
pabėgėlių iš rytinių Vokie
tijos kraštų, gyventojų 
daugėjo kasdien; dėlto 
maisto situacija žymiai 
pablogėjo. Žemės ūkio ga
minių ūkininkams nusta
tyta kvota nebebuvo pa
kankama ir dėlto buvo 
smarkiai padidinta. Be to, 
daug ūkininkų neišpildė 
savo kvotų, o tuo tarpu vo
kiečių valdininkai surado, 
kad grūdai duonai buvo 
vartojami kaipo pašaras 
gyvuliams, kas yra griež
tai uždrausta. Dėlto parei- gimimus 
gūnų buvo imamasi dras- formą: moteris, 
tiškų priemonių. Pabalti- sūnų iš vokiečių 
jo kraštų ūkininkas yra mėnesiui gauna 80 markių 
laikomi bendrai atsako- pašalpos ir yra verčiama 
mingi už žemės ūkio pro- vykti į Vokietiją, kad už- 
duktų pateikimą. Maistas, auginti ir išauklėti sūnų 
kuris nėra savanoriai pri- ten. Gi jeigu gimsta duktė, 
statomas, yra atimamas motina gauna 60 markių 
jėga. pašalpos ir nėra verčiama

Prieš kurį laiką Berly- vykti į Vokietiją.

ARMIJOS KORPUSO 
ATSARGINIAI

Lithuania is resisting the pre- 
■sent German occupation no less 

to vigorously than are the other 
— occupied countries. The under- 

grama yra daug pasikeitusi. Tad jų vardu šaukiamas ground movement is strong and 
seimas turės tik partinio suvažiavimo pobūdžio. Išpūst active, and at least six clandes- 
jį iki visuomeninės reikšmės nebus galimybės. Rezul- tinę papers are being published. 
tatas bus toks, kad išeis aikštėn lietuvių išeivijos su- Countless • acts of sabotage are 
siskaldymas, o tas bus stipriu argumentu bolševistinei being committed daily against 
propagandai. Ji džiūgaudama pasigriebs tą progą įro- the Nazis. There is no puppet 
dyti nevykusi, “buržujų” organizuotę ir nesusitarimą regime in Lithuania, and no 
bei nesantaiką jų tarpe. Ir, kas dar blogiau, bolševikai politicai group is collaborating 
smarkiau negu patys tautininkai, skelbs, kad tai buvo with the Germans. 
visatinis lietuvių seimas, kurs savo neskaitlingumu * determined rccici 
būk tai įrodąs nebolševistinių grupių silpnumą, žodžiu, 
komunistai daugiau to “seimo” pageidauja, negu pa
tys jo rengėjai.

Jei tautininkai nuoširdžiai yra susirūpinę ne savo, 
bet Lietuvos gerove, tai natūralu, kad jie gerai apsvar
stytų visokias neigiamas galimybes — o jų atsiras kur 
kas daugiau, negu čia paminėta — ir atsisakytų nuo 
šio rizikingo ir Lietuvai pavojingo žygio. K.

. The šame send for your library. 
resistance would' 

meet the attempts of any other 
country to subjugate Lithuania. 
Lithuanians hope that such i 
proposals as those advanced by 
Mr. Moley — that they be tum- 
ed over to Russia — will not 
prevail, that justice will 
triumph, and that they will

Kiekvienas 
bombonešis 
mažiausia piloto, pagelbi- išlaikę egzaminus Aviaci- 
ninko ir kombinacijos iš jos Kadetų Egzaminavi- 
bombadieriaus - navigato- mo Komisijoje, dabar gali 
riaus. Keturių motorų lėk- tapti pilnateisiais nariais 
tuvai be kito pagelbinio kariuomenės oro korpuso 
personalo reikalingas pilo- atsarginiais. Greit po aš- 
tas, pagelbininkas, bom- tuonioliktojo gimtadienio 
badierius - navigatorius. — ne prieš tai — jis bus 
Todėl aišku, kad kiekvie
nam pagamintam bombo
nešiui vien tiktai skridi
mui mes turime turėti ma
žiausia tris ir dažnai ketu
ris gerai treniruotus oro į- 
gulos vyrus. Kitais žo
džiais, aprūpinti vyrais il
gas eiles dabar pagamina
mų galingų lėktuvų, reika
linga tūkstančiai pilotų, 
bombadierių ir navigato
rių. Ir oro įgula turi būti 
jauna. f

; Šiandien mūsų kariuo- gaminti.
menės oro pajėgos atidarė kuotas kaipo narys didžio- 

, galimybės duris jauniems sios kovos komandos. Jis 
------------------------------------------ 1 bus paruoštas vertingai 
regain their independence in pokarinio skraidymo kar- 
accordance with the principles jerai.
of the Atlantic Charter. , Suinteresuoti jauni vyrai

I take this opportunity to ar jų tėvai raginami rašy- 
' ' * . ■ under ti ar apsilankyti jų arti-

separate cover. a copy of miausioje Aviacijos Kade- 
Economic Reconstruction o/j tų Egzaminavimo Komisi- 
Lithuania after 1918 by Mr.|joje ar kariuomenės nau- 
Anicetas Simutis, which cont-‘jokų ėmimo įstaigoje, kur 
ains general information 
Lithuania.

Very truly yours, 
Jonas Budrys 

Consul General

pašauktas pradėti savo pa
grindinį apmokymą, pir
muosius žingsnius į kelią 
laimėti Sidabrinius Spar
nus.

Kada toji didžioji diena 
ateis, jis bus gavęs nepra
lenkiamą apmokymą, ku
rio kaina įvertinta 825,000 
— apmokymą veteranų la
kūnų priežiūroje, geriau
siuose mokymo lėktuvuo
se, kuriuos Amerikos inži
nerijos genijus galėjo pa- 

Jis bus kvalifi-

about; jie gaus pilną informaciją
kartu su spausdinta lite
ratūra apie įstojimą Oro 
Korpuso Atsarginiais.

O. W. I.

*> M
* .
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VALSTYBIŲ ŽINIOS 
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KŪČIOS J. Vaitiekūnas 

P. Virmauskis 
B. Gauronskis . 
P. Sabulis .......
P. Juškaitis
J. Maciejauskas

PADĖKA
Baigdamos mūsų vienuolijos 

sidabrinės sukakties metus, no
rime nuoširdžiai padėkoti vi
siems. kuriuo nors būdu prisi- 
dėjusiems prie šios sukakties 
minėjimo.

Šios sukakties proga esame 
patyrusios daug švelnaus prie
lankumo ir gavusios visokerio
pos paramos. Dievo pagalba, a- 
teinanti per kilnias širdies žmo
nes. stiprina mūsų negausias jė
gas. padeda pakelti visus sun
kumus ir padrąsina ateičiai.

Didelį džiaugsmą mums sutei
kė J. E. Vyskupas O'Bren savo 
atsilankymu į iškilmes š. m. 
gruodžio 8 d., mūsų naujojo na
mo pašventinimu, savo ugninga 
ir nuoširdžia kn.ba ir suteiktu 
ganytojišku palaiminimu, 
reiškiame mūsų didžiausią pa
dėką.

Labai dėkojame Prelatui JJ .................................
Ambotui, laikiusiam iškilmingas p. J. Račkauskai, So. , - -
■ • ui’ia ' • ' tA ta • m 20 00 sudėtinių Mišių, o ne vienas asmuo dar pats vienas paaukos.

sias, ir jo asis n s., x ass.......................   SVARBU susitvarkyti taip, kad tos šv. Mišios būtų laikomos paeiliui kiekvieną
kun. B. Žvirbliui, O. P., Provi- p. N.N. YVatertoury. Conn. 20.00 Siūlome tvarką: 
dence College profesoriui ir kun. j Dar po 10 dolerių aukojo se-1 
B. Gauronskiui. iš Waterbury. kantieji: A. Černauskienė. Jer- 
Conn.: Kunigams Marijonams: sey City, N. J.. O. Jakimavičie- 
kun. A. Morkūnui, kun. Dr. V.
Andriuškai ir kun. J. Pauliuko- 
niui. asistavusiems J. E. Vys
kupui. šventinant namą: Kun. 
Dr. J. Vaškui ųž iškilmių cere-j 
monijų tvarkymą: Kun. Dr. K. 
Urbonavičiui už 
kun. V. Puidokui, 
tiekūnui. rašytojui A. Vaičiulai
čiui ir visiems kitiems už atsi
lankymą. .

Nuoširdžiai dėkojame taip pat čikauskas. Chicago, III.. A. Vis- 
Kun. Dr. V. Andriuškai. laikiu- montienė. Brockton. Mass., V. 
šiam šv. Mišias gruodžio mėn. Venckienė. Naugatuck. Conn., 
12 d. ir kun. J. Valantiejui. Wa- O. Zableckienė. Newark, N. J., 
terburio klebonui, už pamokslą O- Masonienė. So. Boston. Mass., 
tą dieną, be to abiem už sveiki- T. Atroškienė. Chicago. III., V. 
nimo kalbas pietų metu. Brazauskai. So. Boston, A. Bi-

Dėkojame LKFS Biurui ir linskas, So. Boston. V. Balsiai, 
dienraščio 'Draugo' Redakcijai Chicago. Bobeliai, Providence, 

R. I.. E. čiočienė. Providence. 
Į R. i.. T. Domkienė. Chicago, A. 
įGrimienė. Newark. N. J., 
Gerulienė, Kearny, N. J.. 
Jakštienė, Cambridge, Mass., A. 
Kalasinskaitė. Chicago, J. Kli
mas. Chicago, J. Kulikauskai. 
Chicago, E. Kašėtaitė. Brock
ton, Mass., Meciūnienė, Provi
dence. A. Majauskaitė. So. Bos- 
ton, Mickai. Chicago, M. Petkie
nė. Chicago. Pauliukonienė, 
Metnuen. Mass.

I
Buvo dar daug aukojusių po

KOPLYČIOS ĮRENGIMUI
AUKOJO:

Dėdės Šamo kariai inžinieriai Italijoje skubiai tiesia tiltą per upę 
Volturno, kurį naciai besitraukdami nukirto.

PASIGAILĖKIME JĖZAUS ŠIRDIES ŽEMĖS!

li|
p. A. Abromavičienė, Waterbu-

ry, Conn......................  200.00
p. M. Karmauskienė.......  200.00į Lietuvai gręsia mirties smūgis! Kas jį nukreips į šalį? Ką mes katalikai galime daryti Lie-
p. E. Sereikaitė, So. Boston. tuvos laisvei apginti ?

Mass.............................. 160.00 MES TIKIME, KAD BE DIEVO PAGALBOS NIEKO GERO PASIEKTI NEGALIME!
p YVaterburio Moterys 106.00 MES ATSIMENAME. LIETUVA BUVO YPATINGAI PAAUKOTA ŠVENČ. JĖZAUS ŠIRDŽIAI 
d E Strozvtė New York 100 00 1934 METAIS KAUNE I TAUTINIO EUCHARISTINIO KONGRESO METU.

‘ . .. ’ r I TODĖL VYRŲ IR MALDOS APAŠTALAVIMAS NUOLANKIAI KREIPIASI I VISŲ PA-
p. Siupmiene, Vkateroury, conn. KUNIGUS IR VISUS GEROS VALIOS, LIETUVĄ IR JĖZŲ MYLINČIUS ŽMONES

SU ŠIUO PRAŠYMU:

Suorganizuokime tuojau pat nenutrūkstančiu eilę Šv. Mišių už Lietuvos Laisvę!
z

Kaip tai padaryti? Turime virš 100 parapijų su lietuviais kunigais. Jei kiekvienos parapi-

................................... 100.00
Šiupinienė. Waterbury, Conn.
....................................... 50.00

Jam p. Jankauskienė, So. Boston. 
Mass................................ 50.00 k atakai sudėtų per metus tik 4 šv. Mišias už Lietuvos laisvę, tai jau būtų 400 dienų su Mi-

į p. P. Kumštis, Athol, Mass...... šiomis. Todėl VYRŲ IR MALDOS APAŠTALAVIMAS NUOLANKIAI PRAŠO GERBIAMUO-
KATA-

p.

... 25.00 SIUS KTJ3RONTTS PASKELBTI TĄ SUMANYMĄ SAVO PARAPIJIEČIAMS, AR NORS
Boston, LUKIŠKOSIOMS DRAUGIJOMS. Mes neabejojame, atsiras norinčių pridėti savo dalelę prie tų

dieną.

