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Wendell Willkie, kuris 

gynė tūlo komunisto ar 
komunistuojančio piliety
bę Jung. Valstybių aukš
čiausiame teisme ir kuris 
besilankydamas Sovietų 
Rusijoje buvo įsigyjęs ko
munistų simpatijas, savo 
straipsniu apie Sovietų 
Rusiją ir Pabaltijo, Len
kijos ir Balkanų valstybių 
padėtį suklaidino komu
nistus.

New Yorko komunistų 
dienraštis labai nuošir
džiai užgyrė Wendell Will- 
kie straipsnį su labai švel
nia kritika, pareikšdamas: 
“All anti-fascists will wel- 
come Wendell Willkie’s 
article in the Sunday Ma
gazine of the New York 
Times for its high appre- 
ciation of the Teheran 
Conference and of friend- 
ship for our Soviet ally.”

“Willkie is among those 
who made significant con- 
tribution to the success 
of the Moscow Conference 
and of Teheran.

“None can gainsay that 
he is the outstanding and 
constructive leader of the 
Republican party...”

Toliau tas pats komunis
tų laikraštis sako:

“It is also encouraging 
to read his attack upon 
leaders of his own party 
who would make a politi- 
cal football out of our 
policy of friendship with 
the Soviet Union... Willkie 
reads the meaning of our 
times well, especially the 
great respect and friend
ship of the people for the 
Soviet Union.”

Bet štai Sovietų Rusi
jos oficialus partijos or
ganas “Pravda” užgiedojo 
priešingai apie Willkie. 
Sovietų laikraštis p. Wen- 
dell Willkie net pavadino 
“politiniu lošėju” (“a po- 
litical gambler”). Sovie
tams nepatiko Willkie už 
tai, kad jis savo straips
ny*) iškėlė klausimą “ką 
Rusija ketina daryti apie 
mažųjų valstybių, kurių 
sienos susisiekia su jos 
sienomis, politinę pilnu
mą— Suomiją, Lenkiją, 
Pabaltijo ir Balkanų vals
tybių.”

Šis p. Willkie pareiški
mas sukėlė visą Sovietų 
spaudos pragarą. Sovietų 
“Pravda” pareiškė, kad 
“Sovietų Unijai nereika
linga p. Willkie pagalba.”

Bet kaip dabar išsiaiš
kins New Yorko komunis
tų laikraštis, kuris p. Will- 
kie ir jo straipsnį iškėlė į 
padanges? Kaip dabar re
aguos mūsų tautos duob
kasių laikraščiai?
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DAUGIAU BOMBŲ PATAIKĖ 
Į ŠVENTOJO SOSTO 

ŠVENTOVES

Vatikanui nuostolių. Jis 
trokšta, kad būtų galima 
išlaisvinti Romą iš nacių 
be to miesto sunaikinimo, 
bet pridėjo, kad jeigu bus

13. Lapkričio 5 d. padaryta kokie nuostoliai,

Vatikano Miestas — Įdaromas, kad tik pataiky- 
Gruodžio 28 d., Alijantų tų į militarinius pastatus, 
lėktuvai, bombarduodami Prezidentas Rooseveltas 
Romos miesto pakraščius,1 yra pareiškęs, kad Alijan- 
bombomis pataikė Šv. Ka- tai darys viską kas galima, 
liksto, Šv. Praetekstato ir kad nepadaryti Romai ir 
Šv. Domitillo katakumbas. 
Šis buvo ketvirtas Romos 
bombardavimas, sako 
NCWC. Alijantų lėktuvai 
bombardavo birželio 19 ir 
rugp.
vienas lėktuvas, kurį gen. tai turi būti tikrai padėti. 
Eisenhower užginčijo, jog prie Nacių durų. ■
tai buvo Alijantų, numetė 
keturias bombas ant Vati
kano miesto. >

Gruodžio 28 d., puolant 
Romą, bombos sunaikino 
arba sužalojo kaikurias 
šventoves, daug užmušė Kroatų požemių leidžia- 
arba sužeidė žmonių. mas laikraštis “Pravica”

Alijantų bombardavi- rašo, kad nacių dominuo- 
mas Romos sukėlė pašau- jama slaptoji policija Us- 
linį apgailestavimą ir pro- taši nužudė 40 katalikų 
testą, nors tas bombarda- kunigų ir tris vienuoles 
vimas buvo labai atsargiai Jugoslavijoj 1943 metais.

i 
i

Užmušta 40 Kunigy, 3 Vie- Į 
mieles Jugoslavijoj

Zurich, Šveicarija

ALIJANTAI BOMBARDUOJA 
VOKIETIJĄ, PRANCŪZIJĄ

Iš j Vokiečiai pripažįsta, kadLondonas, saus. 6 — Iš j Vokiečiai pripažįsta, kad 
Anglijos į vieną dieną 3000 daug nuostolių padaryta, 
lėktuvų išskrido bombar- Sovietų Rusijos vyriausy- 
duoti Vokietijos, Prancū- bė pripažįsta, kad Alijan- 
zijos, Jugoslavijos ir Bul-'tų bombardavimas Vokie- 
garijos. Įtijos industrijos centrų

privertė nacius Rusijos 
j karo fronte trauktis at- 
I gal. “Alijantų bombarda
vimas vokiečių karo indu
strijų pasireiškė rytų ka-

Kaip žinoma, geležinke- ro frOnte”. 
lių darbininkų unijos buvo į 
paskelbusios streiką, jei-; 
gu nebus pakeltos algos.' 
Streikas turėjo prasidėti 
gruodžio 30 d., 1943.

Šis streikas būtų labai; 
pakenkiąs karui. Todėl 
Prez; Roosevelto įsakymu rQpįnus sovietų Rusijos 
valdžia paėmė geležinke-, kariuomenės artėjimu jų 
bus savo kontrolėm. _ 'sienos ir įsakė žmonėms

Unijos streiką atšaukė. ‘ išsikraustyti iš Besarabi- 
Darbininkai tikisi, kad •

prez. Rooseveltas algų Sovietų Rusija sako, 
klausimą isspręs patenki- kad Besarabija prikiauso 
--------- atsižiūrėdamas j soviet Rusijai. 

pragyvenimo įs-

Geležinkelių Darbininkų 
Streikas

Rumunai Susirūpinę Savo 
Ateitimi

Londonas, saus. 6 —Ru
munijos vyriausybė susi-

SVEIKINAME!
C Rusai Jau Įsiveržė Lenkijon

_ .s

a. 1

Londonas, saus. 6 —So- jos krašto ir paskelbė, kad 
vietų Rusijos kariuomenė ta dalis yra inkorporuota 
sumušė Hitlerio kariuo- į sovietų sąjungą, 
menę ir įsiveržė į Lenkiją.1 Sovietų Rusija nutraukė 

Vokiečiai pripažįsta,: diplomatinius santykius 
kad sovietų kariuomenės su Lenkijos valdžia Lon- 
giliai įsiveržė į rytinę Len- done ir dabar jokių pasi- 
kiją. Bet Maskva nepripa-, 
žįsta, kad Rusijos armija Į 
Lenkijoje, tik sako, kad ji 
esą vakarinėje Rusijoje. Į

Rugpiūčio 23 d., 1939 m. 
Hitleris pasirašė sutartį 
su Stalinu ir pasidalino 
Lenkiją. Rusija užėmė vi
są rytinę Lenkiją, Hitleris 
turėjo užėmęs vakarinę 
dalį Lenkijos. Rusai tada 
užėmė apie 77 tūkstančius 
kvadratinių mylių Lenki-

i 
I 
I

J

tarimų nenori turėti. Yra 
aišku, kad Anglija ir A- 
merika reikalauja Lenki
jos prieš karinių rubežių 
atstatymo, bet kiek griež
tai tie reikalavimai bus 
spaudžiami yra nemažas 
klausimas.

Sovietų Rusija pakarto
tinai pasakė spaudoje, kad 
čia yra jos dalykas ir kiti 
neturi kištis į rubežių 
nustatymą.

SOVIETAI PUOLA WILLKIE
Sovietų Rusijos laikraš- pie Lietuvos, Latvijos ir

5 ' Pravda” smarkiai ir Estijos nepriklausomybes.

nanciai, 
aukštas 
laidas.

Išrodo, 
kad visą ką tik sovietų 

I Rusijos kariuomenės ga
lės užgrobti bus StalinoLietuviški duobkasiai. po įtikinta kad tei esą Rusi. 

savo suvažiavimo pradėsią 
ieškoti ir gaudyti raganas, įsidėt? 
Bimbalas esąs vadovau- p 
moję rolėje. Jie sako, kad 
mūsų išeivijoj esą nema
žai fašistų. Fašistų, kaip 
fašistų, bet nacių tai tik
rai yra, ir jie slapstosi ap
sivilkę komunistine skrais
te. Kaip čia seniai Brook- 
lyno komunistai 
liaupsino nacizmą 
dievaitį Hitlerį!

jos ir visi nori prie jos

KUN. Dr. KAZIMIERAS URBONAVIČIUS, 
įžymusis mūsų išeivijos literatas - poetas, LDS 
“Darbininko” šefas, sausio 1 d. š. m. minėjo savo 
metų amžiaus sukaktį.

Kun. Dr. K. Urbonavičius nuo pat pirmojo “Dar
bininko” numerio yra jo bendradarbiu, < 
ruosius 14 metų yra vyriausias>redaktorius — redak- 
cijinių straipsnių rašytojas.

LDS organizacija, už didelius nuopelnus ir neį-

įtis ‘rravda” smarkiai ir Estijos nepriklausomybes, 
atkakliai puola Wendell Bet dar yra viltis, kad A- 
Willkie. Wendel Willkie merikos vyriausybė, kuri 
parašė New York Times iki šiol nepripažino, jog 
laikraštyje, sakydamas, Lietuva yra Rusijos dalis, 
kad Suvienytos Tautos tu- to ir toliau griežtai laiky- 
rėtų išreikalauti iš Rusijos sis ir pagelbės mažoms 
garantijas mažoms tau- tautoms išsilaisvinti, 
toms, kaip tai Lenkijai, j Lenkijos vyriausybė 
Suomijai ir Pabalti jos vai- Londone nežino kaip rea. 
stybėms, kąd jų sienos ir ti į sovietų siekius. Ar 
politinis stovis nebūtų pa-,jų kariuomenės įėjo į Len- 

o per pasta-i klausimai bu- ky kaip išlaisvintojai, ar
L,.,. vehau isspręsti Suvie-lpavergėjal, Savo žm0_ 

tnėms Lenkijoje vyriausy- 
toks bė davė nurodymus kovo-

nytų Tautų.
Rusijos vadams

kainuojamą darbą organizacijai ir visuomenei, yra Willkie pasakymas baisiai ,ti prieš vokiečius, bet ^ne
pakėlusi garbingą vadą Garbės nariu.

Sveikiname kun. Dr. K. Urbonavičių ir prašome
Dievo jį laikyti darbininkijos vadovybėje dar ilgus 
metus.

i Kaip žmogus nenori sve
timam tarnauti, pas sveti
mą dirbti, tuo labiau tau
ta nenori būti po svetimu 
jungu, po svetima valdžia. 
Kur rasi tokia tautą, to
kius žmones, kad norėtų 
atsižadėti savo laisvės, 
nepriklausomybės, savo

Sovietų Rusijos diktato
rius Stalinas viename ko
munikate pareiškė, kad 
Amerikos lėktuvai pagel
bėjo sutriuškinti Vokieti
jos nacių galybę.

Pranešama, kad iki pe
reitų metų spalių 1 dienos 
Sovietų Rusija gavo 7,000 
lėktuvų iš Jung. Valsty
bių. Reikia pasakyti, kad 
ne vien Amerikos lėktu
vai išgelbėjo Rusiją, bet 
taip pat maistas ir kiti ka
ro reikmenys.

i nepatiko. j padėti rusams iki nebus
“Pravda” rašo: “Jau lai-: sudaryta diplomatiniai 

kas' suprasti, kad Pabalti-^ 
jos klausimas yra vidų ji-, 
nis sovietų unijos dalykas! 
ir ponas Willkie neturi į 
tą reikalą kištis. Kas šiuo 

i klausimu esą interesuo
tas, geriau tegu susipažįs
ta su sovietų konstitucija 
ir tuo faktu, kad demo
kratinis plebescitas buvo 

............ i res-
i publikose, ir lai atsimena, 
I kad mes esame pajėgingi 
i tinkamai savo konstituci
ją apginti. Kas link Suo- 

, nekal
bant apie Balkanų valsty-j 
bes, Sovietų Unija galės 
sudaryti reikalingas su
tartis su tais kraštais ir 
nereikalauja pono VVillkie 
pagalbos.”

Taip kalba sovietų Rusi
jos oficialus laikraštis. Ir 
ateitis mažųjų tautų, kaip 
Lenkijos ir Pabaltijo vals- 

' tybių
Lietuvos yra tamsi. Rusi
ja nebenori nei kalbėti a-

santykiai.
Lenkijos sienos buvo so

vietų Rusijos ir Lenkijos 
vyriausybės sudaryti Ry
goje, 1921 m. Per aštuo- 

iniolika metų sovietų Rusi- 
įja tas sienas pripažino, 
dabar sako, kad rytinės 
Lenkijos nėra, ji tokių 
sienų nepripažįsta. Kieno 
galybė — to teisybė. De
mokratiniai principai, 
laisvė?

Londonas,
Jung. Valstybių bombone
šiai puolė ir bombardavo 
Kiel, didelę laivyno bazę 
šiaurvakarinėje Vokieti
joje. Taipgi bombardavo 
Bordeaux ir Tours, Pran
cūzijoj, ir kitas vietas Vo
kietijoje.

Amerikiečiai nušovė 95 ^au&e^s kitų, 
priešo lėktuvus. Tuo pačiu5 Kaltinamųjų 
kartu žuvo mūsų 25 bom- tvirtino, kad respublikonų 
bonešiai ir 12 kovotojų- ir demokratų partijos vir- 
lėktuvų. įto tarptautinių žydų va-

----------- ---- dovaujamomis organiza-
Alijantų sunkieji bom- ei jomis; prezidentas ir 

bonešiai bombardavo gele- Kongresas privertęs “a- 
žinkelius ir tiltus Sofijoj, šies” valstybes skelbti ka- 
Bulgarijoj. Mažesnieji rą Jung. Valstybėms, 
bombonešiai puolė priešo. Jeigu bus įrodyta, kad 
stovyklas Jugoslavijoj. baltinamieji tikrai prieš- 

, (valstybinei veikė, tai jiePietiniame ir pietyaka- „ įflti nubausti iki 10 
nmame Pacifike Alijantai met kalėjimo ir sl0,000 
nušovė 11 japonų lėktuvų, ini^nės pabaudos kiek. 
ir cm?')L-1 ii votį J .

I kos valdžią ir skleidę ne- A ..
I pasitikėjimą kariuomenė- Pavestas Pabaltijo 
K j ^publikose, ir lai atsi:
i Je-

I Apkaltintųjų tarpe yra
Elizabeth Diling, Joseph
McWilliams, George
beatherage,’ William Dud- 
ley Pelley, Sylvester Vie- 
rek, Gerhard Kunze ir

spauda
Į

I

I

mūsų tėvynės

stovyklas Jugoslavijoj.

viešai
lr 3° tėvynės ir pasiduoti sveti

mai valdžiai, ypač kada 
toji svetima valdžia yra 
žiauri, barbariška, T 
viška? Į

I Yra atsitikimų, kad vai
kai savo tėvus nužudo. Y- 
ra atsitikimų, kad žmonės 
parduoda savo tėvynę ir 
savo tautą svetimai ir 
žiauriai valstybei už sau- 
naudišką pelną, bet tokius 
žmones visi vadina išdavi
kais, išgamomis.