ILGESYS
Nei tu, nei aš, ir nieks nežino, 
Kiek liko ilgesiui dienų — 
Gal jis nukris ten, už beržyno, 
O gal už tolių mėlynų.

Ir tu, ir aš, ir kožnas trokšta 
Ilgai su ilgesiu keliaut — 
Toliau, nei mato saulės bokštai, 
Už tolių mėlynų toliau.

Ir tu, ir aš, ir kožnas džiaugias, 
Sužydus vyšniom, obelim, 
Bet ilgesys sužvanga nauge 
Ir verčia skrist dienom tolyn.

pamokslą: 
kun. J. Vai-

nė. So. Boston, Mass.. O. Soke- 
lienė. Racine. Wisc.. B. Urnikie- 
nė, Providence, R. I.. p.p. Su- 
prinavičiai, So. Boston. Mass.

Po 5 dolerius aukojo: F. Pa- 
žasienė. Dorchester. Mass.. M. 
Sakalauskaitė, So. Boston, 
Mass.. O Siaurienė. So. Boston, 
J. Sapliai, Dearborn, Michigan. 
p. Dulkė, Maspeth, L. I.. U. 
Šaulienė, Waukegan. III., J. Vai-

Redakcijai Chicago. 
už paminėjimą savo skiltyse 
keliais atvejais mūsų vienuoli
jos sukakties ir už pareikštus 
linkėjimus. Taip pat visiems 
sveikinusiems laiškais ir tele
gramomis.

Sukakties ir įkurtuvių nauja
me name proga drauge su gra
žiais linkėjimais gerieji mūsų 
pneteliai mus parėmė 
s u komis •
Prel. J. Am botas
Kun. J. Vaiantiejus
Kur.. Dr. K. Urbonavičius 100.00

ir savo

AMERICAN 
RED CROSS

♦
versitete. p. Bružaitė ir Frank
lin mokykloje buvo garbės stu
dentė ir pasižymėjo savo veik- 

! lumu ir gabumais.
Sveikiname graduantę ir lin

kime pasiekti aukščiausį laips
nį moksle!

HEW MTAiH. CONN-
Mes nuoširdžiai užjaučiame 

tėveliams, kurių sūnūs yra žuvę 
karo tarnyboje, kaip pavyzdžiui 
pp. Į.asiliškam, kurie nuo sa- 

; vo sūnaus negauna jokios žinios 
i jau du meteliai, pp- Mičiūnąm, 
i kurių sūnelis žuvo lėktuvo ne- 
i laimėje būdamas karo tarnybo
je. Lai Kūdikėlis Jėzus laimina 
visus mūsų jaunuolius ir jų tė
velius!

Sveikiname ir linkime visiems 
laimingesnių ir geresnių Naujų 

Ant. Lazdauskas; Metų! PG

Ir tu, ir aš pajusim sopę, 
Pajusim sopulį visi,
Kai geist ims medžiai rudenopi, 
Kada ims gelsti ilgesys...

Gal jis nukris ten, už beržyno, 
Nukris, kaip lapas,—ne toliau... 
Nei tu, nei aš, ir nieks nežino, 
Kiek liko kelio mums keliaut.

“A-tis”

Pradėsime šv .Mišių laikymą 16 d. Vasario. Tą dieną VYRŲ IR MALDOS APAŠTALAVI
MO CENTRO vardu šv. Mišias atlaikys MALDOS APAŠTALAVIMO DIREKTORIUS kun. Pra- 

| nas Aukštikalnis, S. J. Vasario 17 d. ir toliau, galėtų paimti parapijos alfabeto tvarka, kaip yra 
I surašytos kun. Vienybės išleistame 1941 metų metraštyje, ar šių metų Amerikos Liet. Kat. Dar- 
j buose. Pavyzdžiui:—

Vasario 17 d. Akron. Ohio Vasario 19 d. Amsterdam, N. Y.
Vasario 18 d. Albany. N. Y. Vasario 20 d. Ansonia, Conn. ir tt. ir tt.

Wilkes-Barre, Pa. parapija užbaigia pirmąją Mišių eilę. Tada Akron, Ohio sudeda antras šv. Mi
šias. po šimto dienų trečias, ir, vėl eilei pasibaigus, ketvirtas.

Įpuolus į parapijai skirtą dieną, laidotuvėms ar kitam svarbiam reikalui, galimą arba gau
ti kitą kunigą, arba susitarus su kaimynu klebonu susikeisti dienomis. Kad tas reikalas nepaliktų 
ore kabėti, kad būtų visiems žinoma, kas yra daroma, prašome KUO GREIČLAUSIAI. NE VĖ
LIAU KAIP IKI SAUSIO 15 d. PRANEŠTI MALDOS APAŠTALAVIMO CENTRUI, ST. 
ROBERTAS HALL POMFRET CENTRE, CONN. M. Ap. pasižadėjusių parapijų sąrašą patalpins 
“ŽVAIGŽDĖJE” ir kituose katalikų laikraščiuose.

Atsiminkime “jei Dievas nestatys miesto, veltui darbuosis tie, kurie jį stato”. (Ps. 127,1). 
Jei Dievas mums nepadės — Lietuvai laisvės neatgausime. Iki šiol dar per maža rūpinamės tą 
Dievo pagalbą užsitikrinti. Dabar sukruskime! Atsiminkime “Dievas mūsų prieglauda ir stipry
bė, veikiausioji pagalba varguose!”

I
I

i

VYRŲ IR MALDOS APAŠTALAVIMO CENTRAS.

3. 2 ir 1 dolerį, kurių vardus ne-l Nuo 1926 m. turi teisę vesti 
Vi- ligoninę, kur yra globojami 

tariame nuo- sergantieji ir gyjantieji. Buffa-
• io Vyskupas John A. Duffy, D. 
D., yra tos įstaigos pirmininkas. 
1926 m. gautas iš Romos leidi
mas turėti Noviciatą. Taigi jau
ni vyrai, kurie yra interesuoti 
globojimu sergančiųjų, kurie 
turi palinkimą į religinį gyveni
mą. gali kreiptis į Brotfeers of 
Mercy Novitiate, $9 Cottage 

Buffalo, N. Y.

įstengiame čia suminėti, 
į siems ir visiems
širdų ačiū.

Be to. koplyčios įrengimui dar 
buvo platinamos laimėjimų 
knygelės. Dėkojame visiems, 
kurie parėmė mus. jas įsigyda
mi ar platindami, ypač daug 
pasidarbavusiai p. E. Kolandie- 
nei iš Hartford. Conn. Laimė-’ 
jimai įvyko sekmadienį, gruo
džio mėn. 12 d. Šilkinę kaldrą 
laimėjo p. Antanina Majauskai- 
tė iš So. Boston, Mass.

Kasdieninėse savo maldose ir 
geradarių intencija klausomose 
šv. Mišiose meldžiame Dievą 
atlyginti visiems. Linkime savo 
geradariams sveikatos, pasise
kimo visuose darbuose. Naujieji 
Metai teatneša gausių Dievo 
malonių ir Kristaus ramybė te
lydi visą gyvenimą.

Kristuje.
2V. Pr. Švč. P. Mari jos

Seserys.

Gailestingumo Broliai Gavo 
Diplomus

St..

BROOKLYN,N.Y

Federalės valdžios atstovai sučiupo New Yorke sta
tines su butlegeriška degtine. Aišku, toji degtinė yra' 
konfiskuota.

ižd. komp. A. Aleksas, iždo glo
bėjais — p. Bružienė, p. Bar
kauskienė, 
publikacijos komisija — A. De
venienė, M. Zailskienė, ir Dr. M. 
J. Colney. Karo bonų komisija į 
— B. Petrauskas, p. Krugelienė | 
ir p. Colney, kuris ves lietuvių. 
pirktų karo bonų sąrašą.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyks Šv. Juozapo 
lietuvių par. auditorijoj. Pami
nėjimui ruošti komisija: Tomas 
Matas, pirm., p. Zailskienė, Dr. 
P. Vileišis, kun. Dr. Bogušas ir 
komp. A. Aleksis.

Susirinkimas pagerbė karei
vius, žuvusius karo tarnyboje.

Pranešta, kad nupirkimui am- 
bulanso Raudonajam Kryžiui 
v-ajus užsibaigė su perviršiu, ir 
kad įteikimo ceremonijos įvyks 
sausio mėnesyj.

Kitas Tarybos susirinkimas 
įvyks sausio 9 d., 1944, 
Green Street.

Lietuvaitė Pasižymėjo 
Moksle
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lietumi Karie Laiškas 
Redakcijai

Liutkevičienė, Kazimiera Pet
rauskienė. Ona šmotienė, Ona 
Jakštienė. Atstovės į Lietuvių 
Tarybą: Kastancija Jesaitienė, 
Kazimiera Petrauskienė, Ona 
Jakštienė. Marijona Stankevi
čienė.

Ši draugija nėra didelė, bet 
narės gražiai darbuojasi. Kiek
vieną mėnesį antrą sekmadienį 
įvyksta šv. mišios draugijos in
tencija. Tą pačią dieną įvyksta 
susirinkimas. Draugija už miru
sias nares užprašo šv. mišias, 
remia aukomis parapiją, labda
rybės ir Lietuvos reikalus. Au
kojo Velykų proga gėlių nupir
kimui S7.00; Lietuvių Tarybai 
S5.00: Raudonajam Kryžiui
S2.00; Federacijai S12.00: Šv. 
Juozapo lietuvių par. S55.00.

Sveikiname visas motinėles, 
kurių sūnūs yra karo tarnybo
je. Kaip girdėt, yra apie 700

5-tas metinis Našlių bailus, 
kuri rengia Šv. Monikos draugi
ja. Įvyks sekmadienį, sausio- 
January 9, 1944. Apreiškimo 
parapijos salėje, North 5th ir 
Havemeyer St. Pradžia 4 vai. 
po piet. Programoje bus labai 
daug įvairenybių: dainos, de
klamacijos. monologai. Dainuos jaunuolių, išėjusių karo tarny- 
našlės bendrai — naujausias, bon iš Šv. Juozapo lietuvių par. 
dar negirdėtas daineles. Bus su- Kareivio motina U. L.
dainuotų dainų — solo. Visos ---------------------
narės deda pastangas, kad šis yjjgjįįjs IŠnnktSS TdTVbOS 
balius būtų /lomiausias, links- . . «
miausias ir visus patenkintų. į rlIlJilDliHU

Dainuos V. Tamkiūtė ir E.' --------------
Rokus. Šokiams gros Jezavito 
orkestras. įžanga 50 centų 

, (Tax Incl.). Nuoširdžiai visus 
kviečia atsilankyti— Rengėjos.

Puskarininkas J. Matulaitis, 
buvęs “‘Darbininko” bendradar
bis, būdamas kur nors Italijoj, 
prisiuntė “Darbininkui” Money 
Order $5.00 vertės, kad jį įra
šyti į “Švč. P. Marijos Apsireiš
kimai Liurde” knygos leidėjus 
ir sekančio turinio laišką:

“Didž. Gerb. Redaktoriau — 
“Begyvendamas užmary, ga

vau laišką nuo Mrs. Tiškienės, 
įkuriame buvo įdėta atsišauki- 
j mas į visuomenę, prašant pagal
bos išleisti “Šv. P. Marijos Ap
sireiškimai Liurde” knygą. Tai
gi su šiuo laišku siunčiu $5 paš
to perlaidą tuo tikslu, linkėda
mas Jums gausaus pasisekimo. 
Į Jūsų laišką rašytą keletą mė
nesių atgal neatsakiau dėl to, 
kad dabartinėse esamose aplin- 

. kybėse man gyvenant beveik 
neįmanoma “Darbininkas” imti. 
Kaip žinote savo prenumeratą 
perleidau savo tetai, o kaip su
grįšiu tai vėl galėsiu atnaujinti. 

[ “Esu sveikas ir patenkintas. 
. Jau oras pradėjo atvėsti, ypa

tingai kalnų pašlaitėse.
“Linkiu Jums visokeriopos 

laimės bei pasisekimo Jūsų sun
kiam ir atsakomingam darbe.

“Perduokit mano širdingus

p. Mildred Bružaitė, kurios tė
veliai gyv. 961 Highland Avė., 
gruodžio 17 d. užbaigė aukštes
nius mokslus Franklin School 
of Science and Art, Philadel
phia, Pa., ir gavo medikai tech
nologijos laipsnį su aukštais 
pažymėjimais.

p. Bružaitė yra baigusi Šv. 
Juozapo lietuvių parapijinę mo
kyklą ir Waterbury Katalikų linkėjimus visai Jūsų valdybai 
aukštesnę mokyklą, kaipo gar- bei “Darbininko” skaitytojams, 
bės studentė. Ji tęs tyrinėjimo 
mokslus Pennsylyanijos .Uni-

Su pagarba
Cpl. J. Matulaitis”.