♦

ir sužalojo krovinių veži-!^^^ 
bedie- mo ^a^vus- įskaitant vieną j 

i kruiserį. Naujoj Gvinėjoj Į 
■ir New Britain Alijantų 
' karo jėgos laimi. j

Kaltina 30 Fašizmo Agentų

Prancūzijoje Gręsia 
Sukilimas

t

■■

Pradžia 5-tame pusi. 
Štampas

Washington, D. C. —Fe- 
deralis priesiekųsiųjų teis
mas apkaltino 30 asmenų, 
kaipo nacizmo - fašizmo 
šalininkus, kurie niekinę 
Jung. Valstybių santvar
ką, siekią nuversti Ameri-

Londonas, saus. 6 — Pa-i 
ryžiaus radio praneša, kad: 
Prancūzijoje naciai imasi i 
griežtų priemonių sulai
kyti suplanuotą revoliuci
ją, kurią prancūzai pasi
rengę sukelti, kada Ali
jantų kariuomenės pradės 
puolimą.

Nesutikimas Vokietijos 
Kariuomenės Vadovybėje

Londonas, saus. 6 — So
vietų Rusijos radio prane
ša, kad karo fronte įvyko 
nesutikimas tarp vokiečių 
ir Vengrijos kariuomenės 
vadų.

Vokiečiai reikalauja, kad 
vengrai narsiai kovotų 
prieš rusus. Gi vengrai no
rėtų išsitraukti iš karo.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, sausio 8 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 

stoties, Boston, Mass., vėl turėsime progą klausytis 
gražių lietuviškų dainų, muzikos, pranešimų, sveiki
nimų ir žinių.

Darbininkų Radio koncertas įvyks gegužės-May 
14 d. š. m. Programą išpildys mūsų išeivijos įžymioji 
dainininkė Anna Kaskas - Katkauskaitė, Metropoli
tan Operos artistė. Jau dabar kviečiame įsirašyti Dar
bininkų Radio koncerto rėmėjais.

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

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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ĮVAIRIOS žiniost

LIETUVIŲ DIENA ’
—

Naujas Westminster 
ArkivyskupasSo. Bostono Lietuvių 

bendras komitetas ruošia 
vasario 16 minėjimą vasa
rio 13 d., 2 vai. po pietų, 
So. Boston High School 
auditorijoj, So. Bostone.

Tą dieną ] 
Lietuvos nepriklausomy- valdytoju vyskupą Ber-

“ , i

Londonas — Jo Švente
nybė Popiežius Pijus XII. 
mirus J. E. Kardinolui 
Arthur Hinsley, West- 
minster arkivyskupui, pa- 

paminėsime skyrė tos arkivyskupijos

bes 26 metų sukaktį, Kra- nard w Griffin. 
žiu skerdynių 50 metų su
kaktį ir tęsime Ketvirto 
Karo Bonų vajų. Kiekvie
nas dalyvis, kuris tik no
rės, galės nusipirkti karo 
bonų bendrame lietuvių 
masiniame susirinkime.

Muzikalę programą išpil
dyti yra pakviesti muzikas 
Rapolas Juška, dainininkai 
Dr. Juozas Antanėlis ir p. 
Stasys Paura, p. O. Ivaš- 
kienė SU savo jaunųjų gru- Ar mes. tų didvyrių vaikeliai, 
pe išpildys patriotinę tau- Galėtume tave užmiršt? 
tinių šokių programos da- Ir karštą krūtinės balselį 
ii-

Kalbės kur. Jonas Bal- 
kūnas iš Maspeth, N. Y.,' 
p. Devenienė iš VVaterbury, 
Conn. ir Bostono miesto 
mayoras Maurice J. Tobin.

Prašome VĮSU draugijų Raminančioj tavo globoj.
Ar gerbūvį sotų turėtų 
Žemelėj šioje tolimoj. —

Vis tiek jis tebėi dar lietuvis 
Ir tu jam vis lygiai brangi: 
Jis gyvas, dar tautai nežuvęs. 
Per jį tu sau draugė turi.

Amerikos spindi žvaigždutė! 
Tauta prakilniosios širdies 
Pagelbės, neduos tau pražūti. 
Atneš tau gražiausios vilties!

A’ u kryžiuoto J ėza us

Lietuvaitės Balsas
Neliūskie. brangioji Močiute! 
Nors tavo kančia yr baisi. 
Nors teko priešų nelaisvėn pa- 
Tu vis dėlto mano esi! [kliūti.

Čia ^steigė sostą garsus Gedimi- 
ė.a Vytauto glūdi dvasia. įnas. 
Tėveliai per amžius ja gausiai 
Ji dega vaikų sielose, maitinos.

Šalta ausimi nenugirst ?
į
O, ne. Motinėle bejėge’ 
Tas sielvartas tavo kartus 
Kiekvieną lietuvį vis slėgė
Per šiuos pastaruosius metus.
O jis. ar saugiai besilsėtų

Vokiečių Koloni 
zacija Lietuvoje

I

Vokiečių Invazijos Baimė 
Užpuolė Baltijos Valstybes

(

i

2

Karo Kriminalis
tų Baudimas

VVashington — Prie viso
kių kitų nelaimių, kurias 
pergyvena nacių terori
zuojami Baltijos žmonės, 
naciai dabar pradėjo vyk- 
dinti isteriškus prieš-inva- 
zijos žygius.

(LKFSB) Savo laiku, lie
tuviškoje spaudoje buvo 
paskelbta, kad nuo pereitų 
metų galo vokiečiai pradė
jo intensyviai (smarkiai) 
kolonizuoti Lietuvą. Iki 
šių metų liepos 1 dienos 
vokiečiai jau spėjo Lietu
voje apgyvendinti 4.700 
šeimų, arba 18-20.000 as
menų. Iki metų pabaigos 
buvo numatyta atgabenti 
dar 28.000 vokiškųjų kolo
nistų. Oficialiai, okupantai 
skelbia esą tai nėra koloni
zacija. o tik grąžinimas 
19-M. metais žiemą iš Lie
tuvos išvežtų, taip vadina-! 
—, “Volksdeutsche” — 
repatri jantų.

} Faktinai dalykai stovi ki
taip: iš Vokietijos gabena-! 
i mi visai kiti žmonės, nieko 
i bendro su Lietuva neturį) 
asmens. Naujieji ateiviai i 
ginkluojami ir įpareigoja
mi būti vokiškosios polici
jos padėjėjais ir informa
toriais - šnipais. *

Savaime suprantama — 
atgabenti kolonistai uži- 

’ minėja geriausius lietuvių' 
į ūkius. Teisėti vienkiemių 
savininkai - lietuviai, be 
jokių ceremonijų, iš sody- 
bų metami lauk, dažnai 
po trumpo, vos kelių va- 

’ landų įspėjimo. Kaip 
mums praneša, išmestųjų goms, dar kitas pridėtas: 
ūkininkų ir jų šeimų pa-į Įvairiausių rūšių gabumų 

1 dėtis itin tragiška. Ir be toį ir amatų klases, kad sveik- 
Seselė. sunkią padėtį šiandien i stantieji ir sergantieji vy-

komplikuoja daug tūks- ra^ tarnybos ligoninėse ga- 
tančių vokiškųjų bėglių, i lėtų naudingai praleisti 
atplūdusių iš bombarduo- laisvalaikį. Šis skiriasi 
jamųjų Vokietijos dalių ir nu® occupational thera- 
Rytų fronto plotų. Lietu- moka medikaliai
via.i ūkininkni išlavinti d&rbiliinkHi. Šioj dzio, is molio, moz-

■ mi ne tik juos priglausti, Raudono jo Kryžiaus pro- ga ir juos nupiešia.
Šį aptarnavimą aprūpina 

Raudonojo Kryžiaus Ligo
ninių ir Pasilinksminimų 
Korpuso Amatų ir Gabu
mų Vienetą. Nariai šių vie
netų yra ekspertai specia- 
lėse dirvose ir aukoja savo 
laiką. Aukščiausi standar
tai, kultūriniai ir ekonomi- 

| sekimas toks puikus, kad niai, užlaikyti, kad ateity- 
šiems vy-

Pavogtuoju automobiliu nežinomi piktadariai per
važiavo tris moteris Chicagoje. Bet čia du policininkai 
— Alfonse VVinskunas (klūpo) ir Stephen Stukel be
tyrinėdami nuotykį surado palikta maišiuką su daik
tais, kas ir išaiškins nusikaltusius.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
AMATŲ KLASES

ir kuopų pirmininkų ir vi
sų valdybų narių, būkite 
malonus, pranešti savo 
draugijų metiniuose susi
rinkimuose apie bendrą 
lietuvių parengimą. Aš ge
rai žinau, kad draugijos 
yra veikiantis elementas, 
kuris visuose mūsų svar
biuose parengimuose ak
tyviai pasirodo. Jų akty
vūs dalyvavimas ir prisi
dėjimas aukštai įkainuo
jamas. Kviečiame visus į 
talką naudai mūsų seno
sios tėvynės Lietuvos ir 
mūsų šalies — Amerikos. Neliūskie. brangioji Sesele!

S. Mockus, Nes savo skaudžiais sopuliais
Komiteto Pirmininkas. Tu mano sužadinai valią 

Kovot išvien su lietuviais.
I
Nors skiria platus vandenynas į reikalu faktų
Jūs žemę nuo Amerikos.

- Bet jūsų skaitlingosios minios
Atvyko čia iš Lietuvos.
Kaipo motinėlė antroji 
Aš meiliai priglaudusi juos. 
Su širdgėla jau sužinojau 
Vargus ir skausmus Lietuvos.

Kai merdi dvasia jos ir kūnas
Nuo priespaudos priešų žiaurios. į Kauno miesto administra-! ninėse, kurių viršininkai ’ rams būtų naudingi. 
Tas Skatin’ ryžtingus jos sūnus | cija buvo įsakyta paruošti pareiškia norą pradėti pro- 
Kovoti už laisvę tautos. i patalpas 1.200 vokiškų šei-}

mų.
Į žemėlapį akimis metus,* 

nesunku suprasti vokiško
sios kolonizacinės strate
gijos planą: plačia koloni- metalo darbų, audimą, 
zacine įuosta Lietuva Der-. drožinėjimą, puodų gami

nimą, kilimų audimą, ta-

Bando Auginti Tabaką 
Lietuvoje

“Aromatas”

(LKFSB) Lietuvoje vei
kia tabako monopolis. 
Jam priklausą tabako fa
brikai
Kaune ir ‘‘Patrimpas” bei 
“Zefiras” Vilniuje — esą 
modernizuoti. Be to, esą 
statomi nauji tabako fer
mentavimo fabrikai: vie
nas Kaune, kitas Vilniuje. 
Esą, jie būsią neužilgo už
baigti. Lietuvoje, esą, ban
doma platesniu mąstu 
pradėti auginti tabaką ir 
tam esanti įsteigta bando
moji tabako auginimo far- 
ma “Biviliai”.

— Lietuvos 
taipgi raginami 
sodinti cukriniu

ūkininkai 
daugiau 

runkelių.

Amerikos Atsiliepimas
I
i

(LKFSB) Bolševikai pla
čiai paskleidė žinią apie 
rusų karo teismo sprendi
mą, kuriuo mirtimi nubau
sti nacių karo kriminalis
tai. Mes šimtu procentų

Švedų laikraštis Syds- pritariame, kad karo kri- 
venska Dagbladet, gruo- mįnalistai turi būti bau- 
džio 8 d., praneša, \ad Ci- ūžiami. Tačiau karo krimi- 
viliai, išskyrus vokiečius nalistas yra ne tik tas, ku- 
ir pilnai ištikimus Baltus, ris žiauriai elgiasi su ru- 
iškraustytij vidų iš dviejų sais> o uip gi ir nusikaltu- 

„ prieg tautybių
žmones. Gerai, kad rusai 
suskato bausti karo krimi-

kilometrų pakrančio zonos 
Baltijos valstybėse. Nepa
tikimus asmenis evakuoja 
iš įvairių šalių. Vyrai, ku- naiįstus. Jie turi pilnos ga- 
rie yra tinkami militarmėj iimyjt>es nubausti ir tuos 
tarnybai jau pasaukti. Oi- žiaurius karo kriminalis- 
deli skaičiai sveikų mote- įus, kurįe Praveniškio sto
rų dabar dirba Vokietijoj vykioje kulkosvaidžiais ir 
prie priverstino darbo. (granatomis išžudė kelis

Informacijų teikėjas bu-‘šimtus nekaltų lietuvių ū- 
vo Rygoje prieš savaitę kininkų. Reikėtų suieškoti 
laiko, ir jis sako, kad mais- “ x ' 
to padėtis Baltijos valsty
bėse tikrai katastrofiška.
Juodosios rinkos visur vei- 

' kia. Padėtis tokia kritinga, 
kad sunku apie ją rašyti. 

Į Kuro nėra užtektinai. Civi
liai pilnai apsirėdę valgo ir 
miega. Pagal oficialį įsa
kymą, langus galima ati
daryti tik per dvi arba tris 
minutes per dieną.

___ j______ __ 1___ _______ __ • •
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ir tuos kriminalistus dėl 
kurių žiaurumo šiandien 
Sibiro mirtis taip baisiai 
skina ištremtuosius lietu
vius. Teisingumas turi bū- 

i ti atstatytas ir karo kri- 
į minalistai turi būti nubau- 
! sti, nežiūrint ar jie yra pri
tapę vienur, ar kitur.

Rusai Užėmė Berdičevą

Prie įvairių savanorių pybos ir medžio darbų, 
aptarnavimų sąrašo, ku
riuos Raudonasis Kryžius 
parūpina ginkluotoms jė-

i 
ti

Užkrečiamos Ligos Siaučia 
Nacių Okupuotuose 
Baltijos Kraštuose I

Kiekviena programa yra 
prityrusio amatninko ran
kose. Populiariškiausi yra: 
pastatymas laivų ir lėktu
vų modelių, odos darbai, 
medžio darbai ir puodų ga
minimas. Daug sveikstan
čių vyrų mėgsta gaminti 
armijos ir laivyno ženklus. 
Jie juos visur pritaiko. Jie 
apdengalus apdailina su 
ženklais, išdrožia iš me-

i

i
bet ir maitinti. Įdomių tuo g^amoj dirba prityrę apy- 

j paduoda l^kės artistai ir amatnin-
Lithuanian Bulletin Nr. 9. kai>ir visu Pirma yra ama- 

! Kolonizuojami, savaime, ir pasilinksminimo pro- 
• suprantama, derlingiausi! jektas.
Lietuvos apskričiai: Šakių,} Prieš meta laiko pradė- 

} Vilkaviškio, _ Marijampo-’tas keliose didelėse milita- 
;lės, Tauragės, Raseinių, rinėse ligoninėse, kaipo iš- 
i Kauno, Kėdainių, Panevė- bandymas, projekto pasi- 
į žio, Šaulių ir Biržų. i ‘ ~ ’
, Ankstybame pavasaryje • dabar įsteigtas visose ligo- je tie amatai

VVashington — Raportai, 
kurie neseniai pasiekė Ka
ro Informacijų Biurą, pra
neša, kad šiltinė, difterija, 
influenza ir kitos užkrečia
mos ligos siaučia Baltijos 
valstybėse.

Pagal šį raportą, negali-! 
ma tinkamai kovoti su li
gomis todėl, nes nėra už-į 
tektinai gydytojų, ir jie 
patys serga. Žiurkių prob
lema baisi. Žygiai prieš! 
žiurkių plėgą nebuvo sek-} 
mingi, ir jų skaitlius pasi-! 
didino.

I

Maskva, sausio 6 — So
vietų premieras Stalinas 
dienos pranešime sako, 
kad vakar raudonoji armi
ja užėmė Berdičevą, kur 
eina svarbus geležinkelio 
centras. Taipgi užėmė 60 
kitų apgyventų vietų.

Estijoj Trūksta Maisto

I

Montgomery Paskirtas 
Angly Vadu Invazijai

Kovoti už laisvę tautos.

Žinokie. brangioji Sesyte: 
Kur laisvė, tenai ir šviesa:
Šviesos gi kelelis ten lydi. 
Kur gerbūvis, laimi, tiesa.

Sugrįš jūs Tėvynei laimužė — 
Tai žemė šventos Lietuvos — 
Nes už samanotą bakūžę.
Amerikos ginklai kovosi

Nukryžiuoto Jėzaus Seselė.

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..........$4.00
Pusei metų .................................... 2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina ................................. $2.00
Pusei metų ................................. 1.00

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

DARBININKAS
So. Boston 27, Mass.

u
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zacine juosta Lietuvą per
kirsti, tuo būdu, susidary
ti tiltą i latvių žemes. Ant
ru ruožtu, baigti koloni
zuoti Vakarų Žemaitiją ir 
latvių Kuržemi.

Kaip matome, istorija 
j kartojasi: ir vėl Marien
burgo Kryžeiviai bando 
susidaryti tiltą su Livoni
jos Kalavijuočiais. Kas ne
pavyko XIII-XIV šimtme
tyje, kas nepavyko kaize
riui su Ludendorfu, bando
ma baigti dabar.

Veltui vokiškojo kryžei
vio pastangos. Valandai 
išmušus ir šis tiltas bus 
lietuvių likviduotas.

t

366 W. Broadwey,

Washington — Švedų 
laikraštis Svenska Dagbla- 
det iš gruodžio 17 d. prane
ša, jog Baltijos valstybėms 
trūksta maisto. “Priversti
na evakuacija Baltijos 
žmonių nepagerins padė
ties,” rašo laikraštis. Nėra 
mėsos nei bulvių, mažai 
žuvies. Ekstra maisto Ka
lėdoms bus išdalinta tik 
specialiai priveligijuo- 
tiems asmenims.” Laikraš
tis “Revaler Zeitung” pra
neša, kad vaikai Estijos 
apsaugos policijos ir Esti
jos Waffen SS narių ne* 
sulaukę 10 metų amžiaus, 
gaus ekstra maisto Kalė
doms vieną kilo sūdytos 
žuvies, 200 gramų duonos, 
250 gramų malt extract le
mom

Londonas — Pranešama, 
kad Anglijos invazijos 
vyriausiu vadu paskirtas 
aštuntosios anglų armijos 
komandierius, gen. Mont
gomery, kuris atsisveiki
no su savo kariais Italijoj 
ir grįžo Anglijon.

Puikios programos iš
vystytos vietose, kur pro- 

, jektai jau veikia. Prityrę
~ artistai ir amatininkai au

koja laiką šiam Raudonojo 
Kryžiaus darbui* Pasiseki
mas šių programų priklau
so nuo talento. Visos apy
linkės turi artistų, kabine
tų gamintojų, medžio dar
bininkų ir kitų prityrusių 
amatninkų ir darbininkų; 
dauguma jų dabar noriai 
aukoja savo laiką sužeis-} 

i tiems ir sergantiems mū-i 
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kas prašo redakcijos dar' s« kovojančiose jegose per 
karu atsišaukti j visus ' Amerikos Raud. Kryžiaus 
Didžiojo Bostono gyvento-; ProJektą- A.R.C.i

jektą.
Vyrai gali pasirinkti iš 

sekamų amatų ■ 
apdarymą, dažymą, odos 
darbų, braižymą, planavi-

I

visoje šalyje, bet patys 
gyventojai gali sužinoti 

! savo numerį pas pašto 
■siuntinių išnešiotoją arba 
1 pašto skyriuose.

Boston pašto viršinin-

Jung. Valstybių paštas 
paskirstė miestus - mies
telius į skyrius (zones), 
kad palengvinti pašto dar
bininkų darbą skirstant 
siuntinius ir laiškus.

Nėra galimybės paduoti 
skyrių (zone) numerius

įjtls, kad jie, ypač dabar 
prieš Kalėdas, adresuoda
mi pakelius, laiškus ar at
virutes visuomet padėtų 
savo skyriaus (zone) nu
merį ir taip pat tos vietos, 
kur laiškas ar atvirutė y- 
ra siunčiami. Pavyzdžiui, 
jeigu gyveni So. Boston, 
Mass. ir laišką siunti į 
Cambridge, Mass., tai rei
kia šiaip adresuoti: 
From
Dėdė Jackus
366 W. Broadway, 
So. Boston 27. Mass.

Bernardas Brazdžionis Te
bekuria Savo Poeziją

(LKFSB) Valstybinę 
premiją laimėjęs už savo 
kūrybą laisvoje Lietuvoje, 
Bernardas Brazdžionis, 
vienas gabesniųjų lietuvių 
tautos poetų, tebėra gy
vas, Lietuvoje. Neseniai 
Amerikoje pasiekė vienas 
iš jo naujesniųjų eilėraš
čių paskutinių išgyvenimų 
tema.

:l

U
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Užsidėjęs autentišką Carmen Miranda vaisių ir dar
žovių skrybėlę Pvt. William Seay iš Los Angeles pasi
rodė pasilinksminime karių at Fort Leonard Wood, 
Mo. *
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DARBININKAS I
(THE W0RKER)

Publlshed every Tuesday and Friday except Holidays such as i 
New Year, Good Friday, Memoriai Day, Independence Day. j 

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

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
fctered u (econd-elaas matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 1 

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918 '
PRENUMERATOS KAINA *

Amerikoje metams __________  $4.00 ’
Vieną kart savaitėje metams__$2.00
Užsieny metams ............... $5.00 i
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

!

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly______________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Lenkai Nepasiduosią Sovietams

70 M. Rašytojas Atmintinai Pasako 262 Popiežių Vardus...
- “Knapt” - slaptasis jaunųjų laikraštis. - Primicijos be iškilmių. - Pasikal 
bejimas su Rytų Veju. - 25.' 
zecerius. - Kaip poetas ištrūko iš “bumų

net poezijos eilučių. - Apie Tumę, Puškinų ir 
- Albavičius apie Urbonavičių.

Kaip sen’s kareivis atsarginis, 
Atjautęs reikalą tėvynės, • 
Senovės skydą užsikoręs. 
Kariauti eina — savanoris: — 
Ranka sugniaužęs kardą drūčiai, 
Jaunų širdysna drąsą pučia.

Šie Kmito — Dr. K. Urbonavičiaus eilėraščio žo
džiai geriausia tinka jam pačiam. Sausio mėn. 1 dieną 
jisai sulaukė jau 70 metų amžiaus, o koks jisai dar 
miklus karys spaudos laukuose ir kiek jis savo lakia 
plunksna jaunųjų išjudina, uždega.

SUVALKIJOS LYGUMŲ VAIKAS
Kidoliškių kaimas, Marijampolės apskrity — mū- 

j sų rašytojo gimtinė. Paklaustas apie savo jaunatvę, 
rašytojas taip pasakojosi:

— Gimiau sausio 1 d. Mokiausi 2 metus pradžios 
mokykloje, mokytojaujant Žičkauskiui, kurs, kaip 
paskiau sužinojau, buvo susipratęs lietuvis, bet tas 
jam nekliudė tokiems pat geriems lietuviukams perti 
į kailį. Gimnazijos 5 klases išėjau Mariampolėje, vos 
kilstančio lietuvių atbudimo metu. Buvo trys susipra
tę lietuviai mokytojai: Kriaučiūnas, Jasulaitis ir Sta- 
niškis. Kriaučiūnas dėstė lotynų kalbą. Jis drauge su 
visa klase dainuodavo lotynų kalbos išimtis — suei
liuotas, kad būtų lengviau išmokti — pagal karišką 
lietuvių dainos gaidą: Tegul girios šlamščia, ūžia — 
tra-ta-ta! Kaip tas mokiniams patikdavo! Dainuodavo, 

; žinoma, kuotyliausiai — kad rusas inspektorius neiš-

Matthew

griežtai 
puolimą,

Bolševikai desperatiškai propaganduoja lenkų 
tautą, kad ji eitų iš vieno su sovietų valdžia. Maskvo
je jau seniai sudaryta sovietiškos valdžios aparatas 
Lenkijai, suorganizuota lenkų kariuomenės dalys ko
voti už sovietų tvarką, ir tai vis tokiais patriotiniais 
vardais, kaip Kosciuškos legijonas, Kilinskio pulkas 
ir tt. (Reikia žinoti, kad tie lenkų patriotai kovojo 
prieš rusus). Amerikoj eina anglų kalba sovietų laik
raščiai, pašvęsti lenkų propagandai. Jie labai atydžiai 
seka lenkų spaudą ir smulkmeniškai pažymi kiekvieno 
laikraščio nepalankų sovietams atsiliepimą. Kritikuo
ja, polemizuoja ir net grasina redaktoriams bei rašy
tojams. Sovietų propagandistai iki nuobodumo varto
ja nudėvėtą komunistų taktiką: kas ne su sovietais, 
tas nazis arba fašistas. Kitos išeities nėra. Tad visus 
siekiančius nepriklausomos Lenkijos patriotus tuojau 
padaro nacių talkininkais. Tuo būdu jie nori pačioj 
užuomazgoj užgniaužti lenkų patriotizmą, kurs natų-j 
raliai kyla, artėjant prie Lenkijos sienų raudonajai girstų. 
armijai, ištroškusiai priglausti lenkų tautą prie savo Seinų seminarijoje teko mokytis su kaikuriais 
kruvinos krūtinės. ' paskui plačiai pagarsėjusiais klierikais: Būčių, Toto-

Tačiau lenkai yra pasiryžę sovietams nepasiduoti, raičiu, Laukaičiu, Miluku ir kitais. Visi jau buvom su- 
Taip pareiškia Amerikoj išeiną lenkų laikraščiai. Ry- sipratę lietuviai. Leidome rankomis rašytą laikraštu- 
šiumi su neseniai pasirašyta čekų - sovietų sutartimi, ką, vardu “Knapt” (Miluko išgalvotas vardas), kurį 
vienas lenkų laikraštis (Dziennik Polski) taip pasisa
ko: “Apsaugok, Dieve, Lenkiją nuo tokios sutarties!” 
Kitas lenkų rašytojas Tomaszevvski tą sutartį vadina 
“pakvietimu Lenkijos į karstą”, o Benešui teikia “iš
daviko” vardą. “Dziennik Chicagoski” dar aiškiau pa
sisako: “Ne tik Lenkija, bet ir kitos tautos ginsis, kad 
rusų kolosas (milžinas) jų neprarytų. Nepriklauso
mybės pojūtis taip pat giliai glūdi tautose, kaip ir pas
kiruose žmonėse. Jis taip toli siekia, kad noras verčiau 
mirti, negu būti pavergtam, virsta paprastu dalyku.” 
Ir daug kitų laikraščių panašiu griežtumu savo nusi
statymą prieš sovietus pareiškia.

Sovietų propagandistams labai tai nepatinka. Jie 
į tai reaguoja, bet kartais gana keistai. Einąs Detroite 
“People’s Voice” (bolševikiškas) sako, kad lenkams 
niekuo negalima įtikti. “Jiems nepatinka čekų-sovietų 
sutartis. Jiems nepatinka Maskvos ir Teherano pak
tas. Jiems stačiai nieks nepatinka... Pasak jų, bet koks 
nuveiktas darbas yra prieš-lenkiškas.”

Nesuprantama, kaip gali patikti lenkams ar bet 
kuriai kitai tautai stūmimas iš vienos vergijos į kitą: 
iš nacių nagų į bolševikų leteną. K.

• v

— Ar mokėsi sudainuoti 
Dainą sprogstančios širdies ? 
Ar sugebsi atkartoti 
Aidą bado ir mirties?

Ir tėvynės vėjo kaukime, tarytum, išgirdęs savų
jų brolių raudą, griežtai taria į vientaučius išeivius:

— Mes išdykaujanti čia, bedvasiai. 
Smagurių taurę gerdami, — 
Gi jie ten žemėj užsikasę, 
Badu veik miršta verkdami.

Dažnai, dažnai savo eilėraščiuose poetas - rašyto
jas primena Lietuvos meilę:

— Nepamirški to takelio, 
Ties sena grįčia, 
Ir to kryžiaus šalia kelio, 
Su Dievo kančia.

Jis daug gaivinančios jėgos laukia iš dainų: 
Skambėkit dainos, jūs meilužės.
Iš tankių girių, iš bakūžės, 
Paleiskit aidą gilų, skaudų, 
Lai ausys jūsų balsą gaudo. 
Lai žmonės verkia atsiminę, 
Šioj svetimoj šaly — tėvynę...

Bet dabar tėvynėj kita daina: 
Dabar nuo ašarų kartu... 
Dabar kanuolės jiems dainuoja. 
Dabar juos giltinė liūliuoja, 
Jų gerklės jau seniai užkimo 
Ne nuo dainų, tik nuo šaukimo...

Jau iš tų eilėraščių matome, kaip teisingai jis sa- 
nusiteikimus Lietuvos atžvilgiu yra išreiškęs vie-

ANT OPERACIJOS STALO
«

Nežinomi didvyriai kartais 
yra didesni už žinomuosius 
didvyrius... V. Hugo.

Kiek laiko atgal, Sovietų 
Rusijos valdžios dominuo
jamų unijų oficialus orga
nas “Karas ir Dirbančiųjų 
Klasė” smarkiai puolė A- 
merikos Darbo Federaci
jos (AFL) vadus: William 
Green, David Dubinsky, 
Isidor Nagler, 
Woll ir kitus.

Matthew Woll 
atsakė į Sovietų
pareikšdamas, kad komu
nistų spokesmanas Mas
kvoj kerta “smūgį ant Ali
jantų vieningumo” ir ne
leistinai kišasi į Jung. Val
stybių ir Amerikiečių dar
bininkų judėjimo vidaus 
reikalus.

Tie vadai, pagal Sovietų 
laikraštį, priešinosi “tau- 

, tinei ir tarptautinei vieny- 
j bei”, sulaikė AFL ir CIO 
nuo vieningos akcijos, ir 
vedė karą prieš Sovietų 
unijas.

Matthew Woll aiškiai pa
sakė, kad toks Sovietų lai
kraščio puolimas yra se
nas komunistų tikslas su
kelti netvarką ir nesantai- , 
ka tarp Amerikos darbi
ninkų.

“Amerikos Darbo Fede
racija ir jos spokesmenai 
niekad neslėpė savo opozi
cijos komunizmui, jo veik
smams ir politikai,” sako 
Woll. “Tačiau mes nesilei- 
dome iki to, kad pastoti 
kelią pilnai galimai para
mai Rusijai ir rusų žmo
nėms jų heroiškam pasi
priešinimui nacių agresi
jai. Yra tai aiškus įrody
mas, kad tuojau, kaip tik 
Hitleris įsiveržė į Rusiją, 
Amerikos Darbo Federaci
ja pasisakė neabejotinai 
už lend-lease Rusijai. Jo
kios Sovietų atakos prieš 
mus nepakeis mūsų nusi
teikimo. Mes taip gi skru
pulingai laikėmės nuo ki
šimąsi į Rusijos vidaus 
reikalus. Mums būtų ma
lonu, kad mes tą patį ga
lėtume pasakyti apie Mas
kvą.”

Toliau M. Woll įrodo 
kaip Amerikos organizuo
ti darbininkai sąžiningai 
dirba karo industrijoj, ką 
net pats Stalinas pripaži
no Teherano 
joj.

! “Tuo laiku, 
Įnistų partija
į sabotažavo Rusijos, kaip 
'ir Amerikos interesus, iš
šaukdami apsigynimo 

1 streikus ir kovodami prieš 
mūsų apsigynimo progra
mą, Amerikos Darbo Fede
racija be jokių reservacijų 
rėmė pasiruošimo darbą 
karui prieš Ašies jėgas. 
Tai buvo Stalino - Hitlerio 
sutarties periodas...”

Taip, komunistai ne tik 
sabotažavo, skelbė strei
kus, bet net važiavo į Wa- 
shingtoną pikietuoti Bal
tuosius Rūmus. Vokieti
jos - Rusijos karui prasi
dėjus vieni komunistai bu
vo Washingtone pikietuo- 
tojų eilėse, o kiti kelyje. 
Jie niekad netikėjo, kad 

• “krauju sucementuota” 
■Stalino - Hitlerio vienybė 
paįrs.

Kai dėl Rusijos darbinin
kų unijų, su kurioms Ą- 
merikos Darbo Federacija 
atsisakė jungtis, p. Woll 
aiškiai pasakė: “Soviet 
‘trade unions,’ which are 
not trade unions at all būt 
instruments of totalitarian 
statė.”
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vo
noje savo paskaitoje:

— Kas brangiau mūsų širdžiai ir maloniau vaizduo
tei už vieningą, stiprią Lietuvos valstybę ?.. Laisvą nuo 
išorinės ir vidujinės priespaudos, laisvą nuo skurdo ir 
netvarkos, laisvą katalikiškai tikėti ir lietuviškai kal
bėti, apšviestą, pažangią ir pasiturinčią, dėl to — links
mą ir laimingą”.