***

P ATRiOTlC AND PR ACTLC AL Į

Gruodžio 12 d. įvyko Lietuvių 
Tarybos susirinkimas. Kun. Dr. 
J. Bogušui atsisakius nuo pir- 
mininkystės, nauju pirmininku 

; išrinktas Dr. Petras Vileišis, 
į Kleb. kun. J. Valantiejus ir 
kun. Dr. J. Bogušas išrinkti 
garbės pirmininkais.

Šiame susirinkime padaryta

WATER3iiRYr CONH.
Gruodžio 12 d. įvyko Šv. Var

2-jo skyriaus susi
valdyta planai paminėti Lietuvos nepri-

vasario

Buffalo, .V. Y. — Šiomis die
nomis aštuoni Gailestingumo 
Broliai gavo Profesionalės Re
gistruotos Slaugės laipsnius.

Diplomas išdavė Statė Board, 
of Nurses, Department of Edu-; 
cation, University of N. Y. 

j Statė,
j Gailestingumo Brolių tikslas do draugijos 
yra slaugyti sergančius ligoni--rinkimas. Išrinkta

I nėse, institucijose, ir privačiuo-■ 1944 m. Liko visa ta pati valdy- klausomybės sukaktį 
įse namuose. Šiam labdarybės: ba, būtent, pirm. Marijona Ka- 16.
i darbui 1924 m. įkurtas namas i šėtaitė, vice-pirm. Ona Norbu-i
49 Cottage St.. Buffalo. N. Y.Jtienė, rašt. Uršulė Liutkevičie- sekančiai: vice-pirm. J.
kuris yra užgirtas Bažnyčios ir į nė. ižd. Ona Jakštienė, maršai- kas: antruoju vice-pirm. A. De- 
valstybės. Toji įstaiga įkorpo-; ka Ieva Kintienė. Atstovės į | venienė, sekr. Marcelė Andriky- 
ruota New Yorko valstybėje. į Federacijos skyrių: Uršulė j tė, fin. sekr. Antanas Orantas.

Kiti vaidybas nariai išrinkti
Trečio-

America’* No. 1 #weetheart. Mary Pickford. ha» an extra ahce of j9*0® 
with her egga th«»e morning*. The Soyeriunent ia n#w comp 
patriotic wčmen likę Mary, with two brown ration point* for e e y 
pound of aalvaged fat. Mim Pickford has been saving medible a 
for the Government since she first loarned that used household at 
vvas desperatoly needed to produce vital products ana by-products us.d 
in the manufacture.of munitions and life-saving military mMieinais^
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Antradienis, Sausio 4 d., 1944 DARBININKAS

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

1

Kun. M. J. Urbonas

Pavadino ‘ LIETUVOS VYTIS

I

1

South

— So. Boston. Mass.

Kun.

Mirė Karolius Aleksiunes

!

25.00
10.00

ir šv. Jurgio parapijos kleboni
jose; per savo Draugijų ir klu
bų raštininkus.

Haisted St..
Chicago, III. 

Red.

TRUMPĖS DARBINGO TĖVY
NAINIO KULTŪRININKO 

KUNIGO GYVENIMO 
BRUOŽAI

Lietuvių 
atitai- 

Lithuanian 
Council, 1739

tai dar 
ruošia- 

ceremo-
Sausio 9 d.. 

Lietuviu Mu-

ALT Sandaros 4-ta kuopa 
ALT. Sandaros 7-ta kuopa 
R. C. F. Waterbury, Conn.

Juozapas Valantiejus
Lietuvos Vyčių 7-ta kuopa 
Moterų Sąjungos Choras 
Gyvojo Rožančiaus Draugija 
Aleksandras J. Aleksis

’ Jonas Brieve .......................

aus

Čia parodo bomboruši su už-' 
rašų “Knight of Lithuania” ir St..

Kleb. Kun. Mykolo J. Urbono
28 Metų Kunigystes Sukaktis
DU BOIS, PA. — Kleb. kun. 

Mykolas J. Urbonas šventė 28 
metų kunigystės sukaktį su iš
kilmingomis šv. mišiomis 8 vai. 
sekmadienį, gruodžio devynio
liktąją. Didysis altorius buvo 
puošniai nudabintas gyvomis 
gėlėmis ir nušviestas spindin
čiomis šviesomis. Choras gra
žiai giedojo, parapijiečiai ir mo
kiniai artėjo prie Viešpaties 
Stalo, priimdami Šventąją Ko
muniją sukaktuvininko cele
branto intencija.

Po pamaldų bažnyčioje, ištiki
mieji parapijiečiai susirinko į 
auditoriją, kur Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos pradžios moky
klos mokiniai ir aukštesniosios 
(High School) studentai išpil
dė atitinkamą programą pa
gerbti kleb. kun. Mykolo J. Ur
bono 28 metų kunigystės su
kaktį.

Ta proga, pradžios mokyklos 
mokiniai, aukštesniosios (High 
School) studentai, Sodalietės ir 
parapijiečiai suteikė puikias 
dovanas kleb. kun. Mykolui J. 
Urbonui, kuris pabaigoje įspū
dingai prakalbėjo į visus, nuo
širdžiai dėkodamas už paruoštą 
šaunią programą ir už suteik
tas dovanas.

J. Urbonas skubiu laiku sutvar
kė parapiją ir organizavo lietu
viškas draugijas. Lenkams ir 
slavokams atsiskirus, sumanio
je jauno ir energingo lietuvio 
tėvynainio klebono vadovybėje 
lietuviai ėmė viršenybę ir ra
miai darbavosi Dievo garbei ir 
brangiosios savo tautos naudai.

Kleb. kun. Mykolas J. Urbo
nas darė didelę pažangą Šv. 
Juozapo lietuvių parapijoje, nes 
buvo užsimojęs daug nuveikti 
Katalikų Bažnyčios gerovei ir 
brangiųjų tautiečių gerbūviui. 
Tuo metu lietuviškos kultūrinės 
draugijos plito ir katalikiškoji 
akcija klestėjo. Parapija tapo 
pavyzdingiausia, nes visi vieny
bėje dirbo ir aukojosi Dievui ir 
Tėvynei.

1924 metais kleb. kun. Myko
las pradėjo statyti naują di
džiulę mūrinę romantiško sti
liaus bažnyčią, kuri buvo baig-

Svarbu

kyklą Šv. Antano parapijoje, 
Helvetia, Pa. "Pažanga”, Vol. 
2, No. 6, 1934 m., štai ką rašo: 
“Čia šiemet (1933—1934) mo
kytojauja gerb. Seserys Pran- 
ciškietės. Mokyklą lanko 60 mo
kinių. Visi patenkinti. Ši vieta 
priguli prie Du Bois kaip misi
ja. Josios reikalais rūpinasi 
kleb. kun. Mykolas J. Urbonas. 
Tai. pirmutinė tokia vieta visoje 
Erie vyskupijoje, kurioje nepa
bijota užvesti parapijinę mo
kyklą. Kur noras, ten kelias.”

Žymėtina, kai Jungtinėse 
. Valstybėse mažai tebūta lietu- 
1 vių kunigų misijonierių, kleb. 
kun. Mykolas J. Urbonas jau 
važinėjo po parapijas su išga
ningomis misijomis, skelbė nuo
pelningus pamokslus, ilgomis 
valandomis klausė išpažinčių ir 
tarp žmonių plėtė tretininkystę, 
skleidė Šv. Pranciškaus idealus.

Be to, kleb. kun. Mykolas J. 
Urbonas yra talentingas dai
nius, kurio kilnios ir įkvėptos 

:-dainos tilpdavo ir telpa visuose 
katalikų laikraščiuose, taip pat 

lyra pagarsėjęs rašytojas ir pu
blicistas. Seni katalikai darbuo- • I
tojai gerai atsimena kleb. kun. 
Mykolo J. Urbono leidžiamą ir 
redaguojamą populiarų mėn
raštį: “Meilė Dievo, Artimo ir 
Tėvynės,” ėjusi su viršum pen
kerius metus ir turėjusį per 
5,000 skaitytojų. Nepaiaužia- 
mas pagarsėjęs publicistas dar 
leido kelerius metus ir kitą 
mėnraštį, vardu “Pažanga.” Jis 
taip pat yra buvęs Kunigų Vie
nybės “FORUMO” ir kitų kata
likų laikraščių redaktoriumi. 
1942 metų spalių 26 dieną, ku
rią įvyko Erie vyskupijos Syno- 

j das, kleb. kun. Mykolas J. Ur- 
I bonas dešimčiai metams tapo 
išrinktas synodiniu egzaminato
rium. kurio priedermės atsakin
gos ir garbingos.

Kleb. kun. Mykolo J. Urbono 
1 nuopelnų randame visose lietu
vių katalikų organizacijose. Jis 

; darbingasis ir nepalaužiamas 
' darbuotojas tėvynainis kultūri
ninkas kunigas, kuris kaip Ge- 

1 rasai Ganytojas atsidavęs myli
mųjų savo tautiečių gerovei. 
Tikrovėje, jis yra daug aukavęs 

; vienuolijoms, studentams, spau
dai. visokiems kultūros reika
lams ir Lietuvos laisvei. Vienu 
žodžiu, jis vis neliauja dirbti 

Į Dievui ir Tėvynei, o kūnu ir 
siela atsidavęs Dievo, artimo ir 
Tėvynės meilei.

Gi sumanioje kleb. kun. Myko- 
To J. Urbono vadovybėje. Šv.

■ Juozapo lietuvių parapija gra- 
, žiausioje tvarkoje. Jos nuosa- 
į vybė įvertinta per S250.000.00,

Philadelphia, Pa. 
lonijos lietuviai, 
pirm. Juozui Kavai, 
vedė sėkmingą kai bonų par
davimo vajų. Nuo 
iki rugpiūčio 15 d.,

— ŠIOS AO- 
vudovaujant 
ituskui, pra-

išpirko karo bonų už 
S489,825.00.

Lietuviai
karo bonus ga

už tuos išpirktus 
gavo teisę pasirink- 

gegužės 16 ti bombonešį ir jį pavadinti lie- 
lietu- i1943

tuvišku vardu — LIETUVOS 
VYTIS.

Gruodžio 21 d., 1943 m. įvyko 
to bombonešio taip vadinamos 
krikštynos Army Air Base, New 
Castle, Dėl.

SV. ONOS HOVENA
Jau išėjo iš spaudos NO VIENA 

| prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutes kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadtvay, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

Pietų Amerikoje Keliones 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: "Dar
bininkas , 3ob VV. Broadvvay 
So. Boston. Mass.

Į'obcorn 1\1 las-bweets

Kun. Mykolas J. Urbonas 
įšventintas kunigu Šv. Petro 
katedroje. Erie, Pa. Jo Eksce
lencijos vyskupo Fitzmaurice, 
D. D. gruodžio 18 dieną. 1915 
metais. Tą pačią dieną, kas re- ta ir pašventinta 1926 metais 
tai atsitinka, paskirtas klebonu kainavusi §150,000.00. 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos, pastebėti, kad ant kertinio nau

josios bažnyčios akmens įžymė
ta: St. Joseph Lithuanian R. C. 
Church. 1924.

Kleb. kun. Mykolas J. Urbo
nas. suprasdamas lietuvių mo
kyklų reikalą ir naudą. Šv. Juo
zapo parapijoje įsteigė ne tik 
pradžios lietuvių mokyklą, bet 
ir aukštesniąja (High School).

Žymėtina, kad kleb. kun. My
kolas J. Urbonas plačioje Ame
rikoje buvo pirmutinis lietuvis 
klebonas pradėti tokią aukštes
niąją (High School) savo, para
pijoje su tikslu, laikui bėgant, 
ją pilnai įkurti su visais keturių 
metų kursais parapijos bernai- o su Naujais Metais skolos liks 
čiams ir mergaitėms. Jis ją pra- tik §10.000.00. Reikia nepamirš- ■ 
dėjo 1931—1932 mokslo metais, ti. kad Šv. Juozapo lietuvių pa-j 

1933 — 1934 mokslo metais, rapijai 1944 metų balandžio 
kleb. kun. Mykolas J. Urbonas mėnesį sukaks lygiai 50 metų 
taip pat įsteigė parapijinę mo- kaip egzistuoja. Tai bus Auksi

nis Parapijos Jubiliejus, prie i. 
kurio iškilmių šauniai ruošiasi 
kleb. kun. Mykolas J. Urbonas' 

I ir gerieji parapijiečiai. O Gera-1 
sai Dievas tepelaimina dideliai 
nuspelnusį tėvynainį kultūrinin
ką kleboną ir mylimuosius jo 
parapijiečius.