Bet jo patriotizmas nėra siauras:
— Tikras, gerai suprastas patriotizmas, — rašo ji

sai, — įtalpina ir tėvynės meilę, ir piliečio teisių pa
gerbimą, ypač tų teisių, kurios žmogui yra brangiau
sios: asmens, kalbos ir tikėjimo laisvė. Patriotizmas, 
kurs tarnauja tik siaurai žmoniy grupei, o kitų teises 
paneigia, tai ne patriotizmas, tik liguistas slogutis, 
nuo kurio tautai tenka čiaudėti. Sveikas organizmas 
ligos nepakenčia ir palaipsniui jos nusikrato.”

DARBO ŽMONIŲ POETAS
Mūsų sukaktuvininkas savo plunksna daugiau

sia paskyrė darbininkijos laikraščio kūrybai. Darbi
ninko vargai randa atgarsio jo širdyje; į darbininko 
lūpas jis įdeda žodžius:

— Vėlai sugrįžęs iš dirbtuvės, 
Su sauja prakaitą braukiu: 
Ten dešimts valandų išbuvęs. 
Spėkų visai nebetenku.

Norėdamas sumažinti sunkią kažkurių darbinin- 
■ kų buitį, jisai ragina juos prie blaivybės, taip vaizdžiai 
piešdamas girtuoklį:

Jo drumstos akys, suputę veidai,
Ir nosis melsvai nudažyta. 
Mintyj jo skrajoja nešvarūs vaizdai. 
Kalba jo žiauri, netašyta...

25,000 EILUČIŲ
— Kokį savo eilėraštį labiausiai vertintumėte? — 

paklausiau poetą. Žinote, koksai jo buvo atsakymas? 
Ogi:

— Geriausia tai man patinka šis Puškino vertimas: 
Pajunta jis švilpimą — ausyse: 
Svajonę dėstyt ima — Eilėse 
Spausdina, ir jo raštai Dirbtini 
Užuomaršos sutręšta Vandeny.

Žinoma, tai jo kuklumo padiktuotas posmas, bet 
iš tiesų, jo vertimai pasaulinio mąsto poetų kūrybos— 
labai vertingas dalykas.

Kun. Dr. K. Urbonavičius yra parašęs poezijos 
apie 25,000 eilučių (ne eilėraščių, bet eilučių). Tai di
delis dvasios lobynas, bet jis apie tą labai kukliai atsi
liepia. Štai viename laiške rašo:

— Tumas apie mano eilėraščius yra pasakęs, kad 
tai rašyta “įgudusia plunksna, bet nuobodžiomis pilie
tinėmis temomis”. Po tokio nuosprendžio save ger
biąs poetas eitų pasiskandinti... Bet aš nėjau. Tegu 
nuobodu ir pilietiška, bet aišku ir suprantama. Mat 
po tų miglotų jaunatvės bei vaikystės poemų (pasira
šydavau “Vaikas”) man toptelėjo į galvą, kad genijus, 
ar kad ir talentas, nebūtinai turi būti neaiškus. Kaiu 
tik priešingai: jei nori būti liaudžiai naudingas, tai ra
šyk, kad ji suprastų. Gi mūsų lietuvių literatų uždavi
nys — kaip tik liaudyje kelti apšvietą ir susipratimą. 
Tad pasakiau sau: baigta su miglotomis svajonėmis.

' Tęsinys 5-tame pusi.

paskiau pakeitėm rimtesniu vardu “Viltis”. Rašinėda- 
vau straipsnelius ir miglotus eilėraščius, už kuriuos 
(tur būt dėlto, kad jų negalėjo suprasti), pripažino ta
lentą, mat eilės sklandžiai skambėdavusios...”

Klierikas Urbonavičius — buvo veiklus narys lie
tuvių slaptos organizacijos. “Aušros” laikais — buvo 
vienas didžiausių talkininkų seminarijoje slapta lei
džiamo laikraštėlio “Vilties”, — liudija apie tai savo 
atsiminimuose Milukas. Berods, kad jau 1892 m. tilpo 
jo pirmas eilėraštis “Ūkininke”. Jis parašė net kažko
kią dramą, kuri pasiekė Ameriką ir tilpo “Vienybėje 
Lietuvninkų”.

DYGLIUOTI PIRMIEII KUNIGYSTES METAI
Pereitame šimtmetyje Lietuvoje buvo kieta ru

sų okupacija. Kai mūsų rašytojas gavo kunigystės 
šventimus, 1897 metais, nebuvo leista jam turėti nė 
iškilmingų primicijų. Kun. Rėklaitis dalyvavo jo pir
mosiose Mišiose, Marijampolėje. Kai kitas kunigas 
laikė giedotas Mišias, jis prie šoninio altoriaus atskai
tęs savąsias. Rusams jau jis buvo žinomas, kaip veik
lus, įtartinas lietuvis...

Gal dėl to jis net buvo ketvertai metų nukeltas į 
mozūrų kraštą... Žandarai taip griežtai budėjo, kad be 
jų leidimo nebuvo galima nė iš vienos parapijos nuva- 

į žiuoti į kitą. Su Prūsais iš jo gyvenamos vietos susi
siekimas buvo labai sunkus. Beveik neįmanoma buvo 
perduoti rankraščių į slapta leidžiamus laikraščius, jo1 
kūryba sustojo. Už tat koks buvo džiaugsmas, kai dar 
būdamas Lietuvoje sulaukė grąžinimo lietuviškosios 
spaudos...
UŽ VANDENYNO, SU IŠEIVIAIS LIETUVIAIS

1905 metais atvykęs į USA iš pradžių klebonavo, 
kaskart giliau įklimpdamas į lietuviškąjį veikimą. 
Per eilę metų jisai buvo pirmininku ar žymiu vadu 
eilėje organizacijų, kaip Tautos Fonde, Kat. Federa
cijoje, Kunigų Vienybėje, Lietuvių Darbininkų šv. 
Juozapo sąjungoje, Vyčiuose, Studentų ir profesionalų 
organizacijoje, šalia religinės veiklos visur gaivinda
mas meilę prie savo tėvų šalies — Lietuvos. Kaip savo 
viename eilėraštyje sako:

Ir paukščiui tėvynė už viską meilesnė:
Kur gimė ten duonos gaminasi kąsnį.

Lietuvi ’ Tėvynę tu viens pamiršai: 
Pasaulio paskendęs gerovėj, 
Nesavo jau plunksnoms apsikaišei. 
Sau svetimą naštą užkrovei.

Akyse jam tebėra gyvi Lietuvos vazdai:
Iš tolo žiūriu į tave, Nemunėli’ 
Per tūkstančius mylių matau! 
Tie patys krantai, tankiais krūmais apžėlę, 

, Kuriuos taip mylėt papratau.

'DAINOS APIE TĖVYNĘ
Jam rodosi, kad ir vėjas mielesnis, ką pučia nuo 

Lietuvos. “Rytų Vėją” jis taip apdainuoja:
Pasakyk, bangus vėjeli, 
Ko taip staugi ir verki ? 
Ar apleidęs savo šalį, 
Jau ramybės netenki?

Tėvynės vėją, kaip gyvą pasiuntinį iš mielos že
mės, jis klausia:
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— Klausyk! Būk drąsi! 
Aš tau sakau, kad užsi- 

: nuodijo kraujas... Nurimk! 
! Leisk nupiauti ranką, nes 
kitaip — mirsi! — skamba

konferenci-
v • kada Komu- 

šioje šalyje
.Kliaip — mirsi: — sKamoa 

ve piktina, išlupk ją ir vis tie patys skaudūs chi-; 
mesk šalin nuo savęs; nes rurgO žodžiai.
tau geriau, kad vienas ta- Į _ . , , ,
vo narys žūtų, kaip kad Baisu, daktare. Baisu,
visas tavo kūnas būtų į- ~ klmba “?one, mergait,e 
mestas į pragarą. Ir jei ta- chirurgui _uz rankos ir pil
vo dešinė ranka tave pik- na baimes ziun i neper- 
tina, nukirsk ją ir mesk ™al£a“?L“^;K 
šalin nuo savęs; nes tau 
geriau, kad vienas tavo 
narys žūtų, kaip kad visas 
tavo kūnas būtų įmestas į 
pragarą (Mato 5, 29?31). ,

Jauni vyrai ir mergaitės

kis'ir šaltą peilį. — Ka
žin?.. Bet..., jei aš galiu 
numirti... Daryk, daktare, 
viską, kad tik aš pasveik
čiau’..

' Vikri operacija, ir vienas 
kasdien po’Chirurgo °pe‘iilū kū.no,5arys„.paa“kojamas 
gula ant operacijos stalo.
Kaip baisu!

L

JUVIirift!

viso kūno gerovei.
Mūsų sielos gerovė yra 

daug svarbesnė ir reika
lingesnė!

; Viešpats nenori ir nerei
kalauja, kad sielos apsau
gojimui būtų lupamos a- 
kys ir kertamos rankos...

Užtenka tik geležinės 
valios galia taip apmarinti 
kūno dalis, kad jos nekliu
dytų plaukti sveikiems į 
amžinąjį uostą.

i O taip mes padaryti gali- 
jme ir turime padaryti!

“L.”

I

I



Penktadienis, Sausio 7 d., 1944

Sudėtos Amerikos Lietuviu Konferencijoje 
Ptttsburgh, Pa.

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

Pastebėjome keletą klai
dų. Pavyzdžiui: “Kazimie
ro Lietuvių Piliečių 
Pašalp. D-ja, So. Boston”. 
Tokios draugijos So. Bos
tone visai nėra. Arba “St. 
Francis Parish, Rev. M. 
Tamulevičius, Athol,
Mass.” Yra Šv. Pranciš
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 Lietuvių 
Tarybai ir prasyti atitai
syti. Adresas: Lithuanian 
American Council, 1739 

South Halsted St.,
Chicago, III. 

Red.

Žemaičių Kultūros Klubas — Chicago. III............................  25.00
Joe Grušas — Chicago. Iliinois ............................ -............... 5.00
Žagariečių Klubo Nariai — Chicago. Dl................................ 12.00
Amžino Rožančiaus Draugija — Cleveland, Ohio ................ 7.00
ALRKF. 32-ras Skyrius — Lawrence, Mass..........................28.00
S. L. Zapėnas — Lawrence. Mass. .......................................... 5.00
Northwest Lietuvių Moterių Klubas — Chicago, III...............5.00
Kupiškėnų Kultūros Draugija — Chicago. III......................... 10.00
Marcelė Petrauskienė — Cleveland. Ohio...............................10.00
J. Sadauskas — Cleveland. Ohio..............................................6.00
J. Miliauskas — Cleveland. Ohio ......................................... 10.00
Juozas Degutis — Cleveland. Ohio .......................................... 5.00
Lietuvos Nepriki. Šventės Rengimo Ko-ja. Cleveland, 0.......35.00
SLA. 226-ta kuopa — Chicago, m.................................
Lietuvių Demokratų Klubas — Baltimore, Md...........
Kun. Vaclovas Sadauskas — Donorą. Pa.....................
Kazys Vilaišis — So. Boston. Mass.............................
Jurgis Kropas — So. Boston. Mass..............................
Šv. Rožančiaus Pašalpinė Draugija — Elizabeth, N. J. 
Apaštalystės Maldos Draugija — Philadelphia, Pa. .. 
Gyvojo Rožančiaus Draugija — Philadelphia, Pa.......
Chicagos Liet, šeimininkių Raudonojo Kryžiaus Vienetą .. 25.00 
Ieva Danielienė — Worcester, Mass. .....................
Adomas Kudurauskas — Worcester, Mass. .........
Jonas Stočkus — Worcester. Mass. ..................
Adomas Stočkus — Worcester. Mass..................
Jonas Bočinskas — Worcester, Mass. .................
K. P. Šimkonis — Worcester, Mass.......................
K. G. 57-ta kuopa — NVorcester. Mass. ........... . ....
Mr. Povilaitis — Worcester, Mass.........................
Lietuvos Rėmėjų Sąjunga — New Britain, Conn. 
Rt. Rev. Monsig. J. Ambotas — Hartford, Cohn.
Hartford Lietuvos Gynimo K-tas — Hartford, Conn......... 10.00
Šv. Vincento Moterų Klubas — Pittsburgh, Pa. ......... 10.00
Lietuvių Moterų Piliečių Klubas — Baltimorė. Md. ..........  10.00
Dorchester Am. Liet. Piliečių Klubas, Dorchester, Mass..... 10.00
SLA. 287-ta kuopa — Brooklyn, N. Y.............. —................... 3.00
M’aterburv Lietuvių Patriotai — Waterbury. Cohn.........  100.50
K. Staupas — Cleveland, Ohio ...'.............. ....... ....................  10.00
Lietuvos Dukterų Draugija — Detroit, Mieli,................. 50.00
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Amerikos Lietuvių JaUnittio 

Žurnalas

“V Y T I S"
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni

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

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

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

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

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

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

TAD, padarykime šūkį: “Tenėlieka he vieno, 
kuris neužsisakytų “VYTtĖS”. l’ene- 
Iieka nė vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTtfiS”. Vi
si skaitykime “VYTĮ”!”

"VYTIES” kaina metams tik $2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

“VYTIS”
366 W. Broadwoy, So. Boston Mals.

i dukrelei Pranei, pp. O. P. Gu- 
i dinam už dovanas ir vaišes. Jus 
mus pagelbėjote ramiau pra
leisti šias šventes. Lai atlygina 
jums Visagalis už jūsų paro
dytas geras širdis, ir linkime 
jums iš savo pažeistų širdžių 
gausios Dievo palaimos.

A. B. Mičiūnai.

BRIDGfPORT, CONN.

•- ■
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AMERICAN 
RED CROSS

Kai japonai buvo išvyti iš Aleutiar. salų ten atėjo Dėdės Šamo karių 
sargybos ir štai snieguotame ir kalnuotame salyne matosi žmogysta ir 
išmėtyti keltuvai.

RYTINIU — 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

C
■ ______ k_______  ___

■S

NEW BRITAIN, CONN.

105 METŲ AMŽIAUS 
SENUTĘ APLANKIUS

Tai nepaprastai didelis ir malo
nus suprizas buvo parapijie
čiams išgirsti “Chry” giedant 
“Adeste Fidelis” ir “Tylioj 
Naktis”. Visi nustebo, atsigrįžę 
žiūrėjo vargonų link. Adolfas 
pasakojo, kad jis būdamas sto
vykloj Kalėdų dieną giedojo so
lo šv. mišių metu. Sveikinam 
mūsų choristus ir linkime savo 
gražiais balsais nenuilstančiai 
garbinti Dievą.

Praeitą sekmadienį kleb. kun.; 
J. V. Kazlauskas išdavė para- : 
pijos atskaitą. Pajamų buvo a- 
pie dvidešimt tūkstančių dole
rių; skolos atmokėjo devynis 
tūkstančius dolerių. Parapijie
čiai labai maloniai sutiko šią 
parapijos atskaitą, ir dar ke
lius metus, ir skolos bus išmo
kėtos. Parapijos trustisai yra 
p. Antanas Klimaitis ir Jurgis 
Masaitis.

Ir šį metą bus švenčiama Lie- • 
tuvos nepriklausomybės pa-1 
skelbimo šventė, vasario mėne
sį. Parapijos veikėjai planuoja 
suruošti gražią * programą.

Šiuo tarpu mūsų kolonijoj 
siaučia slogos ir influenzos li
gos. Labai daug parapijiečių 
serga. Rimtai serga: Ona Juš- 
kauskienė, Agota Kudaraus- 
kienė, Ona Išganaitytė, Zofija 
Vaičaitienė, Anielė Šidlauskienė, 
Pranas Meižis, ir Pranas Cičir- 
ka. Taipgi ir šios kolonijos ko
respondentė buvo kiek sunega- 
lėjus, ir dėl tos priežasties nesi
matė žinių iš mūsų gyvenimo. 
Visoms ir visiems ligoniams 
meldžiam gerojo Dievo sveika
tos.

tekėjo už vyro būdama 40 me
tų amžiaus, vasario 17 d., 1878 
m. Šidlavos bažnyčioje. Išauk
lėjo dešimt vaikų, iš kurių du 
buvo dvinukai. Iki šiol yra gy
vi sūnus ir duktė ir abu gyve
na New Britain. Prieš 20 metų 
ji pasiėmė sūnus į šią šalį, pas 
vieną ir dabar gyvena. Du sū
nūs buvo pereito karo vetera
nai, mirė ir palaidoti Švč. Ma
rijos kapuose New Britaine. 
Dabar ji gauna iš valdžios pra
gyvenimui.

Apsilankius anglų laikraščio 
korespondentui, senutė Juške
vičienė pareiškė, kad ji savo 
gyvenime praleido ir girdėjo 
daug karų, bet tokio karo, kaip 
dabar ji nėra girdėjusi. Ji la
bai nori sulaukti Hitlerio su-

HEW HAVEN. CONN.

o.

d., 1838 m., Raseinių apskr.,
j Šidlavos par.. Rakščių kaime
i iš tėvų Neverdauskų. Jos tėvas
I mirė, kada ji buvo 3 metų am-
I žiaus. o motina mirė, kada ji

Gruodžio 22 d.. 1943 m. senu- jau buvo 15 metų amžiaus. Li-
Sofija Juškevičienė, gyv. kus našlaitė, ją globojo ir auk-

motinos
brolis kun. Rakštis, kuris tuo 
laiku buvo klebonu Gruzdžiuo
se.

Senutė Juškevičienė atmena 
ir vyskupą Križanauską, kuris 
buvo jos senutės brolis. Taipgi triuškinimo ir karo pabaigos. 

: turėjo dėdę vyskupą Barasnevi- 
Ji yra čių, kuris jai suteikė Sutvirti- 

gruodžio 22 nimo Sakramentą Kaune. Ji iš-

te kjvi.ja uonvv v.

Hartford Avė., minėjo savo 105 Įėjo jos gerasis dėdė, 
gimtadienį. Ta proga ją aplankė 
kelios Šv. Andriejaus parapijos 
parapijietės, pasveiki.-.c ir įtei
kė dovanėles, kas jai suteikė la
bai daug džiaugsmo.

Senutė Juškevičienė papasako
jo daug įdomių įvykių iš praei
ties ir savo gyvenimo, 
gimusi Lietuvoje

CAMBRIDGE, MASS.
Sekmadienį, sausio 2 d. mūsų svetainėje įvyksta Moterų Są- 

parapijos Šv. Vardo draugijos 
vyrai, 2:30 vai. p. p. maršavo į 
Šv. Jėzaus Širdies bažnyčią, da
lyvauti metinėse pamaldose. 
Maršuojančių vyrų buvo neper- 
daugiausiai. nes daugeliui teko 
dirbti dirbtuvėse. Matuojan
čius lydėjo puskr. P. Vilčinskas 
su vėliava priekyje.

gos 22 kps. metinis susirinki
mas. Visos narės raginamos da
lyvauti. Bus renkama valdyba 
ir išduoti raportai.

Tą pačią dieną įvyksta LDS 
8 kps. susirinkimas. Reikalinga 
visiems nariams dalyvauti; 
taipgi raginami užsimokėti už 
laikraštį “Darbininką”, nes yra 

kurių duoklės yra 
už praeitus

Gruodžio 31 d. mirė Liudvika daugelis, 
Voverienė. Velionė sausio 4 d. dar neužmokėtos 
iš N. P. bažnyčios palaidota Šv. metus. 
Mykolo kapuose. Velionė paliko 
didžiame nuliūdime vyrą — 
Kazimierą, vieną sūnų karo tar- vusio N P parapijos vikaro, 
nyboje ir vieną dukterį. Reiš- skaudžiai atsiliepė į Cambri- 
kiame velionės šeimai užuojau- jžiečius; nuvykę į namus ir į 
tą.

Kalėdų švenčių proga, p.p. 
Jakučiai susilaukė dovanų iš 
Anglijos nuo savo sūnaus tech
nikos viršvlos A. Jakučio, p. p. 
Jakučių antras sūnus, Stepo
nas, šiomis dienomis irgi išsiųs
tas užjūrin. Linkime jaunam 
Steponui geriausių sėkmių.

Kun. J. Plevoko mirtis, bu-

bažnyčią prie a. a. kun. J. Ple- 
. voko katapalio, atidavė jam 
paskutinę pagarbą. Lai a. a. 
kun. J. Plevoko vėlė, ilsisi ra
mybėje, o mes atminsime jį 
savo maldose.

Kalėdų šventės mūsų parapi
joj praėjo gražioje nuotaikoje. 
Bernelių šv. mišias atnašavo 
klebonas kun. E. Gradeckas, a- 

1 sistuojant kun. Parėdnai. ir sve- 
įčiui kunigui, kurio pavardės 
neteko sužinoti. Didysis alto
rius išpuoštas raudonomis Ka-i 
ledų gėlėmis ir tarpais baltomis j 
Chrisantamums, žvakių skait-! 
lingas degimas sudarė nepapras
tai gražų ir įspūdingą vaizdą. 
Prakartėlė labai realiai buvo 
ištaisyta, vaizduojanti tą pirmą! 
prakartėlę, kurioje mūsų Sutvė
rėjas buvo paguldytas gimimo 
dienoje.

Klebonas pasakė dienai pri
taikintą pamokslą, sveikinda
mas visus parapijiečius ir kvies
damas visus dažniau artintis 
prie Dievo Stalo.

■ Parapijos choras, nors šiuo 
i tarpu daugumoj stfdaro mergai- 
įtės, labai gražiai giedojo.

Skaitlingai parapijiečiai prisi
artino prie Dievo stalo ir atida
vė pagarbą gimusiani Kūdikė
liui.

Švenčių metu malonu buvo 
matyti daug karių, parvykusių 
iš įvairių stovyklų pas savo tė
velius bei gimines praleisti 
šventes, ir išėjus iš bažnyčios 
visi viens kitą sveikino ir linkė
jo linksmų švenčių. Tačiau kiek
viena šeima buvo liūdesio a-

I

I

Švenčių proga mūsų kolonijoj 
lankėsi senas šios kolonijos vei
kėjas ir katalikiškos spaudos 
platintojas Jonas Mickevičius 

j iš Brooklyn, N. Y. Aplankė vi- 
!sus savo pažįstamus, pasidalino 
■ mintimis apie Brooklyn’o lietu
vių veikimą, ir karštai prisiminė 
apie mūsų brangios tėvynės da
bartinę padėtį. Malonu buvo pa
simatyti su svečiu ir prisiminti 
jo praeities kilnią darbuotę.

METINIS SUSIRINKIMAS i
Pereitą sekmadienį, po Mišpa

rų, parapijos salėje įvyko Šv. 
Rožančiaus draugijos metinis 
susirinkimas. Dalyvavo daug 
narių. Visoms buvo didelis sur- 
prizas, kai pamatė Kalėdinę 
eglaitę .ir daug degančių žva
kių. Stalai buvo papuošti ir ap
krauti užkandžiais. Susėdus 
prie stalų, susirinkimas pradė
tas malda, vadovaujant Seselei 
Urbanai.

Gabi draugijos raštininkė 
perskaitė protokolą ir išdavė 
metinį raportą. Paaiškėjo, kad 
į draugijos iždą įplaukė aukų ir 
mėnesinių mokesnių (po 10c. į 
mėnesį) S253.65. iš kurių auko
ta šv. mišioms S72.00, misijoms 
S20, gėlėms papuošimui altorių 
S20, įvairioms <’ 
S25. Naujai par. statybai su
kelta S100. Visas draugijos tur
tas dabar S237.31. Narės džiau
gėsi tokiu raportu ir dėkojo 
raštininkei.

Po susirinkimo turėjo užkan
džius. Vėliau atvyko kleb. kun.

■ M. Pankus ir svečias kun. A. 
į Tamoliūnas, kuris yra laikinai 

čia apsistojęs, o gal apsistos il- 
■ gesniam laikui. Abu dvasiškiai!

! nuoširdžiai pasveikino draugi- 
: jos nares ir linkėjo sėkmingos 
. darbuotės Naujuose Metuose.

Narės dėkojo už vaišes ir

I

dovanoms apie pįmta netekus savo mylimųjų.

Pas choristus Adolfą ir Mar
celę Stadolnikus atskrido “gar
nys” ir paliko sveiką ir gražų 
sūnelį, kuriam vardas duotas 
Vincas - Juozas. Tėveliai džiau
giasi savo pirmgimiu sūneliu; 
taipgi didelį džiaugsmą turi Ba
kaičiai ir Stadolnikai susilaukę 
pirmo anūko. Širdingai sveiki
nam Adolfą ir Marcelę ir linki
me išauklėti savo sūnelį tokį pa
vyzdingą ir dorą lietuvį ir kata
liką. kaip jie abu yra.

I

kurie įvairiose dalyse pasaulio 
kovoja dėl šios šalies laisvės, ir 
mūsų tėvynės Lietuvos išlais
vinimo. Bet kiekvienas, nors 
su liūdesio prispausta širdimi, 
linkėjo viens kitam linksmų Ka
lėdų.

Teko girdėti, kad Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius ruo
šiasi su turininga programa pa
minėti Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo dieną Vasa
rio mėnesį. Girtinas komisijos 
sumanymas ir kiekvienas susi
pratęs lietuvis turėtų šį suma
nymą paremti.

Per Kalėdas ir Naujuosius
Metus, mus aplankė šie kariai: 
aviacijos kapt. F. Radziukynas, 
kapt. A. Matusevičius, ensing,
A. Sutkus, puskr. J. Mockevi- raštininkei p. O. Valinčienei už

Naujų Metų dieną parvyko pas 
savo tėvelius iš tarnybos viršila 
Adolfas Styra ir Chrištofer 

, Reynolds. Abudu šie jaunuoliai 
yra Šv. Kazimiero parapijos 
choro nariai ir gabūs solistai.

Įžengus į 1944 metus, nuošir
džiai sveikinu mūsų parapijos 
kleboną kun. E. Gradecką, vika
rą kun. Parėdną, visus šios ko
lonijos lietuvius, ir mūsų kolo
nijos karius, kurie yra tarny
boj arba karo laukuose. Linkiu, 
kad šis karas kuogreičiausia 
užsibaigtų ir visi laimingai su
grįstų pas savo mylimuosius. 
Laimingų ir taiką nešančių 
metų dėl visų’

Naujųjų Metų dieną, p. A.
Ambrozaitienė, veikli katalikių'čius, grandinis T. Ajauskas. F. uolų darbą ir paaukojimą savo 
moterų veikėja, savo namuose 
buvo surengusi bankietą dėl 
savo draugių. Dalyvavo būrelis 
svečių, kurie pasidžiaugė p.p.
Ambrozaičių vaišingumu.
Ambrozaitienė. Naujųjų 
rezoliucijoje, pasižadėjo 
gyviau veikti Moterų 
naudai.

p. A. 
Metų 

dar
S-gos

Burokas. A. Dubrickas, jūr. algos. 
Žukauskas ir J. Jurkus. Taipgi 
pirmą kartą po vienerių metų 
tarnybos, pas tėvelius lankėsi 
puskr. F. Giigas.

Taipgi lankėsi puskr. W. Bo- 
gužas, puskr. A. 
puskr. P. Vilčinskas,
Žilius ir jūr. J. Dubrickas. Ma
lonu buvo matyti mūsų parapi
jos jaunuolius karius Kalėdų ir 
Naujųjų Metų šventėse.

Parapijos klebonas kun. P. J. 
Juškaitis paragina visus bažny
čioje prie durų iš knygų kios-• 
kos pasiimti knygų, knygučių Gruodžio 23 d. sunkiai susir- 
ir kitos literatūros nemokamai, go p. E. Lučinskienė. p. Lučins- 
Naudokitės. Į kienė patalpinta 

miesto ligoninėje. 
Sekmadienį, sausio 9 d., tuoj E. Lučinskienei 

po paskutinių mišių, parapijos sveikti.

VIEŠA PADĖKA

Reiškiame nuoširdžią padėką 
visiems mūsų geradariams, ku- 

Savickas, rie mus atjautė sveikinimais ir 
jūr. W. dovanėlėmis Kalėdų ir Naujų 

Metų švenčių proga, kurios 
mums buvo labai liūdnos ir 
skaudžios, nes neturėjome prie 
savo stalo mūsų brangaus sū
nelio Vitaliaus. Jau du mėnesiai 
kai jis ilsisi juodoje žemelėje. 

I Kalėdų išvakarėse ir dieną ant 
jo kapo mirksėjo mažas žiburė
lis. Ypatingai dėkojame savo 
seselei ir seserėnui O. J. Jeni- 
nam. pp. A. M. Arman ir jų

Cambridge 
Linkime p. 

greitai pa- 
A. D.

Išmėginta, kad ir šuniukas galįs nusileisti su pa
rašiutu. Tai Yankių darbas, kurį jie išbandė Anglijoje.
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LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

VALSTYBĖ MODERNIAME PASAULY
ENCIKLIKA

Spalių 20 d., 1939 m.
22. ATEITIES KLAUSIMAS

Šiandien, Garbingieji Broliai, visas pasaulis su 
pasibaisėjimu mato, į kokią prapultį veda žmoniją 
Mūsų pažymėtosios klaidos ir jų praktinės išdavos. 
Klaidingai ir išdidžiai svajota pažanga, viliojanti žmo
nių protus jau yra išnykusi. Kas dar nėra atsipeikėjęs, 
tą turėtų sujaudinti šių dienų įvykiai Pranašo žo
džiais: “Kurtiniai klausykite ir neregiai regėkite” (Iz. 
42, 18). Kas išorėje atrodė tvarka, buvo ne kas kita, 
kaip vis didėjanti maišatis. Toji maišatis, palietusi do
rinius ir teisinius gyvenimo dėsnius ir atpalaidavusi 
juos nuo Dievo įstatymų majestoto sukrėtė visas žmo
nių veiklos sritis. Bet palikime praeitį ir kreipkime a- 
kis į ateitį, į tą ateitį, kuri po kruvinų šių dienų kovų, 
kaip žada šio pasaulio galiūnai, atnešantį naują teisin
gumo ir gerovės tvarką.

Ar toji ateitis eis geresniais keliais? Ar sudaryta 
taika, ar nauja tarptautinė tvarka, šiam karui pasibai
gus, iš tikrųjų dvelks teisingumu ir teises visiems, ar 
išlaisvins ir nuramins žmoniją, o gal baigsis liūdnų se
nų ir naujų klaidų pakartojimų? Vien iš ginklų žvan
gėjimo ir jo padarinių laukti griežto pagerėjimo būtų 
tuščias darbas. Tai rodo patyrimas. Pergalės diena y- 
ra triumfo diena tiems, kurių vėliavos laimi. Bet tai 
yra kartu ir bandymo diena, kada teisingumo ange
las kovoja su smurto šėtonu; pergalę laimėjusiojo len
gvai sukietėja; saikingumas ir toli numatanti išmintis 
jam atrodo silpnybe. Įkaitintos minių aistros, iškentė
tų vargų ir bėdiĮ kurstomos, dažnai apakina pačius 
atsakominguosius vadus ir neleidžia jiems išgirsti į- 
spėjančio žmoniškumo ir teisingumo balso, kurį slo
pina ir nustelbia nežmoniškas riksmas; vargas nuga
lėtiems’ Sprendimai ir nutarimai tokiomis aplinkybė
mis gali būti ne kas kita, kaip neteisybė, pridengta tei
singumo skraiste.

ATNAUJINANČIOS JĖGOS
Ne, Garbingieji Broliai, ne išorinėmis priemonė

mis, ne kardu ateina tautų išgelbėjimas. Kardas gali 
taikos sąlygas diktuoti, bet negali tikros taikos duoti. 
Jėgos, atnaujinančios žemės veidą, turi eiti iš vidaus, 
iš dvasios. Nauja pasaulio, tautinio ir tarptautinio gy
venimo tvarka, sykį baisioms kovoms ir karo žiauru
mams nurimus, turi remtis ne lekiančiuoju smėliu, ne 
pasikeičiančiais pagrindais, kurie yra palikti atskirų 
žmonių ar grupių sauvaliai. Ne, ji turi remtis tvir
čiausiu, nesugriaunamu prigimtosios teisės ir Dievo 
apreiškimo pagrindu. Įstatymų leidėjai vien iš ten 
turi semtis teisingumo dvasios, sąžiningumo ir išmin
ties be kurių lengva peržengti ribas, skiriančias teisė
tą valdžios naudojimą nuo jo piktnaudojimo. Tik tada 
jų sprendimai teturės patvarumą, prakilnią vertę ir 
religinį pripažinimą ir nebus gobšumo bei aistrų žais
las.