Kun. A. Tamošiūnas.;
_____________

Du Bois. Pa. Taigi, šių metų 
gruodžio 18 dieną sukako lygiai 
28 metai, kai yra kunigu, ir tiek 
pat metų, kai nuopelningai kle
bonauja vienoje ir toje pačioje 
lietuvių parapijoje.

Pradžioje Šv. Juozapo parapi
ja, kuriai kertinis akmuo buvo 
padėtas 1894 metų balandžio 
mėnesį klebonaujant kun. Ado
mui Šimkevičiui, po kurio kle
bonavo kun. Ignas Abromaitis, 
buvo mišri ir bendrai priklausė 
lietuviams, lenkams ir slavo- 
kams. Bažnyčia buvo medinė ir 
tvarka parapijoje ne kokia, bū
tent, vyravo suįrutė.

28 metai atgal, atėjus klebo
nauti kun. Mykolui J. Urbonui, 
parapija buvo be kunigo per 
pusantrų metų. Tačiau, Dievui 
laiminant, kleb. Mykolas

Joseph Biržietis. 3017 S. 79th 
SAR — 7776.

dalyvius krikštynose. Iš kairės- Stanley Tolvaišą, 1849 S. 
į dešinę, antra iš kairės: p. J. Ringgold St.
Kavaliauskienė. K. Žadeikis. Genevieve Roman. 1113 Mt. 
Lietuvių Pergalės Komiteto ant- Vernon St.. POP — 4110. 
ras vice-pirmininkas, Juozas 
Kavaliauskas, pirmininkas, Jur
gis Lukasevičius, pirmas vice- 
pirm., p. Irena Kavaliauskaitė, 
rėmėja, pirmininko duktė, pa
sipuošus tautiniais rūbais, kun. 
Dr. V. Martusevičius, kuris at
liko atitinkamas ceremonijas. 
Genovaitė Roman, fin. sekr.. 
Julė Smith. prot. sekr.. ir Jonas 
Rainys, komiteto iždininkas.

Oficialiai pranešama, kad nuo 
Peari Harbor dienos Philadel- 
phijos lietuviai išpliko karo 
bonų už daugiau kaip milijoną 
dolerių.

John Raynis. 110 W. Thomp
son St.. GAR — 0610.

John Grinius. 3120 Richmond
St., REG — 2218. į

Kazmer Zodeiko, 2619 E. On- 
tario St.. REG — 8135.

Julia Smith. 5809 N. Fairhill 
St.. WAV — 253S.

Kadangi Jūs ir Jūsų šeimos 
nariai stambiai prisidėjote Ka- 

; ro Bonus pirkdami per Lietuvių 
i Komitetą, ar suteikdami lietu- 
1 viams kreditą. Karo Bonų Ko
mitetas šia proga reiškia jums 
padėką, nes su jūsų parama bu-

, bo galima BOMBONEŠĮ nu- 
■ pirkti ir lietuvišką vardą su- 
, teikti. Tikimės, kad ir į pager- 
i bimo bankieta atsilankvsite.

Liberty Federai Savings & L.:
204 N. Broad Street — RAT —i Jos. Kavalauskas, pirmininkas 

■ 7726 — Race 4231. Į Raudonojo Kryžiaus ir Karo
Šv. Kazimiero. Šv. Andriejaus. I Pergalės Komitetas.

SudėfGS Amerikos Lietuvių Konferencijoje 
Pittsburgh, Pa.

E. Vandergrift, Pa. — Gruo
džio 17 dieną mirė Karolius A- 
Ieksiūnas. sūnus pp. Krlstopo 
Aleksiūnų, gyv. 704 Railroad 
St.. Alleghenv Valley ligoninėje, 
sulaukęs 23 metų amžiaus. Pa
laidotas iškilmingai iš Šv. Ka
zimiero par. bažnyčios Šv. Ger
trūdos kapuose gruodžio 20 d.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime savo tėvelius, brolį, ku
ris yra karo tarnyboje. A. a. laikraščio “Darb linko” sk. ity- 

1 Karolius priklausė prie šv. Ka- tojai, 
zimiero par. vyrų choro ir šv. 'F

pionio atžymėjimus už gerbusiai nupenėtą aviną, avių Kazimiero palaipinės draugijos. Aleksiūnam. La; Dievas suteikia 
pp. Aleksiūnai yra ilgamečiai velionio vėlei amžiną ramybę!

Neabejojama, kad visi žino, 
jog Philadelphijos lietuvių karo 
bonų pirktais pinigais nupirk
tas bombonešis, bet kad tuo iš
keltas lietuvių vardas.

! nevisi žino. Todėl vra 
imas viešas 
įnijų paminėjimas, 
19'ftf, 5 vai. vak.. . 
zikdlėj salėj — 2715 E. Alleghc-

; ny Avė.
Tikimės, kad didis skaičir; i

■ žmonių norės d;< 'vauii bankie- 
i te, nes bankieto alyviai aptu- 

7; rėš — DYKAI OFTCIAlj BOM- 
į | BONEŠIO K RIE ŠTYN Ę 
“i VEIKSLĄ.

j veikslą. nori 
bankiete. iš___I

jsipirkti tikietus. 
bės ir valgomų 
priverčia svečių 
žemai nustatyti 
Vakaras bus pil. s 
įvairumo, r.- b 
bodaus mor. ■ 
tokio lietuvių va 
čio vakaro neb’ 
kito nebus. Taigi 
tartina

Trečiadieni, gruodžio 15 
d. š. m. gavome Amerikos 
Lietuvių Tarybai aukų, 
kurios buvo sudėtos Ame
rikos Lietuvių Konferen- 
čijos, Pittsburgh, Pa., pro
ga, ir aukotojų sąrašą.

Pastebėjome keletą klai
dų. Pavyzdžiui: “Kazimie
ro Lietuvių Piliečių I 
Pašalp. D-ja, So. Boston”. j 
Tokios draugijos So. Bos-; 
tone visai nėra. Arba “St. ■ 
Francis Parish, Rev. MJ 
Tamulevičius, AtholJ 
Mass.” Yra Šv. Pranciš-i 
kaus lietuvių parapija, bet

jos klebonu yra kun. P. 
Juraitis, “Rev. M. Tamule
vičiaus” visai nėra lietu
vių kunigų sąraše.

Patartina organizacijų 
ir draugijų valdyboms ir 
bendrai visiems aukoto
jams, pastebėję klaidą au
kotojų sąraše, tuojau pra
nešti Amerikos
Tarybai ir prašyti 
syti. Adresas: 
American

F u n with the family 
every day— 

popping corn the 
e-a-s-y way!

• Youdont neėdar.y speciai gadget
10 make deiicious fluffy popped 
corr.! You don t necd to ujo up pre- 
cious butter, cither. Spry-popped 
corr. is so tasty. tender and nut- 
swcet—so inespensive—ar.d so e ašy 
to make, using just a heavy skillet 
or kettle. Why not gather the fam- 
ily ’rour.d tonight and have a popr 
corn treat?

For a special dessert. for parties 
or holiday celebrations, make Pop
corn M'ias-Sweets and just v.atch 
the big smiles. These popular con- 
fections, Molasses Popcorr. Balis, 
are crisp ar.d chewy. delightful 
with hot or cold drinks. (Popcorn, 
you kr.ow, is also a u-hole-cme 
įood, high in protein and er.ergy 
values.)

Everybody loves pcpped corn and 
popcorr. balls. They’re an old Amer
ican custom. Clip the recipe and en- 
Joy some yourself.

Spry-Popped Corn
11 eup Spry tį eup popcorn

1 teaspoon salt

Mėlt Spry in heavy skillet or kettle 
and add popcorn. Šprmkle salt over 
corn and stir until first kernel pops. 
Cover and shake until all kernels 
are popped.

Molasses Popcorn Balis1 eup molasses1 eup susrar3 5 eup water
Combine molasses, sugar, watcr 
and vinegar, and place over iow 
fire. Cook. tvith continuous stirring, 
until a srr.all amount of sirup ferms 
a hard bąli in cold xvater (270°F.). 
Remove from fire. Pour siow!y ar.d 
ever.Iy over Zpry-ponped corn. mix- 
ing well.

Fashion into large balls immedi- 
ately. When cool. tvrap in waxed 
paper. Makes six 3%-ir.ch balls.

1 teaspoon vinegar4 quarts Spry- popped com

RA-
Taigi norintieji pa-

ieji dalyvauti 
o turėsite nu

neš aplinky- 
alykų padėtis 
skaičių nelau-
500 asmenų.

gyvumo ir 
vieno nuo- 
tikro, dar 
pagerbi.in- jjeįUvjų Katalikų Federacijos 22-ro Skyriaus

nė
Iš

Io
■. ir karo metu 

verta ir pa- 
. kad nieko nelaukus nu

sipirktumėte tik; tus, kad būtu
mėt užtikrinti, i izervuokite ar 
įsigykite J kietu - per šias pažy
mėtas vietas:

Joseph Kavai;.. skas. 1601 
2nd St.. — DEtVey 5136.

George Lt kosoviez, 2521 
8th Street. DE'.Vey 3216.

Kenneth Disch, 18, iš F-vansville, Wis., laimėjo čam-

Šv. Marijos Draugija — Rochester. N. Y.
I Šv. Petro ir Povilo Draugija — Rochester. N. Y. 
L. R. C. Susivienijimo 112 kuopa — Bridgeville. Pa. 
Kazimiere Lietuvių Piliečių Pašalp. D-ja, So. Boston 
Lietuvių Moterų Draugija — Pittsburgh. Pa.

* 8v. Kryžiaus Parapija — Schanectady. N. Y. 
( Lietuvių Demokratų Lyga — Lake County, Ind.

$ Įšv. Pranciškaus Parapija — E. Chicago. Ind.
' ALRK. Federacijos Apskritys — Philadelphia. Pa. 

S’isv. J..:: > Evangelisto Blaiv. Pašalp. D-ja. So. Boston
i šv. A’ ir:: > Magdalenos Draugija — Binghamton. N. Y. 
ALT. Sandaros 64-ta kuopa — Binghamtoe. N. Y. 
SLA. 5()-ta kuopa — Binghamton. N. Y.

_ . iPavieniu Auka — Binghamton, N. Y.
keu name gi..ą užuojautą pp. ^oterų Sąjungos 20 kuopa — Brighton Park, Chicago

(Rus daugiau )

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

10.00
10.’Ki
25.00
25.00
10.00
25.00

5.00 
i 60.00

10.00
5.00

25.00
25.00
53.90

5.00
10.00
29.00

5.00

I

» IOLIMST -Evelyn. violin- 
ist wlth Pini Spitalny's All- 
Girl orchestra. wears this 
demure gown with setjuin 
florai sprays embroidered on 
bouflant net skirt, put! 
sleeves. embroidered bodice 

and sweetheart neckline.parodoje, Chicagoje.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

’lMS
♦
I

i

♦

vės. Taigi paprastiems darbi
ninkams gyvenimas yra sunkus.

tfOSCESTER. MASS.
EONU KOMISIJOS VEIKLA
Lis k: r: >. ta: didžiausia gėda 

šio amžiaus civilizacijai. Ameri
kos vadai ir visuomenė šio karo 
nenorėju ir jo nesukėlė, šį karą 
sukėlė banditizmo ir plėšimo 
manijos apimti vokiečių ir japo
nų militaristai.

Tad jie privertė mus kariau
ti. Dabar vokiečiai ir japonai 
jau piauna. ką jie sėjo. Toji 
piūtis yra šiurpi, pasibaisėtina, 
nes Vokietijos gražiausi miestai 
vienas po kitam lieka sugriauti. 
Amerikoje darytais bomberiai. 
To paties likimo susilauks ir 
Japonijos miestai. Bet jie. pr - 
dėję mus be jokios Driežas .es 
pulti, to prašyte prašė. ■

Vokiečiai ir japonai gali dar 
nutęsti tą galutiną jų sunaiki
nimo dieną: išžudy. dar tūks
tančius mūsų ir kitą. prieš juos 
kariaujančių, tau 
kuoilgiau jie karą
žiau jiems pasigailėjimo, 
sunkesnis bus jiem teismo 
sprendis.