Chicagos miesto mokyklų vaikučiai išėję rinkti geležies laužo sudarė 
tikrą procesiją. Ju darbas buvo toks entuziastingas, kad gatvėse susida
rė tikra manifestacija.

v

patvirtina. *
Reikia atsiminti, jog so

vietų atakos nebus kon
centruotos tik Vitebsko - 

Vokiečių raportas, jog vietų įsiveržimas pakeistų Nevelio apylinkėj, vokiečių
raudonoji armija pradėjo vokiečių poziciją Suomijoj, šiauriniame fronte. Tas 
didelį puolimą į pietus nuo nes duotų rusams stiprės-;gal bus svarbiausias žygis, 

bet jį parems kiti veiks
mai. Į pietus, sovietai jau 
artinasi prie Baltgudijos ir 
objektyvas ten yra Minsk, 
svarbiausia vieta prie vie
nos iš dviejų gelžkelio li

mo pradžioje. Bet Maskvos įvykiai prie Nevelio yra nį jų ^urį užlaiko vokiečių 
radio pranešimas raudona- tik pradžia kitų ofensyvų poziciją Baltijoj_ Varšu-
jai armijai, vokiečiams Amerikos ir Britų jėgų vos . Smolensko kelias. Į 
bloga pranašauja: “Žiemos šiaurinėje Europoje, 
metu matysime tokį dide-

Nevelio, kaikuriems mili- nę poziciją Baltijos Jūrose, 
tariniams ekspertams at- Apart to, linijos į Norvegi- 
rodo, kad rusai šiaurėje ją būtų pavojun išstatytos, 
pradėjo lauktą ofensyvą. ir Berlyno radio praneša, 
Rusai tyli — jų paprastas kad kaikurie militariniai 
nusistatymas kokio puoli- sluoksniai mano, kad nauji

šiaurę, sovietai gal užpuls 
Jeigu būtų sėkmingas, dvi tvirtoves prie Ilmen 

les skalės sovietų ofensy- taį toks ofensyvas įvykdin- ežero — Novgorod ir Sta- 
vi- raja Russa,

Pradžia 3-čiame pusi.
Kas neaišku — nelietuviška. Be to — iš prigimties jau
čiu kažkokį instinktyvų neskonį link futurizmo. Tai 
tarsi moteriškų drabužių mada — keičiasi kas pusė 
metų.”

“VYTIS IR ERELIS", ZECERIA1 IR 
BOLŠEVIKAI

Kun. Urbonavičius yra daug parašęs ir prozos 
veikalų: apysakų, vaizdelių. Dalis jų kun. Laukaičio 
išvežta į Lietuvą; nežinia, ar jie buvo atspausdinti. 
Paskutiniu laikotarpiu per “Amerikos” skiltis perėjo 
sklandi apysaka “Vytis ir Erelis”. Tik rašytojas nusi
skundžia su tomis spaudos klaidomis, kuriomis Ameri
kos lietuvių laikraščiai labai “turtingi”:

— Tos zecerių klaidos įveda žmogų į desperaciją. 
Kaip tyčia, jos pasirodo tokiose vietose, kur žmogus 
sieki ar tai atskleisti kokį skoningą literatinį “deiman
čiuką”, ar tai suduoti lemiamą smūgį polemikos opo
nentui (— su kuriuo laikrašty ginčijamasi). Turėjo 
išeiti šedevro kąsnelis, o čia išėjo nesąmonė. Ir tai, kad 
nors būtų tikra nesąmonė — skaitytojas suprastų, 
kad čia zecerio klaida, bet susidaro kažkoks žiopliškas 
nonsensas (beprasmiškumas), kuriame matosi gali
mumo, kad tai tikra autoriaus mintis. Nieko negelbsti 
aforizmas, kad zeceriai yra mokyčiausi žmonės, nes 
jie pirmi perskaito visas knygas... Dažnai jie lieka ne
pataisomi...”

O kas suskaitys tuos visus mūsų rašytojo straips
nius, kurių taip gausu USA lietuvių spaudoje. Gal 
garbingasai sukaktuvininkas perdaug nepyks, kad 
čia įsprausiu jo porą sakinių, ta tema rašytų privačia
me laiške:

— Žurnalistika, ypač vedamųjų rašymas, tai tarsi 
pilka kasdieninė gyvenimo žygiuotė, be galo nuobodi, 
kai reikia vaišinti skaitytojus “pilietinėmis temomis”. 
Vienintelė džiuginanti įvairybė — bent man — kai 
gauni pajodinėti ant kokio bolševikuojančio laisvama- 
nėlio; be ceremonijų ir be atodairos paspausti jo pašo
nes. Tai tikros minties ir dvasios atostogos. Tų veda
mųjų rašymo nuobodulį jau velku 14 metų.;. Gaila 
laiko ir pastangų, bet ką bedarysi — teks jau gyveni
mas”.

vą, kokio dar niekad nema- tų svarbių pakeitimų 
tėme; žiema patogus lai- soj militarėj j*'

su tolesniu 
.. > situacijoj ’ objektyvu Pskov prie kitos 1

kas Raudonosios Armijos šiaurėje. Nes jeigu vokie-. svarbios gelžkelio linijos— 
operacijoms, kaip praeitos čiai atgal puls, jie pasi- Varšuvos - Dvinsk - Lenin- 

l trauktų ligi Gulf of Riga. grad. Šie bus remiantieji 
■iveiksmai, sulaikyti vokie-

soj militarėj

NELAIMIŲ ŠALTINIS
Jei tiesa, kad visų blogybių, kurios dabar vargina 

žmoniją, priežastis, bent iš dalies, yra neteisinga eko
nominė santvarka ir kova už teisingesnį pasidalinimą 
turtų, Dievo duotų žmonių gerovei ir pažangai, tai ly
giai ir tiesa, kad tų blogybių šaknys glūdi giliau; jos 
glūdi tame, kad religinis tikėjimas ir doros papročiai 
juo lengviau smunka, juo labiau tautos nutolsta nuo 
Kristaus tikėjimo ir doros dėsnių vienybės, kurią ki
tados nenuilstamai ir išganingai yra palaikiusi Bažny-

dvi žiemos parodė.”
Nėra abejonės, jog ru- Militariniai ekspertai nu-

sai stipriai kirs šiaurinia- rodo, kad taip darydami čių pulkus, kuriuos būtų 
me fronte. Jie koncentruos vokiečiai netektų Suomi- galima vartoti sustiprini- 
jėgas prie Vitebsko - No- jos, nes pasitraukę iš pie- 
velio, kirsdami į vakarus tinio kranto Gulf of Riga, 
link Dvinsko, bandydami jie negalės palaikyti ko- 
pramušti kelią į Baltijos munikacijos su savo pul- 
Jūrą. Toks įsiveržimas- su- kais ten, o tik per keblus- 
ardytų visą vokiečių fron- kelius per Šiaurės Norve- 
tą į šiaurę tarp Ilmen eže- giją.
ro ir Leningrado — ir rau- Kitas Berlyno raportas 
donąjai armijai atidarytų — jog sovietų ofensyvas 
trumpiausią kelią į Rygą gal pritaikintas su alijantų 
ir Klaipėdą. invazija iš šiaurės — paro-

Sakoma, jog vokiečiai do, kad vokiečiai pripa- 
mobilizuojasi Estonijoj ir žįsta, jog Norvegija ir Da- 
Latvijoj, kad sulaikius šį nija yra vartai į Europą, 
puolimą. Vokiečiai žino, Field Marshal Rommelio 
kad toks sėkmingas so- aplankymas Danijos tą

I
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PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
* yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $2.00

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

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

Adresas:

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. ;

Telephone — Hemlock 6567
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čia. Todėl žmonijos perauklėjimas, norint kad jis bū
tų naudingas, turi būti toks, kad iš jo ypač dvelktų re- Į 
liginė dvasia; taigi jis turi būti atremtas į Kristų, bū
tiniausią savo pagrindą; jis turi būti vykdomas, lai
kantis teisingumo ir artimo meilės dėsnių.

MOTINIŠKOJI BAŽNYČIOS PRIEDERMĖ
Įvykdyti tą perauklėjimą, atgimimo, darbą, pri

taikinant jį pasikeitusiems laikams ir naujiems žmoni
jos reikalavimams, kaip tik yra tikra motinos Bažny
čios priedermė. Dieviškasis Išganytojas Bažnyčiai yra 
pavedęs skelbti Evangeliją, diegti į žmonių širdis jos 
tiesas, teisingumo ir meilės įsakymus ir uoliai rūpin
tis, kad tie įsakymai giliai įleistų šaknis į žmonių sie
las. Tai visų kilniausias ir naudingiausias darbas tik
rai taikai laimėti. Tasai uždavinys taip yra sunkus ir 
didelis, kad kovojančioji Bažnyčia turėtų tartum sua
bejoti jį aptepsianti. Tačiau plėsti Dievo karalystę, 
vykdant tą darbą kiekviename amžiuje kitaip, naujo
mis priemonėmis, naujomis sunkiomis kovomis tai 
priedermė, šventai saistanti kiekvieną, kurį Dievo ma
lonė yra išvadavusi iš šėtono vergijos ir per Krikštą 
pašaukusi į Dievo karalystę. Būti tos karalystės pilie
čių reiškia gyventi pagal jos dvasią, reiškia rūpintis 
ją plėsti ir jos dvasinius turtus atidaryti tifemš; kurie 
dar nėra jos piliečiais. Bet tai būtų kartu mūsų laikais 
reikalas nugalėti visas kliūtis ir painiavas, gudriai su
galvotas ir tyčia visur statomas, kaip kad niekada nė
ra buvę. Todėl dabar daugiau negu kada nors reika
lingas viešas, drąsus tikėjimo išpažinimas, patvaru
mas kovoje, visiškas pasišventimas. '

mui Vitebsko - Nevelio 
centro ir suardymui vokie
čių komunikacijos.

Vokiečių susirūpinimą 
šiuo Baltijos grasinimu 
parodo neseniai išleistas 

i pranešimas švedų laikraš- 
įtvje Svenska Dagbladet, 
I kuris aprašo evakuaciją 
Baltijos civilių gyventojų 

i nuo pakraščio į vidų, 
j Manoma, kad šis žygis 
j palengvins evakuaciją na- 
j cių jėgų jūrų transportais 
i iš pietų nuo Leningrado, 
jeigu tik jų normaliai ke
liai bus nukirsti smarkiai 
puolančioms sovietų jė
goms centralėj sekcijoj.

Wehrmacht, pagal švedų 
raportą, įsteigė, draudžia- 

’ mą zoną prie Baltijos Vals
tybių viso kranto ligi Klai
pėdos, išskyrus miestus 
Tallin, Rygą ir Klaipėdą 
nuo evakuacijos.

Įsakymas sujaudino vo
kiečius, kurie yra apsigy
venę Baltijos valstybėse. 
Šie iš Reicho žmonės pul
kais vyko į Tallino ir Ry
gos ofisus, prašydami lei
dimų grįžti į Vokietiją. 
Verčiau oro užpuolimai 
Vokietijoj, negu vietinių 
gyventojų neapykanta ir 
neišvengiama krizė.

G. W. I.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

Patarnavimas Diena Ir Naktį 

602 Washington Blva.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexihgton 8595

Limosinai d«l visokių reikalų

PORA NUOTYKIŲ
Kai pamąstai, kiek tas žmogus yra prirašęs, ne

gali atsistebėti. Tuo labiaus, kad jo sveikata labai 
menka. Dėl diabetis ligos atsiradus kojoje infekcijai 
dviemis sunkiomis operacijomis viena koja liko nu
imta. Žmogus liguistas, sulaukęs 70 metų, o koks pro
to pajėgumas ir energija?
— Kaip jaučiatės? — kartą jį paklausiau sutikęs ry

tinėse valstybėse.
—Normaliai. Visada liguistas, tai tas jau pasidarė 

normalus stovis. Va, jei kada jaučiuosi sveiku, tai jau 
tas išimtis, nebenormali būsena...

Ir nežiūrint to — jo darbas nemažėja. Pagal savo 
amžių ir sveikatos stovį, jis turėtų gauti pensiją iš 
kur nors, bet jis vis dar bevelija savo sunkiu darbu 
pragyvenimą ir gydymosi išlaidas sau garantuoti.

Kun. Dr. Urbonavičius turi nuostabią atmintį. 
Kartą jisai automobiliu važiavo su savo bendravardžiu 
— kun. Urbanavičiumi, — marijonu. Šis pastarasis 
pradėjo iš atminties sakyti eilėraščius, išvardyti Lie
tuvos kunigaikščius.

— Palauk, — pratarė mūsų rašytojas. — Aš bandy
siu išvardinti visus popiežius nuo pat Šv. Petro. Ir iš
vardino, vairuodamas automobilį, daugiau kaip 260 
vardų iš eilės...

Kai bendrakeleivis pareiškė nusistebėjimą, tašy
to jas pasipasakojo; kaip jis bedėstydamas Marianąpo- 
lio kolegijoje ką tai uždavęs mokiniams atmintinai iš
mokti. Jų kaikas pastebėjęs, kad atmihtihks kaliinas 
užmušąs protavimą. Tada rašytojas pasiteiravus pas 
specialistus, kurie patvirtinę, kad atminties darbas, 
mokymasis tik padeda išvystyti žmogui protines ga
lias. Tada patsai rašytojas, turėdamas jau daugiau 
60 metų, išmokęs popiežių vardus iš eilės. Jis galėtų . 
pasakyti ir metus
vo, bet jau tas reikalauja didesnio susikaupimo, ne 
automobilį vairuojant.

KAI KARTĄ BUMAI tttfVOLt
Ir su dideliais žmonėmis Kartais atsitinka vis to- 

kių smulkių dalykų. Kartą, rašytojui būnant, berods, 
kažkur klebonu — paskambina kas prie durų. Jis ati
daro — žiūri: aiškiai pora bumų. Įsileisti — apiplėš, 
ar dar kas blogiau atsitiks, ir niekas nęgifdės. Neįsi
leisti — jau vėlu, durys atidarytos. Tai jis įji^it — 
šast, iššoko į lauką ir užtrenkė duris. Gatvėje būriiams 
nepatogu buvo sukelti triukšmą, o kad į namus Įėiti-■- 
reikia vėl skambinti ir Šauktis daugiau žmonių... Taip 
jie ir neberizikavo, drąsumas išgelbėjo.

Baigiant tebūna leista pakartoti žodžiai,* ktiriuos 
apie garbingąjį sukaktuvininką privačiai Šio straips
nelio autoriui pasakė kitas žymus lietuvis — kun. Al- 
bavičius:

— AŠ skaitau, kad tai žymiausias lietuvių kunigų
Amerikoje. Ne savo titulu, o savo darbais ir raštais. 
Inteligentiškas par excelienee (aukščiausiam laips
ny). švelnaus būdo — žinai, poetas. Su didžiausiu ma
lonumu skaitau jo editorialus.” R. J; Prunskis.

nuo kiek iki kiek kuris viešpata-
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

PRANEŠIMAS

LRKSA Massachusetts Aps- 
kr-iči.i metinis suvažiavimas į-• 
vyks .sekmadienį, sausio 30 die- ‘ 
ną 1944 metais. 1:30 valanda

‘I po pietų, sv. Jurgio lietuvių pa-,
rupijos svetainėje. St. James: kviečiami ateiti, 
avė., Nonvood. Mass.

MANCHESTER, N. H
LDS 74 kp. narių metinis su

sirinkimas šaukiamas sekma
dienį. sausio 9. 2 p. m. pirmi
ninko V. Zarembos namuose. 
329 Concord St. Visi nariai

Kviečia Kp. Valdyba.