Ta i tegali būt tik viena
da.

ų vyrų. Bet
tęs tuo ma- 

tuo 
nuo-

«

Montevideo mieste gyvenan
tieji lietuviai rodo gerų norų 
dirbti, bet mažai turi jėgų. Per 
trumpą laiką čia lankėsi ir buvo 
apsigyvenę net keturi lietuviai 
kunigai. Dabartiniu laiku čia 
gyvuoja Šv. Vincento de Paulio 
skvrius (dainos ir meno jau-

I “T i-.—

j talikų Pastogė”, kuri išlaiko 
savo salioną. Kaip viename, taip 
ir kitame būrelyje daugiausia 

j darbuojasi jaunimas, tik gaila. 
! kad neįstengia bendrai veikti. 
Čia ypatingai jaučiamas katali-i 
kiškos spaudos trūkumas. Ke
lis kartus bandyta leisti lietu
višką - katalikišką laikraštį, 
bet tam trūksta lėšų.

kausis su nuolių būrelis! ir "Lietuvių Ka- 
ruoškimės visi iš 
tą vajų sėkmingai

it-i

pirmininkes p. J.

’ pasididžiavimas mums worces- 
teriečiams. kad mūsų vardu pa
žymėtas bombonešis 
priešu. Tad 
anksto, kad 
pra vedus.

Komisijos
Žemaitis ir vice pirm. kun. Jut- 
kevičius uolia: dirba, planuoja, 
kad ši vajų sėkmingai prave
dąs.

Sausio - Jan. 6 d. įvyks visos I 
bonų komisijos svarbus susirin-1 
kimus ■ Žemaičio ofise. Kvie
čiame visus komisijos narius 
tame susirinkime dalyvauti.

Koresp. S. Bugnaitis.

-s. •*- —
: TF1-

Ml --------- %

išva- 
aad vokiečiai ir japonai tu

ri būt visiškai nugalėti ir nu
ginkluoti.

Mes lietuviai, kaipo šios ša
lies piliečiai turime ir-gi savo 
darbu prisidėti prie tos pergalės 
įvykdymo, pirkdami karo pas
kolos bonus. Taip darydami, 
mes giname savo pilietines tei
ses. savo turtą, savo namus. 
Mes to viso galėtume netekti, 
jei banditizmo, plėšimo manijos 
apimti vokiečiai ir japonai šį 
karą laimėtų.

Sausio - Jan. 18 dieną, prasi
dės visuotinas 4-tas paskolos 
vajus visoje Amerikoje, kuria
me ir mes VVorcesterio lietuviai, 
dalyvausime. VVorcesterio Lie
tuvių Karo Bonų Komisija yra 

bent -8110

i

Į
šv. Petronėlės draugijos meti- į 

nis susirinkimas įvyko Šv. Ka
zimiero par. salėje, gruodžio 
7. 1943. Laike susirinkimo nu
tarta suteikti vidhai nariai 
$5.00 Kalėdų dovaną. Dėl ser
gančios narės nutarta surengti 
pramogą po naujų metų.

Sekančios išrinktos į valdy
bą 1944 metams.

Pirmininkė Ona Stalulonis; 
vice pirm. Margaret Karas: fi
nansų rašt. Ona Mikutaitis; 
protokolų rašt.. Ona Keršienė: 
kasierka — Mikalina Keršienė; 
kasos globėjos — Margaret že
maiti 
nė:

Šios kolonijos lietuviams ga
lėtų daug pagelbėti Šiaurės A- 
merikos lietuviai, kurie čia turi 
giminių ir pažįstamų, pasiųsda
mi lietuvių katalikų 
laikraščių.

1 J

leidžiamų

Lietuviai katalikai 
j Šiaurės Amerikos

atsišaukia 
lietuvius 

katalikus ir prašo jiems siunti
nėti laikraščius šiuo adresu: 

“Lietuvių Pastogė”, calle: 
Holanda. nr. 1864. Cerro, 

Montevideo. K. O. dėl Uruguay.
A. Česna.

LAWRENCE, MASS

I

Juozas ir Secilija Blaževičiai 
susilaukė dukrelės. Sekmadienį.

i gruodžio 
maltis ir Marijona Anušauskie-. joan 
nė: knygų peržiūrėtojos — Nei-į 
lie Sullivan ir Petronėlė Bačins- j Mūsų 
kienė; maršalka — Ona Volun- ■ sirguliuoja 
jgevičienė.

Sekantis susirinkimas įvyks 
sausio 4. 1944 m. Prašome visų 
narių atsilankyti ir išklausyti 
visų metų veikimus ir metinės 
atskaitos.

26 d., pakrikštyta var- 
Marie.

Korespondentė.

MONTEVIDEO, URUGUAY

Kelias Pirmyn
... tai nebus lengvas kelias. Daugeliui, 1944 metai bus liūdni ir

ilgūs. Bet tas priklausys nuo mūsų pačių padaryti kelią į visiš-

ką Pergalę, į kurią Įeis nevien militarinis triumfas, nugalint

priešus, bet teisinga ir pastovi taika ir visiškas pasitenkinimas

ir išrišimas pokarinių problemų.
z

būtų deai-

pasiryžus sukelti 
tūkstančių paskolos bonais. kad 
vienas bombonešis 
kuolas lietuvių vardu. Tuomi
reikalu uoliai rūpinasi kun. Jut- 
kevičius. nuolat susirašinėda
mas su Karo ir Iždo Departa
mentu vVashir.gtone. ■

Tikime, kad VVorcesterio lietu
viai šį reikalą supras ir būsima
me vajuje gerai pasirodys, iš- 
pirkdami reikalaujamą sumą

kolonijoj labai daug 
šalčio epidemija.

Dirbtuvėse ištisi kambariai, iš i 
priežasties ligų, neturėjo darbi
ninkų ir buvo uždaryti. Taipgi 
ir lietuvių daug šeimynų šia 
sloga buvo paliesti. Šiaip nėra 
gyvybei pavojinga, nes mirčių 
iš priežasties šios ligos nepasi-. 
reiškė.

1I
Urugvajus yra Pietinės Ame- 
kos respublika. nepriklauso-r

ma nuo 1825 m. Tame krašte y- 
ra apsigyvenę tarp 8,000 ir 
3.000 lietuvių. Pusė to skaičiaus 
lietuvių yra išsiblaškę ūkvse. o 
jų dalis gyvena Montevideo 
mieste. Urugvajaus sostinėje. 
Pietinėje Amerikoje lietuvių 
kolonijos yra naujos, todėl jose 
bet kokiam pažangesniam dar
bui dirva yra sunki, nekalbant 
jau apie ekonominius sunku
mus. '

Urugvajuje didelių industrijų 
o tik amatininkų dirbtu-

Kas metai mūsų klebonas, 
kun. P. M. Juras, po Kalėdų 
sekmadienį, suruošia savo para-I 
pijos bažnyčios kolektoriams ir 
kitiems bažnyčios patarnauto
jams pietus. Taigi ir šiais me
tais gruodžio 26 d.- laike pietų 
gražioje nuotaikoje pasidalyta j 
mintimis ir pasidžiaugta gražia 
sutartina veikla. Sužinota, kad 
tuoj po švenčių, vienas ištiki-1 
mas kolektorius, p. Petras Jas- 
kai. turi išeit į Dėdės Šamo ka- > 
riuomenę. Jam sudėta daug lin
kėjimų grįžti su visais galimais 
atžymėjimais. I

-o

Tad, kad šis karas baigsis, tai tikras dalykas. Kad Suvienytos

Tautos išeis pergalėtojoms, taipgi yra tikras dalykas. Kada per-
/

gale ateis, tas žmogui nėra žinoma; bet problemos, kurios po

pergalės bus rišamos yra žinomos, tas palies mus visus ir už tai

mes visi turime dėti pastangų, kad viską gerai išrišus.

Jei mes norime išlaikyti demokratiją toje žodžio prasmėje, jei

mes tikime Į tikrąją laisvę, dabar yra laikas pagalvoti ir planuo-

ti kaip tą viską amžinai įvykdžius. Tie, kurie sunaikintų demo-

kratiją ir laisves sistemą, jie galvoja ir mąsto; jie yra pasiruošę

tą viską pasiimti, jei mes nebūsime prie to gatavai pasiruošę.

Boston Edison Company
bonais. Tai bus didelė garbė ir nėra.

Mūsų klebonas yra pareiškęs. Į 
kad šiais metais Kalėdose buvo 
daug mažiau žmonių, negu ki
tados.

I

Sausio 2 d., slaugė Ona Raz- į 
nauskaitė išvažiavo tarnauti į 
Navy. Taigi dabar iš mūsų pa- 

' rapijos bus ketvirta slaugė, nes 
’ M. Zapenaitė darbuojasi kur 
nors Afrikoj ar Italijoj. N. Vo- 
langevičiūtė. Anglijoj.

Teko nugirsti, kad daktaras 
Ja mes Pash darbuojasi jau kur 
nors už vandenyno.

Ši porelė kelyje Į Floridą atostogoms. Kas “next”?

★ ★
Kalėdų šventėse pas savo tė

velius lankėsi kun. dr. J. Pau- 
liukonis, MIC., iš Thompson, ir 
kun. J. Padvaiskas. iš Worces- 
ter. Aguonėlė.

Kazimieriečių draugijos mė
nesinis susirinkimas, iš prie
žasties Naujų metų šventės, į- 

, vyks sausio 9 d.—
Šv. Vardo draugija šiais me- 

; tais, bendras viešas iškilmes 
; turėjo sausio 2 d., 3-čią vai. po 
j pietų, šv. Lauryno bažnyčioje.

__________________

HAVERHILL, MASS M

BROCKTON, MASS
t

Sekmadienį, gruodžio 19 
:Šv. Roko par. salėje, Moterų 
Sąjungos kuopa buvo suruošusi 
prakalbas. Kalbėjo Sesuo Au- 

i gusta iš Putnam, Conn. Jos kal
ba buvo be galo įdomi. Dauge
lis klausytojų verkė. Būtų gera 
ir naudinga, kad ją pasikviestų 
kiekviena lietuvių kolonija pa
sakyti kalbą. Rap.

Sausio 23 d., prasidės dviejų 
savaičių misijos. Joms vadovaus 
pasijonistas. tėvas Geraldas. 
Teko sužinoti, kad misijonierius 
apdovanotas nepaprasta iškal
ba. Todėl parapijiečiai* su ne
kantrumu laukia atvykstančio 
misijonierio.

d..

Juozas Kasinskas
Ine. «

Laidotuvių 
Direktorius

' Patarnavimas Dieną ir Naktį <

. 602 Washington Blva. ; 
į BALTIMORE 30, Md.

> Tel. Lexington 8595
i Limesinai dėl visokių reikalų i

LDS 112 kuopos metinis susi
rinkimas įvyks, sekmadienį, 
sausio 9, 1944 m.. 2 vai. po pie-! 
tų. Haverhillio Lietuvių Katali-įl 
kų Veikimo Centro kambariuo-!ę 
se, 58 River St.

Kviečiame visua narius ateiti J B 
nes bus renkama nauja valdy- : 
ba: bus proga užsimokėti už lai- | 
kraštį “Darbininką”, nes visų

I

i
Gal Dar Nepareina į Tamstas Namus Gražiausias ♦

A A * • — A A ■ AM WaA

IDvasinio Turinio Mėnesinis Laikraštis
"ŽVAIGŽDE!"

Tai ilgai nebelaukite!!! Mes nesisiūlome ir ne- | 
peršame “žvaigždės”, tik norime tiesą pabrėžti. J 
štai ji: “KAS PAMĖGINO “ŽVAIGŽDĘ” VIENE- I 
RIEMS METAMS JAU NEBENORI SU JA SKIR- . 
TIS!” Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų pasakė. | 

M "ŽVAIGŽDĖ" |
prenumeratos užsibaigė su 1943 | yra J£ZAUS gIRDIES LAIK. N

RASTIS! Tas vienas jau daug reiškia! Mal- jį 
dos Apaštalavimas kito nė nenori turėti, ka- d 
dangi šis laikraštis VISUS M. A. narių rei- | 
kalus aprūpina.