Gerbiamos Massachusetts ap
skričio kuopos maloniai yra 
kviečiamos dalyvauti apskričio 
suvažiavime. Taipgi kviečiamos; 
ir kitų valstybių — Providence.! 
R. I.. Nashua. N. H.. Manches- 
ter. N. H. kuopos dalyvauti 
apskričio suvažiavime.

Gerbiamos kuopos sus'rūpin
kime daugiau Susivienymo rei
kalais. nes LRK Sus.vienymas 
Amerikoje yra didžiausia kata
likų organizacija. Ji išlaikys 
ilgiausia lietuvybę Amerikoje. 
Visas lietuvių katalikiškas jau
nimas turėtų rašytis į katalikiš
ką Susivienymą.

Prašoma kuopų atsiųsti ko- 
daugiausia atstovų į apskričio 
suvažiavimą, nes šiuo laiku’ 
mums katalikams reikia vienin
gai dirbti. xad galėtume dau
giau nuveikti 
ir padėti mūsų 
vai atgauti laisvę ir nepriklau- i 
somybę. |

Ypatingai būtų malonu, kad! 
daug jaunimo dalyvautų apskri-1 
čio suvažiavime, nes jaunimas; 
yra tautos ateitis. Apskričio su-> 
važiavime p. Pranas Razvadaus- 
kas. Lietuvos Vyčių Centro pir
mininkas. skaitvs referatą anie ' 

* * ISusivienymo reikalus. Visi da
lyvaukime.

V. J. Kudirka,
Apskričio Pirmininkas.

CAMBRIDGE. MASS.
LDS S-tos KUOPOS

SUSIRINKIMAS

'kad parapijoje būta trisdešimts 
krikštų, vienuolika vedybų, še
šiolika mirimų, ir pora grįžimų 
į kat. Bažnyčią.

Prie finansinės apyskaitos 
mūsų dvasios vadas darė keletą 
pastabų. Prąšė visų parapijoje 
būti savaisiais, o ne samdinin
kais: Mari jomis, o ne Morto- 
mis. Ragino jausti draugijų na
riams atsakomybę, ir priklau
santieji prie draugijų būti ak
tyviais. o ne pasyviais nariais. 
Kaip finansinis išsieikvojimas 
veda prie medžiaginio bankrū- 
to. taip ir dvasinis skurdas ve
da prie dvasinio bankrūto. To
dėl prašė uoliau priimti dažnų 
komunijų. Nors kartą į mėnesį, 
kiekvienas tikintysis privalo 
susivienyti su savo Viešpačiu 
Eucharistijoje. Jei kam laikas 
ar aplinkybės neleidžia atlikti 
šventą valandą bendrai su ki
tais bažnyčioje, tai nors kiek
vienas tikintysis turėtų ryte ar 
vakare privačiai tai padaryti. 
Kiekviena šeima privalo skaity
ti ir platinti Katalikiškąją 
spaudą. Klebonas įtikinėjo, kad 
reikia turėti jei ne dienraštį, 
tai nors savaitinį laiko raštą, 
nes kiekvienas katalikas turi 
jausti pareigą, žinoti kas deda
si Katalikiškame pasaulyje, ku
riame jis yra
kiekvienas turi užsisakyti nors 
viena religinio turinio žurnalą 
išugdymui savo protinių ir dva- 

’ sinių pajėgų.
Dėkojo aukotojams, o ypač 

: parapijoje darbuotojams, ir 
prašė ta gražia dvasia gyventi

t

DARBININKAS

riais.

i

I

savo J vėl dabar su kariuomene. Savo 
laiškuose tvirtina, kad jau pil
nai atsigavęs ir jaučiasi labai 
gerai. Būdamas ligoninėj, matė
si su savo broliu Gabrielių,

LDS Narių Ir "Darbininko"

i i

Sekmadienį, sausio 9 d.. 12:30 
vai. po pietų, po paskutiniųjų 
šv. Mišių. N. P. P. Marijos par. 
bažnytinėje salėje. tVidsor St.. 
įvyks LDS S-tos kp. susirinki-

■ mas. Kviečiame visus nariu-es 
j atsilankyti į šį svarbų susirin
kimą ir atsivesti naujų narių, 
prirašyti.

Šia proga primename, kad di
džiumos narių narystės mokes
tis už organą “Darbininką'’ 
baigėsi su gruodžio 31. 1943 m. 

j Taigi, prašome šiame susirin- 
I kime atnaujinti savo narystės
■ duokles. Kaikurie nariai dar 

galėtume dau-1 sįoiįngi jr už pereitus me
dė. Susą lenymo tus Prašome pasirūpinti viską

tėvynei Lietu- i išlvginti.
I * ° _ _

LDS S-tos Kp. Valdyba. įdėtuosiuose Naujuke Me-

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

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.

Trijų priešų maskos, kurios reprezentuoja — Japo
niją, Vokietiją ir fašistinę Italiją.

nariu. Be to.
f

tuose.

N0RW00D, MASS.

LAWREHCE, MASS.
kle-Naujuose metuose mūsų 

bonas. kun* P. M. Juras, išdavė 
finansinę parapijos apyskaitą, 

į Pajamų parapijoje turėta virš 
' septyniolika tūkstančių. Skolų 
'sumažinta septyniais tūkstan
čiais trimis šimtais. Dabar sko
los parapija beturi pustrylikto 
tūkstančio. Manoma šiais me- i 
tais panaikinti visą skolą.

Šių žodžių rašytoja patyrė.

į MŪSŲ
\ TIESIOGINIS MORTGYČIŲ

J dabar turima mortgvčių, mes su malonumu ir be
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SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti

jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

O BROADWAY • SOUTH BOSTON

Mt.WhSHINGTON
COOF•erativeBank

tovich. kuris yra J. V. Laivyno 
tarnyboj.

—
p. Emilija Širvinskaitė, kuri 

susirgusi kiek laiko buvo Nor- 
vvoodo ligoninėje, grįžusi į na
mus. Tremont St., sveiksta.

karo
Kru-

Pereitą sekmadienį apie 30 
Šv. Vardo draugijos narių, 
pirm. V. Kudirkai vadovaujant, 
buvo nuvykę į Švč. Sakramento 
par. bažnyčią. Walpole, Mass., 
dalyvauti bendrose Šv. Vardo 
draugijos metinėse pamaldose.

------------- Kleb. kun. S. P. Kneižis nega-
Moterystės sakramentą prie- Įėjo vykti, nes tą pačią dieną 

mė John Anderson su Leoną ir tuo pačiu laiku dalyvavo iš- 
Malinauskaite. sausio 1 d. kilmingose egzekvijose Šv. Pet-

------------- ro lietuvių par. bažnyčioje, So. 
Bostone, už a. a. kun. J. Plevo- 
ko vėlę. Pirmadienio rytą kleb. 
kun. S. Kneižis dalyvavo a. a 
kun. J. Plevoko laidotuvėse.

Pereitą savaitę išėjo 
tarnybon J. Didikas, A. 
šas ir Pranas A. Jankauskas.

I

£
i

Sausio 3 d. vakare, Memorial 
Hali įvyko svarbus susirinki
mas. kuriame dalyvavo kviesti 
katalikų parapijų kunigai, pro
testantų dvasininkai ir įvairių 
organizacijų atstovai iš Nor- 

’ woodo. Foxboro ir Sharon.
Kalbėjo pulk. Victor V. Wash- 

. , burn apie gubernatoriaus planąTa pačią dieną įvyko Moterų . x., _ .' ... po karo sutikti ir pagelbetidraugijos susirinkimas. Draugi- A . ..... . _ , ................... ro veteranams įeiti i civiliNaujuose metuose Taberna- jos. pirmininke išrinkta p. M.. .. , .. vemmą.kuliomo draugijos nares turėjo Balutiene.
savo pietus pas parapijos kle-i _________
boną. Ši draugija rūpinasi', Naujuose Metuose buvo atvy- 
sanktuarijumo švarumu ir alto- kęs į Norwoodą P. Jakimavi- 
rių puošnumu. Aštuonios narės, čius, S. J. Lankėsi pas pp. Čer- ’ 
pasidalinusios į grupeles, kas 
savaitę atlieka savo skirtas pa
reigas. Klebonas įvertindamas 
jų darbuotę. Naujuose Metuo
se duoda pietus sn kuklia dova
nėle. Šiais metais prie 
turėta kalbėtojas.
Oblitų seminarijos 
riaus. kun. Maurice 
Jis savo turininga kalba apibu
dino vėliausiai pasirodžiusią 
pasaulyje Šventojo Tėvo Popie
žiaus Pijaus XII enciklika apie 
Mistinį Kūną. Manyčiau, būtų 
labai svarbu kiekvienam kata
likui susipažinti su vėliausia 
enciklika. Aguonėlė.

Šv. Vincento de Paulio drau
gija buvo suruošusi Naujų Me
tų lauktuves. Tik deja, susirin
ko labai mažai ir palinkėję 
viens kitiem sutikti laimingų 
Naujų metų, išsiskirstė.

vokus, gyv. St. Joseph Avė. ir 
pas kitus gimines ir pažįsta- j 
mus.

_____________________

WORCESTER, MASS.

valgių 
asmenyje 

profeso- 
Savard.

Sausio 9 d.. 3:30 vai. po pietų, 
parapijos svetainėje įvyks Mo
terų Sąjungos 27 kp. susirinki
mas. Narės, 
kusios su 
mos šiame 
keti.

Valdyba 
raportus, 
dalyvauti.

kurios yra užsili 
mokesniais, 
susirinkime

prašo- 
užsimo-

ir komisijos 
Kviečia visas

išduos
nares

Praleisti švenčių laiką su savo 
motinėle ir seserimis atvyko 
vytis Antanas Gudukas net iš 
tolimos Califomijos. Gerai iš
rodo ir tvirtina, kad sekasi jam 
labai gerai. Prie progos atsilan
kė mėnesiniame susirinkime ir 
savo kalboje papasakojo juokų, 
kurie palinksmino visus narius. 
Kuopa taria ačiū Antanui už at- 

ir už pasakytus žo-

lietuvių kalbos visuose 
raštuose.

Iždininkė Anelė Smolskytė per 
1943 metus puikiai vedė finan- 

i sus. Tad nenuostabu, kad ant
riems metams paskirta atlikti kurs irgi tarnyboje. Linkime a- 
tą patį darbą. Naujas finansų biem pasilikti sveikais ir stip- 
raštininkas, tai Edmundas Vaš
kas, jaunas ir energijos pilnas 
Vytis. Tad galima sakyti, kad 
kuopos finansai yra gerose ran
kose.

Maršalkų vietas užima nuo
širdūs Vyčiai: Kazys Tamošiū
nas ir Eleonora Kvaratiejytė. 
Kazys, ilgametis darbuotojas, 
kuopos labui niekad neatsisako 
pagelbėti savo patarimu ir dar
bu. Eleonora yra viena iš veik
liausių narių. Jos darbštumas1 silankymą 
ir pasišventimas — tai tikras džius. Po atostogų grįš vėl į Ca- 
pavyzdys kitiems nariams. j “Auksas ir Sidabras”

Be minėtų asmenų sekantieji: 
buvo išrinkti: į parengimų ko-1 
misiją — Elžbieta Kaliūnaitė, I 
Ieva Lukšytė, Juozas Čėsna, 
Albertas Pavilionis, ir Emilija 
Budaitė; į komisiją, kuri kas, 
mėnesį rūpinasi pasiųsti laiškus' 
ir “Vytį” nariams tarnyboje:; 
Eleonora Dagilytė, Rita Kaspa- 
raitė, Ona Visockytė, Anelė1 
Laucytė, Pranciška Glaskaitė ir į 

I Pranciška Kaliūnaitė. Delegatė' 
Federacijai — Marcelė Meški-' 

i nytė. 
i Sveikiname valdybą ir linkime 
. geriausių sėkmių kuopos veik-' 
loję.

Albert R. Barfrer
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

ka-
gy- Būvusis pirmininkas Antanas' 

Trumpaitis tapo sužeistas kovo- j 
' se Italijoje. Po kelių savaičių i 
gulėjimo ligoninėj atsigavo iri

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJA

Organizacija be valdybos, 
kaip žmogus be galvos. Valdyba
taip reikalinga, kad organizaci
ją be jos tiesiog neįmanoma. 
Valdyba, ypač gera valdyba, 
daug reiškia bile kokiai organi
zacijai. Draugija, kuri palaimin
ta gera valdyba žengs pirmyn 

'savo veikloje ir anksčiau ar vė- į

i
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liau atsieks savo tikslą. Laimin- ■ j 
gos tos Vyčių kuopos, kurios į j 
stengiasi išrinkt valdyboje na- $ 
rius. kurie giliai įsitikinę Vyčių

JANUARY CLEARANCE
i

t

Šią savaitę pas savo žmoną ir 
tėvelius atostogauja adv. Go-

*

BOND DAY

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma, šį mėnesį savo 
krautuvėje turi kaip vadinama kailinių CLEARANCE. Reikėtų Nau
josios Anglijos Ponioms ir Panelėms atvykti į I. J. Fox krautuvę ir 
pažiūrėti kokį didelį ir platų kailinių pasirinkimą galima rasti.

Kailinių kainos labai prieinamos. Mūsų krautuvėje įsigyti kaili
nius labai lengva kiekvienai, nes čia yra duodama labai prieinamos 
išsimokėjimo sąlygos.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad jums patarnau
tų lietuvis p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir ži
novas. Jis pririnks ir primieruos jums kailinius, kad jie atitiktų jū
sų skoniui ir figūrai. Per jį pirkdamos gausite 10'< nuolaidos.

MAKE 
EVERY

an VASHINGTON STREET. 
BOSTON. MASS.

tikslu ir nusistatymais, nes jos > 4' 
gyvuos, augs ir. nors gal kalnų g 
nenuvers, tačiau tokią pažangą ’ 
padarys, kad kiti bus priversti; L 
domę atkreipti į jųjų veiklą. " 
Kokia stipri Vyčių organizacija' 
būtų, jei tik kiekviena kuopa. ■ ® 
išrinkdama valdybos narius,' " 
gerai tą suprastų.

116-ta kuopa stengėsi šį punk-jy 
tą įvykdinti paskutiniame savo;,, 

.susirinkime, kada įvyko rinki-f 
mai. Vadovauti kuopą dar 
šiems metams buvo išrinktas ! 4 
Stasys Karsokas, kurs gana ge-' 
rai ėjo pirmininko pareigas! 
1943 metais. Nauja vice-pirmi
ninkė yra Felicija Zakaraitė. 
kuri patyrusi vesti susirinki
mus. nes buvusi Sodalicijos pir
mininkė.

Susirinkimų protokolai labai 
svarbūs, nes ten tik galima su- 

I rasti ką kuopa veikė praeityje. 
■ įvertindama jos gabumus šia
me darbe, kuopa vienbalsiai vėl 
išrinko Liudviką Totilaitę, kuri 
raštininkės pareigas jau per il
gus metus sąžiningai atliko. Ji 
verta pagyrimo už vartojimą
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W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems . 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130į-R

Gal Dar Nepareina Į Tamstos Namus Gražiausias 
Dvasinio Turinio Mėnesinis Laikraštis

"ŽVAIGŽDE!"
Tai ilgai nebelaukite!!! Mes nesisiūlome ir ne

peršame “žvaigždės”, tik norime tiesą pabrėžti, 
štai ji: “KAS PAMĖGINO “ŽVAIGŽDĘ” VIENE- 
RIEMS METAMS JAU NEBENORI SU JA SKIR
TIS!” šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų pasakė.

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

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

£

V.-J
&
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"ŽVAIGŽDĘ"
“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; Jėzaus Širdies 

Spalvuotas Paveikslas 50 centų; Maldos Apašta
lavimo įstatai — 50 centų.

Adresas: ŽVAIGŽDES ADMINISTRACIJA. 
488 E. Seventh SL, So. Boston, (27), Mass. *



DARBTNTNKAS 1 ’
f

VIETINĖS ŽINIOS
LDS 1-mos Kuopos 

SUSIRINKIMAS

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.