JEI NORITE BŪTI ŠVIESOS IR MEILĖS 
SKLEIDĖJAIS TAI PLATINKITE IR RAGINKI
TE KITUS SKAITYTI 1944 METAMS.

metais. Taip pat atsiveskite 
naujų narių. į A

Kviečia Valdyba.

JAUČIATĖS BLOGAI? S
I 

__!
” Tik £ 
: ku!- ▼

VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 
ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatis vidurių užkiHijl- 

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. Si skoninga kramtoma guma vi- ? 
dūrins liuosuoja švelniai ir tikrai. Miliū
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik A 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul- ▼ 
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekantį ryta malonus palengvi- i 
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai . A

"ŽVAIGŽDĘ"
“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; Jėzaus Širdies 

Spalvuotas Paveikslas 50 centų; Maldos Apašta
lavimo Įstatai — 50 centų.
Adresas: ŽVAIGŽDYS ADMINISTRACIJA. 
488 E. Seventh St.. So. Boston. (27), Mass.
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VIETINĖS ŽINIOS? 
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ų atminčiai. Mėšlių šeimos pa
žįstamieji kviečiami šiose šv. 
mišiose dalyvauti.

ŽINUTES
LDS 1-mos Kuopos

SUSIRIKKIMaS

Telegrama nuo kun. J. Daunio. 
Kalėdų rytą ateina telegrama. 
Kas tai čia būtų? Skaitome — 
ir nudžiugome. Tai buvo tele
grama nuo kapeliono kun. J. 
Daunio iš tolimo užrubežio. Jis, 
kaip geras South Bostonietis, 
sveikina visus vietinius kunigus 
ir visus South Bostoniečius su 
Šv. Kalėdomis. Apie save pasa
kė: “viskas gerai — “.
Mes visi esame dėkingi kun. Jo
nui už jo pasiaukojimą sielų ge
rovei, už telegramą; ir labai 
juomi didžiuojamės. Jis sutinka 
ten daug lietuvių pabėgėlių. 
Sveikiname kapelioną kunigą 
Joną Daunį.

viskas gerai — “All well.”

Gruodžio 28 d., mirė, 10 metų 
sirgęs, Viktoras Ragaliauskas, 
68 metų, gyv. 564 E. 2nd St. 
Amerikoje pragyveno 40 metų. 
Paliko tris sūnus ir dvi dukteri. 
Tapo palaidotas, iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, gruod. 31 d., šv. 
Benedikto kapuose.

Gruod. 31 d., miręs kun. Jonas 
Plevokas, tapo labai iškilmingai 
palaidotas sausio 3 d. Jis vos 
38 metų. Įšvęstas kunigu geg. 
mėnesį, 1932. Sunkiai sirgo pa
skutiniais metais. Buvo popute- 
rus kunigas jaunikaitis. Visų 
turėjo didelę simpatiją. Todėl 
ir šermenis buvo taip iškilmin
gi. Namuose pas motinėlę buvo 
pašarvotas, Naujų metų dieną. 
Sekmadienį, kaip keturios, at
vestas Šv. Petro par. bažnyčion. 
Čia susikimšo tūkstantinė žmo
nių minia. Kelių diecezijų dva
siškąja atgiedojo egzekvijas. Po 
tam kunigai ir žmonės praėjo 
pro grabą. Lankytojų bažnyčion 
kimšosi iki 10 vai.. Tuomet gra
bas tapo uždarytas. Garbės sar
gyba saugojo kąrstą: P. Baro- 
lis, K. Šidlauskas, V. širka ir V. 
Valatka.

Antra sargyba budėjo tai: 
mamytė, brolis, seserys, anūkai 
ir kiti skaitlingi giminės. Ypač 
mamytė parodė dvasiškos iš
tvermės. Lai Dievas ją ir toliau 

; stiprina.
Pirmadienį, buvo laikoma 

daugybės šv. mišių. Paskutinės 
— laidojimo mišios buvo 10 v. 
Žmonių plaukė kaip vanduo. 
Dalyvavo J. E. Vyskupas Cu-

LDS 1-mos kuopos me
tinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 9 d., š. 
m., 2 vai. po pietų, “Darbi
ninko” salėje. Kviečiami 
visi nariai dalyvauti, nes 
bus rinkimas valdybos ir 
kiti svarbūs reikalai.

Valdyba.

LANKĖSI

Didelis Svečias. Naujų metų 
išvakarėse įeina laivyno kapi
tonas su kryželiu. Tai kapelio
nas kun. Jonas Vosylius, MIC. 
Jis paleistas poilsiautų w per 
šventes. Kapelionas laikė šv. 
mišias Šv. Petro par. bažnyčio- shing, U D., Monsignorai Mur- 
je, šeštadienį, sekmadienį, ir ray įr j. Ambotas, apie šimtas 
pirmadienį. Labai linksmas na- klierikų ir seserų viė-

_ gyvus irmus atlankęs. nuolių. Melskimės už 
mirusius.

Naujų metų dieną, mirė, Šv. 
ilgai sir-

73

Gruodžio 30 d., mirė, kiek sir
guliavęs, Petras Gudas, 69 me
tų, gyv. 112 W. 7th St. Paėjo Elzbietos ligoninėje, 
Vilkijos parapijos. Amerikoje gus Elzbieta Vedeikienė,
pragyveno 40 metų. Paliko mo- metų, gyv. 197 W. 2nd St. Paė- 
terį Adelę (Veličkaitę), 4 sūnus jo Vaiguvos parapijos. Ameri- 
kareivius ir dukterį, 
laidotas iš Šv. Petro 
nyčios, sausio 4 d., 
dikto kapuose.

DAKTARAI

Tel. TROtvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tapo pa- koje pragyveno 42 metu. Paliko 
par. baž- dvi seseri, du sūnų ir keturias 

Šv. Bene- dukteris, vieną jų yra sesuo 
Jėzaus Nukryžiuoto. Tapo iškil
mingai palaidota iš Šv. Pętro 

j par. bažnyčios, sąusio 4 d. 9 vai. 
ryte, Naujos Kalvarijos kapuo
se.

į Trečiadienį, vakare, bus laiko

mos Šv. Teresės Novenos pa
maldos.

Ketvirtadienį, 4 vai. p. p., ir 
7:30 v. v., bus klausomos išpa
žintys prie pirmą mėnesio penk
tadienį. 4:15 v. p. p., bus Mari
jos Vaikelių draugijos pamal
dos.

IVAIROS SKELBIMAI

BALLAST MES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS
Also limited supply of QZ4. 

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

73. 6C6. 35. 51. 2525, 25Z6
ALSO SUPPLY DEALERS 

LARGEST VARIETY OF RADIO 
TUBES IN NEW ENGLAND 

Satisfaction auaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.

II
I
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UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.

19 High St.. Boston

Penktadienį, vakare, bus Šv. 
Valanda. Po to įvyks susirinki
mas Maldos Apaštalystės drau
gijos. Į šį susirinkimą gal atsi
lankys iš centro arba Tėvas 
rektorius arba Tėvas direkto
rius. Lauksime jų ir visų narių.

Sekmadienį, sueina 25 metai 
kaip yra mirusi Juzefina Meš- 
lienė. Jos garbingas sūnus Tė
vas Antanas, 9 vai. ryte, giedos 
šv. mišias jos ir šeimos mirusių-

Pirmadienį, “Darbininke” lan
kėsi kun. A. Kacevičius, Provi- 
dence liet, parapijos vikaras, 
klierikas dr. A. G. Rakauskas, 
buvęs Katalikų Federacijos 
Centro pirmininkas ir varg. 
muzikas V. Stanevičius.

Dr. A. G. Rakauskas Kalėdų 
vakacijas praleido pas savo 
prietelį kun. J. Vaitekūną, Pro- 
videnco liet. par. kleboną ir ta 
proga aplankė savo pažįstamus 
ir gimines.

Trečiadienį lankėsi M. Žilins
kienė. Atsilankymo proga už
prenumeravo savo giminaitei 
“Darbininką” ir nupirko kun. 
Pr. M. Juro “DIDYSIS RAMY
BES’ŠALTINIS”.

Tą dieną lankėsi p-nia Ona 
Marcinkienė. Atsilankymo pro
ga atnaujino LDS narystės 
duoklę ir įstojo į Liurdo kny
gos rėmėjus, aukodąma $5.00 
knygos fondui.

Antradienį lankėsi Pvt. J. 
Vaišnoras, kuris jau keletas 
mėnesių kaip tarnauja Dėdės 
Šamo armijoje. Iš kariuomenės 
jis atvyko aplankyti savo duk
ters, kuriai padaryta apendicito 
operacija. Ji yra Dr. Dusevi- 
čiaus priežiūroje.

Ketvirtadienį lankėsi Stanley 
Strekauskas. J. Karsokas ir J. 
Zaletskas iš W. Lynn. Atsilan
kymo proga, S. Strekauskas nu
pirko žodyną.

Tą dieną lankėsi Anna Kara
lius iš Brighton, Mass. Atsilan
kymo proga atnaujino savo pre
numeratą ir spaudos fondan 
aukojo $1.00.

Ketvirtadienį, gr. 30 lankėsi 
“Kristaus Vynuogyne” skyriaus 
“Darbininke” vedėjas kun. K. 
Jenkus. Pridavė medžiagą toli
mesniems puslapiams ir taipgi 
kaikurias klišes ryšyj su raš
tais.

Penktadienį “Darbininke” lan
kėsi p-nia Žuromskienė, kun. J. 
Žuromskio motina. Atsilankymo 
proga papirko kun. Pr. Juro 
“Didysis Ramybės Šaltinis” ir 
Šventųjų Gyvenimai.

Tą dieną lankėsi p. O. Andri
jauskienė iš Roabury, Mass. At
silankymo proga atnaujino 
“Darbininką’1 ir Darbininkų ra
dio palaikymui aukojo $2.00.

Lankėsi vienas iš pirmųjų 
LDS narių — Jonas Krugelis iš 
W. Lynų. Mass. Atsilankymo 
proga atnaujino savo narystės 
duoklę.

šasias aukštesnes mokyklas 
laiškus mokytojams, kad išaiš
kintų studentams kaip ir ką jie 
turėtų rašyti. Už geriausiai pa
rašytus straipsnius duos dova
nas karo bonais. Kiekvienos 
mokyklos studentas, kuris ar 
kuri parašys geriausį straipsnį, 
gaus $25 karo boną. Studentas 
iš viešųjų mokyklų, kuris para
šys geriausį straipsnį, gaus 
$100 karo boną, ir studentas iš 
parapijinių mokyklų, kuris ar 
kuri parašys geriausį straipsnį, 
gaus $100 karo boną.

Šį kontestą užgyrė Bostono 
mokyklų komitetas ir kun. Wil- 
liam J. Daly, Diecezijos Parapi
jinių mokyklų pfižiūrėtojas.

Mayoras Tobin sudarys komi
tetą, kuris išrinks geriausiai pa
rašytus straipsnius ir paskelbs 
laimėtojus Faneuil Hali, 
colno gimtadienyj.

»

Mą Sake Rašyto jai, Visuomenininkai, Vefcėįai Apie 
Km. F. M. Juro Maldaknygę "Didysis Ramybes Šaltinis"

I

Dr. A. G. Rakauskas, buvęs išėjusi maldaknygė “Didysis 
Katalikų Federacijos Centro Ramybės Šaltinis.” Ji turi net Į 
pirmin-inkas rašo: — “Kruopšti, 787 pusi., bet atrodo nedidelė ir 
rūpestinga, tauri kun. Pr. M. skoninga, kad papuošta ne tiki 
Juro asmenybė surinko ir išlei- lietuviškais paveikslais, kaip
do iliustruotą, lengvai skaitomą antai, Aušros Vartų Dievo Mo- taUpOmas arkliams, kiau- 
maldaknygę — DIDYSIS RA- tinos, Kryžių Kalno, šv. Kaži- Jgjjjg įp jauniems gyvu— 
MYBĖS ŠALTINIS.
čią išganymo lietuvio sielą, ku- gražinta puošniomis, ornamen- 
nigas Pr. M. Juras įturtino tik- tuotomis, lietuviško stiliaus di- 
rai sveikintina priemone dvasi- džiosiomis. raidėmis. Savo turi
niam maistui pasisemti. niu leidinys taipgi vertas dėme-

Autorių, atlikusį senai laukia- šio: maldų rinkinys labai pil- 
mą didelį darbą, nuoširdžiai nas; 
sveikindamas, linkiu, kad Didy- maldų, kaip, pav., 
sis Ramybės Šaltinis rastųsi 
kiekvieno lietuvio rankose”.

Kun. J. Bakšys — “Peržiūrė
jau visą Maldaknygę. Tikrai 
verta kiekvienam katalikui įsi
gyti. Per ją kelias į dangų. Ku
nigams irgi bus be galo nau- kalba prie altoriaus lotyniškai, 
dingą. Bravo!” 

. Jonas šišlauskas — “Gavau 
nuo jūsų DIDYSIS RAMYBĖS 
ŠALTINIS už kurį nemoku ir 
nežinau kai& jums padėkoti. Ją 
gavęs jaučiuosi tikrai turtin
gas... Šiandien pirmą sykį iš jos 

‘ meldžiausi. Rodosi, kad aš nie-
Trečiadienį, 9 vai. r., bus lai- kad taip nepasimeldžiau kaip iš 

dojamas Mykolas Krasauskas, šios maldaknygės. Turiu prisi-1 
iš šv. Petro par. bažnyčios, Šv. pažinti 
Kryžiaus kapuose. Jis gyveno maldos mane taip sugriaudino, j 
183 D St. Mirė miesto ligoninėje.

Trokštan- miero ir kitų, bet taipgi ji pa- ĮjaTns o jau toliau — mel- 
x žiamoms karvėms. Bulvia

kasio metu krašte esančios 
kasimo mašinos buvo mo
bilizuotos geresniam bul
vių derliaus nuėmimui. 
Burokų lapus raginta su
naudoti pašarui, o netinka
mus — trąšoms. Ir morkų 
labai raginta naudoti pa
šarui.

Lin-

parinkta reto gražumo 
malda į V. 

Jėzų laimingai mirčiai išprašy
ti. Atlaidai pataisyti pagal nau
jausią Šv. Tėvo patvarkymą. 
Atsižvelgiant į augantį liturgi
nį sąjūdį, įdėtos lietuviškai Mi
šių maldos, kurias kunigas

> i

Daugiau Mirimų
Sausio 3 d. mirė Grasil

da Andrišiūnienė, gyv. Se- 
cond St., So. Bostone, ir 
Bronius Balutis, gyv. 121 
Florida St., Dorchester.

Sausio 3 d., mirė, Carney ligo
ninėje, Domicėlė Adukonienė, 
48 metų, gyv. 114 W. 7th 
Laidojama ketvirtadienį.

St.

Yasario 16 □usinokiinds
So. Bostono Lietuviu bendras 

komitetas ruošiasi minėti Lietu
vos nepriklausomybės sukaktį 
vasario 13 d.. 2 vai. po pietų, 
So. Boston High School svetai
nėje. So. Bostone.

Sausio 6 d., 8 vai. vakare, Lie
tuvių Piliečių klūbo svetainėje, Į 
E St., įvyks komiteto susirinki-į 
mas pasitarti apie ruošiamą 
minėjimą.

Komiteto pirmininku yra p. 
Stasys Mockus, sekr. adv. Anta
nas J. Young.

Kviečia visus komiteto narius 
dalyvauti.

COLD PERMANENT
Muaras Tobin Skelbia 

RaštyKeirtest?
nuo mao iki $15.00

8TEAM WAVE
PERMANEtyT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

TęL SOŲ 4645

CASPER’S BEaVTY SALON
J'j’ -- ‘ ... ~ > .. -•

738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

•MMMMMMMMMMMMMMOMMMMMMMMee

Jau buvo rašyta “Darbinin
ke”, kad Bostono mayoras Mau
rice J. Tobin skelbia straipsnių 
tema: “ĖeJigious or račiai dis- 
crimination mušt not exist in 
America” kontestą visose para
pijinėse ir 
mokyklose 
straipsniai 
kaip 500
straipsnius studentai - studen
tės turi parašyti ir priduoti mo
kytojams, kad priduotų mayo- 
rui Tobinui prieš arba vasario 
1 d., 1944 m.

Mayoras Maurice J. Tobin pa
siuntė į visas parapijines ir vie-.

viešose aukštesnėse 
Bostone. Ta tema 
neturi būti ilgesni 

žodžių. Visus tuos

įdėta visiškai naujas dalykas — 
geri darbai už kuriuos galima 
laimėti atlaidus. Pabaigoje — 
sekmadienių ir šventadienių 
evangelijos. Žodžiu, šis leidinys 
turi visą eilę vertingų nauju
mų, daug kuo pralenkdamas iki 
šiol Amerikoje turėtas malda
knyges. Kun. P. M. Jurui, kurs 
susirinko ir išleido šią malda- 

kad šios maldaknygės ^nygę. darydumK viską, kad
tik ji būtų kuogeriausia, tenka 
pelnyta garbė.”

1

Pastebėtas žymus mažė
jimas pieno pristatymo: 
pirmąją pusę rugp. mėn. 
pieno pristatyta 23%,ma
žiau palyginus su liepos 
mėnesiu. Generalinis ko
misaras grąsino, kad, jei 
nepakils pieno pristaty
mas, būsią sumažintos 
sviesto porcijos. Spalių 
mėnesyje Lietuvoje buvo 
surašymas kiaulių.

iVAIROS SKELBIMAI

kad turėjau verkti kaip mažas 
vaikas.

Laikraštis “Darbininkas” ap
rašė šios maldaknygės vertę J 
bet toli gražu ji nebuvo pilnai 
įvertinta. Tiesa, yra sunku ap
rašyti, reikia pačiam ją skaity
ti, tuomet tiktai pilnai suprasi. 
Taigi patariu kiekvienam kata
likui ją įsigyti”.

“Lietuvių Žinios”: — “Su di
deliu džiaugsmu sutinkame 
kiekvieną lietuvišką knygą, tuo 
labiau taip gražiai išleistą, kaip

Lietuvos Ūkinin
kai Šį Rudenį

(LKFSB) Vokiečių kon
troliuojama spauda šį ru
denį ragino ūkininkus lik
viduoti mažiau produkty
vius gyvulius ir pasilikti 
pačių geriausių tik tiek, 
kiek bus pašaro. Pirmon 
eilėn pašaras turįs būti

I

Karo Bonų Lietuvių skyriaus 
susirinkimas įvyks antradienį, 
sausio 4 d.. 8 vai. vakare. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių klūbo 
svetainėje. E. Street. Šiame su
sirinkime bus renkama valdyba 
1944 m. ir paruošiami planai į- 
vykstančiam Karo Bonų 4-tam 
vajui. Kviečia visus komiteto 
narius dalyvauti šiame svarbia-! 
me susirinkime. Tikimės, kad: 
šiame susirinkime dalyvaus ir 
So. Boston Lietuvių Piliečių 
draugijos direktorių išrinkti at
stovai.

• ■ :

Kauno Spaudas 
Atstovas Į 
Vokietiją

(LKFSB) Lietuvių Blai 
vybės Draugijos propa 
gandos sekcijos . vedėjas! 
Leonas Stepanauskas esąs

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

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
, yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis
Pigiausias laikraštis yra 

“VARPELIS" 
Metams kainuoja tik $2.00

59
i 
i

I ŠSIRENDAVOJA 4 kamba
riai: yra šiltas vanduo, maudy
nė, du pečiai, ir virtuvėje kii- 
jonkė. Kambariai gerai ištaisy
ti ir šilti, nes per visus kamba
rius eina štiminės paipos į vir
šų. Vienai familijai atskiros 
dvejos durys ir didelis jardas. 
Namas randasi tarpe G ir H 
gatvių. 417 E. 5th St., So. Bos
ton. Mass. Kambarius galima 
matyti tik vakarais ir sekma
dieniais per visą dieną. Atsi
šaukite: 415 E. 5th St., So. 
Boston. Mass.

GRABORIAI

Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių į 
Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas. 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį" 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

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

z Adresas:

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567

■ ■

i

--------------------------------- ,
iBarasevičiusirSūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLurrbia 2537

Užsisakykite Tonika Bos Mos
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos priataunos.

Myopia Club Beverage Co.
Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 130lf-R

t
t

CASPER ;
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Di;ną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Scston '.437 

ŠOU Scston 3960

Į
iišvykęs į Vokietiją, kaip • k

lietuvių spaudos atstovas. į *-« — **
Suprantama, kad jo dar
bas bus griežtoj nacių 
kontrolėj.

i

t <

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavunas diena ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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I * KRISTAUS VYNUOGYNE
r Veda — Kun. K. Jenkus

Trys Rytų Šalies Išminčiai
kad tik vienas tegali būti tikrasis Dievas, viso pasaulio 
Sutvėrėjas ir valdytojas. Eidami garbę atiduoti už
gimusiam žydų karaliui Išminčiai išvydo Kūdikėlį, 
tikrąjį žmogų kurį pripažino Dievu, nes pagal Evange
liją “parpuolę pagarbino jį.” Tai buvo Šv. Dvasios įkvė
pimas, kad jų širdyse sukilo tikėjimas ir-pagarbą die- 
viškąjam Kūdikėliui. Šv. Bernardas sako: “nesulaikė 
jų ne mažo tvartelio vargas, ne motinos neturtas, ne

O! kodėl gamtos...
O! kode! gamtos galybės 
Nugalėti negaliu
Ir, kaip dangiškos esybės. 
Vien šventybės skrist keliu?

Žino mano širdužėlė,
Kad čia laimės neragaus, —
Jog skaiščioji laimės gėlė 
Aug’ tik prievarėiuos dangaus.

* * *

Supa sielą tylus jausmas. 
Skraido meilės ji sparnais. 
Širdyje nurimo skausmas. 
Nebežaidžia jau sapnais!

Dievo šventą karaliją
Ji pajutus savyje, 
Pamylėjo vėl žmoniją —
Brolį mato žmoguje.

Gėlėmis nūnai išklotų
Visų kentančių takus, 
Jų tik laimės beieškotų 
Jiems bepintų vainikus...

Džiaukis, džiaukis, jauna siela
Dievo meilės kibirkštis
Tau pasaulį daro mielą.
Joj tau šypsos ateitis.

Mišios karo lauke kr r nėra žaliuojančiu Kai dų eglaičių ir kur 
sidabrinės snaigulės ni( kad nekrinta.

ŽINOJO BALAAMO PRANAŠYSTĘ
★ Trys rytų šalies Išminčiai, skaitę šventus žydų kūdikio silpnumas, nes daugelis dalykų įtikrino juos, 

tautos raštus, žinojo Balaamo pranašystę, kad žydų 
žemėje užgimsiąs Išganytojas ir tuo laiku pasirody
sianti ant dangaus ypatingos šviesos žvaigždė. Pama
tę naują žvaigždę. Išminčiai skubiai eina jos vedami į 
žydų žemę, visur stropiai klausinėdami apie vietą už
gimimo Viešpaties. Ilgai keliavę pradžiugo savo tiks
lą pasiekę. "Džiaugėsi labai didžiu džiaugsmu. Ir įėję į 
namus, rado vaikelį su Marija jo motina ir parpuolę 
pagarbino jį ir atidengę savo turtus, davė jam dova
nas: auksą, smilkalą ir myrą.” (Mat. 2,11).

PRIPAŽĮSTA DIEVO VIEŠPATAVIMĄ
Trys Išminčiai pirmi iš stabmeldžių Jėzuje pri- bėse šviečia... atėjo pas savuosius, o savieji jo nepri

pažįsta Dievą ir atiduoda Jam tinkamąją garbę. Va- ėmė.” Trijų karalių atsivertimas — tai pirmasis smū- 
duodamiesi sveiko proto taisyklėmis parodo, kad tik- gis stabmeldybei; trys galiūnai paniekina stabmeldy- 
rai išmintingas žmogus visada pripažįsta Dievo vieš- bės dievų aukurus, neša dovanas į tolimą šalį mažam 
patavimą ir atiduoda Jam priderančią garbę; paga- Kūdikėliui, atiduoda Jam garbę, tvirtai įsitikinę, kad 
liaus nepaisant to, kad buvo turtingi ir galingi, jie ne- garbina Dievą. “Iš tamsybės pašaukė juos prie savo 
sidrovi nusilenkti prieš dieviškąjį Kūdikėlį. stebuklingos šviesos” sako Šv. Petras. Viešpats Jėzus,

pašaukdamas tuos stabmeldžių Išminčius, norėjo pa
rodyti, kad Jisai užgimė netik žydams, iš kurių buvo 

Šventas Raštas liudija, kad Išminčiai “kitu keliu kilęs pagal kūną, bet ir stabmeldžiams, žodžiu, visam 
Ž’ 2-----’-’y” Bažnyčios tėvai teisingai pažymi, pasauliui.

sidrovi nusilenkti prieš dieviškąjį Kūdikėlį.
STABMELDŽIAI TAMSUMOJE KLAIDŽIOJO

kad to Kūdikėlio esama tikrojo Dievo.”

ATĖJO PAS SAVUOSIUS. O SAVIEJI JO 
NEPRIĖMĖ

Trys stabmeldžiai iš tolimų kraštų atėję pripa
žįsta pasaulio Atpirkėją, tuo tarpu žydai, Dievo išrink
toji tauta, per keturius tūkstančius metų laukte lau
kė Išganyto jaus, ir turėdami pranašų aiškiausius Jo 
atėjimo ženklus, dabar Jam atėjus nenori numesti nuo 
savo alpų tamsumos ir pripažinti Jį Atpirkėju. Čia 
teisingai pritaikomi Šv. Rašto žodžiai “šviesa tamsy-

O! Tu Meile, tu šventoji! 
Tu, gaivintoja širdies!
Tu aukštybėsna vilioji — 
Tu mus geibi nuo mirties!

Dievuli mano. Tėve Brangus!
Tavy tai atgimė širdis —
Tad būk nuo šiol gyvenimo ma- 
Tikrasis Kelias ir Viltis! !no.

sugrįžo į savo šalį.” J
kad būdami stabmeldžiai tamsumoje klaidžiojo, dabar 
gi įžengė į šviesos ir teisybės kelią, eina juo, lenkda- 
miesi tamsumos. Karalius Erodas, savo pagedusioj

TRYS KARALIAI — MŪSŲ PATRIJARKAI
Trys karaliai yra tarsi mūsų patrijarkai; jų asme-

širdyje berengiąs Jėzui žmogžudybės kilpas, tai gyvas nySe teikėsi Kristus ir mus pašaukti pas Save, į šventą 
daugelio šių laikų žmonių pavyzdys, kurie gerai su- saVo mokslą, nes ir mes nekilę iš išrinktosios Abrao

mo giminės, tik iš stabmeldžių.

ir Misijos tarp stabmeldžių ir dalyvavimas jose 
pagal išgalės visų pavienių Katalikų Bažnyčios dalių 
yra būtinai reikalinga. Taip buvo visuomet giliai įsi
tikinus Katalikų Bažnyčia.

KRISTAUS "PASKUTINIS NORAS"
Kuo pamatuotas šis įsitikinimas? Svarbiausias 

visiems amžiaus tinkamas akstinas — tai Kristaus 
tiesioginis aiškus paliepimas, “paskutinis žodis,” 
“paskutinis noras.” “Eikite tat ir mokykite visas tau
tas” (Mat. 28, 16).

MISIJŲ DARBAS—ĮGIMTA PRIEDERMĖ
Šis Kristaus paliepimas paliko Jo Bažnyčiai pama

tinę priedermę: varyti misijų darbą. Nes kiekvienam 
tikinčiam katalikui aišku yra, kad Kristus tai visų 
žmonių Išganytojas. Jis atėjęs ant žemės visiems pa
liko savo mokslą - religiją ir įsteigė savo bažnyčią tam, 
kad ji augtų, plėtotųsi po visą žemę ir galėtų vesti vi
sas tautas, visus žmones į Dangaus karalystė. Taigi 
plėtojimasis yra vidujinis, esminis Kristaus Bažnyčios 
reikalas, o misijų darbas — įgimta priedermė, užduo
tis tam reikalui įvykinti.

Mūsų Bažnyčia vadinasi “katalikiškoji,” “visuoti
nė” ne dėlto, kad būtų jau tikrai visur ir visur išsiplati
nusi, bet kad tarp kitko turi priedermę jausti savyje 
šį iš esmės reikalingą savo paskyrimą “eikite tat ir mo
kykite visas tautas” ir privalo stenktis šią priedermę 
atlikti, kad išpildžius Išganytojo troškimą, “Kad visi 
būtų viena” (Jon. 17, 18.)

Katalikų Bažnyčia tai gyvas organizmas, kurio 
neregiamoji galva yra Kristus. Kristus gi nori, kad Jo 
regiamasis organizmas augtų, o šio augimo pirmaeili- 
nis darbas ir yra misijų darbas. Misijų darbas tapo, 
pagal Kristaus norą, tikru Bažnyčios gyvenimo dėsniu, 
būtina sąlyga.

prasdami, kad savo piktais darbais yra jau atsitolinę 
nuo Kristaus mokslo ir užsipelnę bausmę, kad nura
minus savo širdį stengiasi išrauti iš savo sielos ir pas
kutinę tikėjimo kibirkštį.

RYTUOSE PRASIDĖJO TAMSYBĖS DARBAI Į
Rytuose, ten, iš kur atėjo trys karaliai Jėzų pa

garbinti, prasidėjo tamsybės darbai. Ten pirmieji mū
sų tėvai. Adomas ir Ieva, nusidėdami įstūmė prapultin 
visą žmoniją: ten Kainas, pirmutinis žmogžudys su
tepė savo rankas nekalto brolio krauju; ten Ninus pra
dėjo stabus statyti ir prisakė duoti jiems dieviškąją 
garbę: rytuose, stabmeldybė, giliai įsišaknijusi žmonių 
širdyse, garbindavo piktąsias dvasias maldomis, au
komis ir kitokiais žiauriais būdais. Ir trys karaliai — 
Gasparas. Melchijoras ir Baltazaras — iš jaunų dienų 
buvo auklėjami stabmeldybėje, nepažino tikrojo Die
vo. Tačiau jiems, prisilaikant sveiko proto taisyklių, ’ 
pasisekė nusikratyti stabmeldybės pančius, suprasti,1

Karo Kapelionas Lanko 
Sužeistuosius

Kapelionas Kunigas Thomas F. Regan, aplanko sužeistą ka 
reivįj buvusi altaristą.

OBALSIS: GYVENTI IR DŽIAUGTIS
Nauja žvaigždė pasirodė ne tik rytų šalies Išmin

čiams, bet visiems. Nors daugelis tą paslaptingą 
žvaigždę matė, bet tik trys, ją sekdami iškeliavo į ne
žinomas šalis. Kodėl jų nepasekė kiti? Ar gali pasekti 
tie, kurie kiekvieną idealų sumanymą bei pasiryžimą 
lengvapėdiškai sumindo ir sujaukia su purvais. Kiek 
daug yra šiandien tokių, kurie eina su ta palaida mi
nia, kurios obalsis: gyventi ir džiaugtis. Ar gali tokie 
ką idealaus pasiekti, kurie nesiruošia rimtam gyveni
mui, o tik svajoja tuščias svajones, o tokių, kurie są
žiningai eina savo pareigas, net neapkenčia. Tokie 
žmonės, tai tyrlaukio lekiantis smėlis.

DAUG GYVENA VARGŠO ERODO 
GYVENIMĄ

Išminčiai klausė Erodo, o jis nežinojo, kad čia pat 
Betliejaus apylinkėse jau yra gimęs Išganytojas. Kiek 
daug yra šiandieną nežinančių Karaliaus, gimusio Kū
dikėlio, nors Juo šviečia skaidri padangių žvaigždė. 
Kiek daug gyvena vargšo Erodo gyvenimą! Įsitikinę 
Kristaus mokslu katalikai turi būti minėtiems žmo
nėms šviesia žvaigžde, vedančia prie Kristaus. Visada 
sutinkama žmonių klaidžiojančių ir viską žinančių, 
tik Dievo nepažįstančių; jie smulkmeniškai išpildo vi
sus mandagumo reikalavimus, bet nežino ir nesilaiko 
nė vieno iš dešimties Dievo įsakymų. Jei neįstengs ka
talikas kuo kitu jiems teikti šviesos, tai bent savo pa
vyzdingu religiniu gyvenimu gali būti šviesi žvaigždė, 
vedanti ūkanose klaidžiojančius prie Kristaus.

Giedok, širdie, galingą giesmę 
Aukščiausios dieviškos garbės— 
Tegul Jį garbinant išgirdus. 
Leduotos širdys sudrebės.

Ugnyne Meilės! mano širdį 
Uždek šventąja liepsnele,
Tegu prieš aukurą ji Tavo 
Liepsnoja amžių lempele!

Stebuklais pilną meilės šviesą i 
Teskleidžia ji tamsoj nakties. 
Ramybėj Tavo atsilsėti
Kelionėj vargstančius lai kvies. '

i
Liepsnok, širdie, ugnele meilės, 
Leduotai šaltas atdusys 
Kol mirties angelo palietęs. 
Tavęs ūmai neužgesys.

Šalin, šalin...
Šalin, šalin, pasaulio monai, 
Jau vertę jūsų supratau! 
Dabar. Dievuli mano brangus, 
Tarnauti noriu vien tik Tau!

į Kas laimę mano apsakytų. 
Kada kentėjimuos širdies. 
Sukepusioms prišlietus lūpoms 
Gyvybę tryškančios versmės,

Į
Širdis ištroškusi surado
Laimužės versmę amžinos
Ir jau pasaulio šio linksmybių 
Daugiau nuvargus nebieškos!

Pasaulį naują, nematytą, 
Tikrosios laimės suradau 
Ir jau apmirusioj krūtinėj 
Gyvybę naują pajutau!

Kepleris, vertas Koperni-
■ ko įpėdinis, savo didįjį
■ veikalą “Apie Pasaulio
Harmoniją” užbaigia šiai 
malda: “Tu, kuris per
gamtos šviesą pažadini 
mumyse malonės šviesos

Iilgesį, kad mus į garbės! 
I šviesą pakeltumei, dėkoju 
Tau, Sutvėrėjau ir Viešpa
tie, kad leidai mane Tavo 
darbais džiaugtis, štai aš 
pabaigiau savo gyvenimo 
veikalą panaudodamas 
dvasios jėgas, kurias man 
suteikei. Aš apskelbiau 
Tavo1 darbo šlovę žmo
nėms, kiek mano siela su
gebėjo jo neribotumą su
prasti. Kur aš ką nors esu 
išsitaręs, kas Tau darytų 
negarbę, arba, kur aš esu 
ieškojęs savo garbės, malo
ningai man tai teikis at
leisti.”

RELIGIJINĖ IR MEILĖS PRIEDERMĖ
Todėl misijų darbas tarp stabmeldžių pirmiausia 

tai religijinė Bažnyčios ir jos narių priedermė. Bet 
kartu yra ir gilios meilės priedermė, svarbesnė už ki
tas, kadangi turi tikslą gelbėti milijonus nemirtingų
jų sielų.

Be šitų visiems amžiams bendrų misijų reikalin
gumo pagrindų, mūsų amžius turi dar savas ypatin
gas priežastis, kurios verste verčia kataliku Bažnyčią 
ir jos narius uoliau, veikliau imtis misijų darbo, arba 
jas kaip nors labiau šelpti, negu praėjusiuose amžiuo
se. Dabartinis laikotarpis tai tikra misijų gadynė — ir 
mūsų laikų misijos tarp stabmeldžių turi nepaprastą 
vertę Bažnyčios gyvenime.

TEKNIKOS PAŽANGA GELBSTI MISIJOMS
Trys priežastys dingteli į galvą. Pirmiausia, dėkui 

teknikos pažangai, pelengvinta ir pagerinta yra kelio
nė bei susisiekimas tarp tolimiausių žemės kraštų (te
legrafu, orlaiviais, geležinkeliais). Šiandien, kaip pre
kės ir idėjos, taip ir misijonieriai greičiau ir tikriau 
gali pasiekti tolimausius žemės ir salų gyventojus. Pa
vyzdžiui, 17 šimtmetyje reikėdavo visus metus keliau
ti misijonieriams iš Europos į Kiniją, dabar užtenka 
kelionei keletą savaičių. Taigi mūsų laikuose atsidarė 
misijoms plačiausia dirva, nes visi žemės kraštai leng
vai pasiekiami.

Sugrįžę iš Japonų nelaisvės , Dieviškojo Žodžio 
Draugijos misijonieriai. Jie skleidė Kristaus mokslą 
Japonijoje ir Kinijoje. Karui užėjus, buvo nelaisvėn 
paimti. Iš kairės Broliukas Dennis, kun. Petras Rush- 
mann, buvęs Peking’o universiteto prezidentas, kun. 
Antanas May, misijų reikalų prižiūrėtojas, kun. Jur
gis Faffel, ir kun. Juozapas Stier.