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD -STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 2712

Dr.J.C.Seymow 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė — Akių. Vidurių ligų, 

Ausų. Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 

Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadvvay

So. Boston. Mass.

|Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakanrit
i DR. AMĖLIA E.RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

_

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mase.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 Iki 9-tai 
šeštadieniais Nuo 2 iki B-tai.

ĮVAIRŪS skelbimai
Perkins Marke)

į P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

BALUSI KIBĘS
POPULAR JQc EACH 

NUMBERS 17
Also limited supply of OZ4,

l 6SQ7, 12K7. 12A8. 6SK7, IKI, 7F7, 
1LN5, 27, 2S, 24A, 77, 

78, 8C4. 35, 51. 25X5, 25X6 
WILL ALSO SUPPLY DBALERS 
LAROEST VARIETY OP RADIO 

TUBES IN NEW E MILANO 
Saticfection quar«nteed 8r your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

1» High 8t., BoMen

ŽINUTES
Sausio 3 d., mirė, tris mėne- 

sius sirgusi, Grasilda Andru- 
aiunienė, 57 metų, gyv. 387 W. 
2nd St. Paėjo nuo Šiaulių, Rad
viliškio parapijos. Amerikoje 
pragyveno 35 metus. Paliko vy
rą Justiną, sūnų, dukterį ir bro
lį. Palaidota sausio 6 d. iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios Nau
jos Kalvarijas kapuose.

SVEIKINU
Nuoširdžiai sveikinu Vyrų ir 

Maldos Apaštalavimo Centrą 
už telkimą mūsų visų melstis 
pasaulinės taikos ir nepriklau
somos Lietuvos. Mes meldžia
mės ir daug meldžiamės. Bet 
ar tikrai mes žinome kokios 
taikos Dievo prašyti? Kad taip 
Dievas mūsų užklaustų: “Ko
kios taikos norite”? Ką mes 
Jam atsakytume? Vieni, kad 
mūsiškiai kareiviai grįštų; ki
ti, kad šis ir kiti karai baigtųsi, 
ir tt. Ne, ne. Tie dar nėra tikri 
atsakymai. Tuomet dar nebū
tų tikros taikos.

Tiesa, Bažnyčia
kad ginkliniai karai paliautų 
ir kad gerų žmonių 
priešai būtų nugalimi. Tačiau, 
Bažnyčia, mišiose ir kitose mal
dose prašo Dievo taikos per 
amžius Tos maldos jau yra kal
bamos ankščiau 1939 metų, 
ir ankščiau 1914 metais, 
kuomet prasidėjo pirmasis di
dysis karas. Reiškia, Bažnyčia 
prašo Dievą, ir mes turėtume 
prašyti, dvasinės taikos, sielai' Vyskupui P. Bučiui ir neužilgo su didžiausiu džiaugs 
taikos, taikos bei i^mybės pa- į 
einančios iš susiartinimo su

Sausio 3 d., mirė, Camey li
goninėje Domicėlė Adukonienė, 
48 metų, gyv. 114 W. 7th St. 
Amerikoje pragyveno 30 metų. 
Paliko vyrą Joną, sūnų, dukte
rį ir dvi seseri. Palaidota iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, sausio 6 
d.

meldžiasi,

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

11

Į Dėlei susidėjusių šių dienų aplinkybių, “Darbinin
ko” sieniniai kalendoriai išeis tik pabaigoje šio mėne
sio. Taigi prašome kantriai palaukti. Kaip tik kalen
doriai bus baigti, tuojau bus išsiuntinėti LDS nariams 
ir “Darbininko” skaitytojams.

Kaip kitais metais, taip ir šiais, kalendoriai bus 
dviejų spalvų. Kiekvieną kalendoriaus mėnesio pusla
pį puoš skirtingas paveikslas.

“Darbininkas” išleidžia Vyskupo 
Petro Bučio, MIC., knygą “ŠVČ. P. 
MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIUR
DE”. Tai bus trečioji tos svarbios 
knygos laida.

Ši taip labai svarbi ir Įdomi knyga 
pirmame leidime pasirodė prieš 34 
metus, Lietuvoje. Ji turėjo pelnyti di
delį pasisekimą mūsų skaitančios vi
suomenės tarpe. Joje moksliškai 
svarstomi stebuklai, aiškiai apsako
ma visi ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠ
KIMAI mažai Bernadetai ir aprašoma 

aug įvykusių stebuklų. Knyga taip 
įdomi, kad sunku apsakyti, reikia tik 
pačiam ją skaityti.

Antras tos knygos leidimas buvo papildytas žinio
mis iš įvairių rašytojų ir iš naujų paties autoriaus ty
rinėjimų Liurde, 1930 metais. Šitą antrą leidimą “Dar
bininkas” perspausdina, sutinkant pačiam autoriui

ir Dievo

Sausio 3 d., mirė, šešis metus 
sirgęs, Bronislovas Balutis, 
Minors Ręst Home, gyv. 121 
Florida St., Dorchester, Mass. Į Dievu, taikos, kuri žymėtų Me- 
Paėjo Kurtuvėnų parapijos. A- gįaniškąją Erą, taikos, kurios 
merikoje pragyveno 35 metus, pasaulis negali mums duoti, 
Paliko žmoną Petronėlę (Ku-Į^įjjog kurį yra mums Kristaus 
dokaitę), tris dukteris, du sū-Į palikimu: “Ramybę palieku 
nų, du broliu ir tris seseris. Į jums. Savo ramybę duodu 
Laidojamas sausio 7 d., 
ryte, iš Šv. Petro par. 
čios, Naujos Kalvarijos
se.

I _________
i Gruodžio 26 d., mirė, 
ligoninėje Mykolas Krasaus- Į dėmės jungu. Už tat Bažnyčia 
kas, 80 metų, gyvenęs pats vie- meldžiasi ir mes privalome 
nas, 183 D St. . ...........................
religingas, — Šv. Pranciškaus lgintusi nuodėmių. 
Asižiečio gyvenimo filosofija nusidėjėliui, 
persiėmęs žmogus. I Reikia vengti

’ Jis yra pašarvotas pas grabo- reikia visiems priimti Ramy- 
rių S. Barasevičių. Jo prieteliai | Kunigaikštį, Kristų, 
renka aukas jo palaidojimui. Jo 
laidojimas bus su šv. mišiomis 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, šeš
tadienį 9 vai. ryte, Šv. Kryžiaus 
kapuose. Amžino atilsio geram 
Mykolui. Dievas begia ir aukš
tina nusižeminusius.

seseris. jums.
’ 9 vaHjums.”

bažny- Negalima manyti, kad priešų 
kapuo- perg dėjimas atneš pasauliui 

rariybę. Žmogus yra linkęs 
prie blogo. Šv. Povilas sako, 

miesto įa(j net gamta skundžiasi nuo

Jis buvo labai Į melstis nuolatos, kad žmonija 

Nėra ramy-

nuodėmės ir

kurio 
karalystė plėtojasi ir kurioje 
ramybei nebus galo. Ramybė 
per Mesiją. Ramybė žmonėms.

Prie to dar reikia geros va
lios. Valios netikslus vartoji
mas atnešė suirutes. Valios a- 
tidavimas Dievui atneš ramy- 

. bę. Kristus sakė, kad, kaip Jis 
į bus pakeltas, Jis patrauks vi
sus prie Savęs. Bažnyčia prašo 
Dievo ir mes prašykime, kad 
tas Jėzaus pažadas koveikiau- 

j šiai išsipildytų.
Ne sutartys, ne nugalėjimai, 

ne amunicijos mums duos pas
tovią ramybę, tik Teisybės ir 
meilės darbas. O tokį darbą į- 
vykinti gali tik žmogus nuo 
nuodėmės atsitraukęs * ir su 
Dievu talkininkaująs.

Šiokios taikos maldavimas 
tikrai bus išganingas asmeniui 
ir tautai. Jų nieks nenugalės. 
Dar kartą sveikinu V. ir M. A. 
Centrą už talkon kvietimą pulti 
prie Kristaus maldomis ir gy- 

Pr.

* * *
MAKE
EVERY
PA Y DAY

BOND DAY

Sekmadienį, sausio 2 d., 2:30 
vai. p. p., šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje buvo laikomos 
Šv. Vardo vyrų draugijos — 
trijų kaimyninių parapijų me
tinės pamaldos, susidedančias 
iš Mišparų, pamokslo, giesmių 
im palaiminimo Švč. Sakramen
tu. Kun. Joyce giedojo Mišpa
rus. Jam tarnavo diakonu ku
nigas Kearns, subdiakonu — 
kun. Albertas Abračinskas. Pa
mokslą pasakė Tėvas Antanas 
Mešlis, S. J. Giesmes ir mišpa- 

j rus atgiedojo dalis choro, va
dovybėje muz. R. Juškos.

Penktadienio, vakare, šv. Va
landą ves vienas Tėvų Jėzuitų 

, iš vyrų ir maldos Apaštalavimo venimu. 
Centro Direktorius arba Re
daktorius (“Žvaigždės”). 25 metų Atminimas. Sekma-i

Po šv. valandai seks svarbus dieni, sausio 9 d., 9 vai. ryte, 
metinis Maldos Apaštalavimo šv- Petro par. bažnyčioje, Tė- 
draugijos susirinkimas ir vai- vas Mešlis, S. J., giedos šv. mi
tybos rinkimas. šias atminimui savo brangios

motinėlės. Tą dieną sueina 25 
metai nuo dienos jos mirimo. 
Visa Mėšlių šeimyna ir giminės 
sueis į šias jai reikšmingas pa
maldas.

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

R

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croųuignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pasaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

"GARNYS"
Naujuose Metuose buvo gra

ži diena, už tad į So. Bostoną 
atskrido "garnys” ir nusileido į 
Adomo ir ponios Barauskų na
mus, padovanodamas jiedviem 
gražią dukrele. Sveikiname.

Ponas Adomas Barauskas yra 
dainininkas ir daug sykių dai
navęs Darbininkų radio prog
ramoje.

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

mų galės visuomenė skaityti.
Pats Vyskupo Bučio garbingas vardas užtektinai 

garantuoja tos knygos didelį naudingumą. Visi turė
tų tą knygą tuojau užsisakyti, ir ją perskaitę, reko
menduoti kitiems.

ĮAMŽINK SAVO VARDĄ Į LIURDO KNYGĄ —
Aukojusieji $5.00 ar daugiau bus įrašyti į šios 

svarbios knygos rėmėjus, jie gaus knygą ir jų vardas 
bus atspausdintas — įamžintas pačioje Liurdo knygo
je-

Pereitą mėnesį į Rėmėjus įstojo sekantieji:
Agota Seminor, Detroit, Mich............................. 10.00
Benediktas ir Joana Jundal, Chicago, III...........  10.00
M. Simanienė, Elizabeth, N. J................................  6.50
Morta Kendaravičienė, Lawrence, Mass.................6.00
Moterų Są-gos 60 Kp., Melrose Park., III................. 6.00
Mrs. F. Savičius, Chicago, III................................  5.00
Geo Aleknevičius, Timmins, Ont. Canada ..........  5.00
Bernice Valantis, Chicago, III................................. 5.00
P. Valatkevičienė, Hamtramck, Mich...................... 5.00
Mrs. Agnės Narky, Brooklyn, N. Y..........................5.00
ALRK Moterų Są-gos 71 kp. Athol, Mass.......... 5.0C 
M. CukeviČienė, Chicago, III......................................5.0C
M. Vrubliauskienė, Brooklyn, N. Y...... ................... 5.0C
M. Taurienė, Perthamboy, N. J................................5.0C
M. Janušauskas, Chicago, III......................................5.0(
J. Zalenienė, Paterson, N. J...................................... 5.0C
G. Sinkevičienė, N. Arlington, N. J..........................5.0(
Peter Balchunas, Bridgewater, Mass...................... 5.0(
Mrs. A. Milushosky, Minersville, Pa..................... 5.0(
Ant. Tumosienė, E. St. Louis, III..............................5.(M
Walter Bukaukas, Cicero, III................................. 5.0(
Magdalena Kaziunas, Chicago, III......................... 5.0(
Ona Rimkienė, Cicero, III..........................................5.0(
Mr. & Mrs. Giraitis, Worcester, Mass...................... 5.0(
Br. Žukauskienė, W. Hazleton, Pa...........................5.01
A. Kasparas, Somerville, Mass..................................5.0<
Agota Spūdis, Springfield, III....................................5.01
Jonas ir Dom. Bielskas, Elizabeth, N. J.................. 5.0<

' Miss Mary Drazdauskas, N. Arlington, N. J......... 5.0<
iChris Klimkaitis, Worcester, Mass......................... 5.0'
Apalonia Kedienė, Hartford, Conn......................... 5.0'

j Mrs. Mary Kibildis, Harrison, N. J....... *................. 5.0
A. ir M. Valungie, Worcester, Mass..........................5.0
M. P., So. Boston, Mass..............................................5.0
J. ir Ona Guzevičiai, Mattapan, Mass...................... 5.0
M. Brazauskas, Minersville, Pa..............................  5.0
Ona ir Ben. Mažeikai, Chicago, III............................. 5.0
J. Migiel, Chicago, III..................................................5.0
Salomija Siciunienė, Hamtramck, Mich.................. 5.0
Mrs. Mary Urban, Chicago, III.................................. 5.0
Teresė Bakas, Hartford, Conn................................  5.0
Mrs. J. Noreliais, Chicago, III..................................  5.0
Mary Juodis, E. Chicago, Ind................................. 5.0
M. Karenauskienė, Waterbury, Conn. 5.0
V. Levickienė, Pittston, Pa..................................... 3.0
G. Bumblauskas, Chicago, III................................. 3.0
Mrs. M. Senusas, Huntington Sta. L. I., N. Y. 3.0 
J. Šalkauskas, Athol, Mass..................................... 2.5
Frank Gabron, Kenosha, Wis............................... 2.5
P. Mazonis, Chicago, IH............................................ 2.5
Sophie Yakimauski, Chicago, III............................  2.5
Mrs. K. Radinskas, Gary, Ind..................................... 2.5
Mrs. M. Misutskaitienė, Detroit, Mich................. 2.C
Mr. & Mrs. Grigai, Chicago, III............................... 2.C
Pranas Aitutis, Bridgewater, Mass. ................... 2.C
Rozalia Mickevičius, Bayonne, N. J. 2.C
Mrs. A. Juskevicz, Chicago, III..................................2.C
Mrs. S. Žukauskienė, Chicago, III............................. 2.C
W. Belekevičius, Sheboygan, Wis..................... 2.C
Mrs. Al. Stankūnas, Munhall, Pa....................... 2..:
Mrs. V. Deksnis, Bridgewater, Mass................... l.C

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

“Darbininko” Adm.

General Motors Symphony 
Bus Perduota Oro Bsngamis 

iš NBC Radio Stočių
Sekmadieni, Sausio 9 d., 

Nuo 5 iki 6 va!, v.
PROGRAMA

1. Holiday in Seville—Albeniz
2. Afternoon of a Faun—

Debussy
3. Batuąue — Fernandez

i 4. Brazilian Dance —Guarnieri 
i Flower of TremembeI

Savage Dance
i 5. A Short Symphony—Copland 

Kalbės — Charles F. Ketter- 
ing, vice pirmininkas General 
Motors ir viršininkas Research 
Laboratories.

i
A. J. NAMAKSY PASKIR

TAS ASSESSOR’IUM 
į šiomis dienomis Bostono 
miesto mayoras Maurice J. To- 

! bin paskyrė p. A. J. Namaksy, 
real estate ir insurance pardavė
ją, kuris turi ofisą 414 W. 
Broadway, So. Boston, Bostono 
namų įkainuotojum (assessor). 
p. Namaksy rekomendavo adv. 

. Jonas Grigalus, Bostono miesto 
■ iegalio departmento narys ir 
' So. Bostono Lietuvių Piliečių 
j draugijos pirmininkas.
j Mayoras Tobin parodė tikrą 
į palankumą lietuviams paskir- 
: damas adv. J. Grigalių į legalį 

1' departmentą ir dabar paskirda-; 
1 mas p. A. J. Namaksy assesso- 
1; r’ium.
1 p. A. J. Namaksy distriktas—
1 Charlestown.
h Sveikiname p. A. J. Namaksy iI

ir linkime geriausių sėkmių!

Remk sius šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonas ir Stamps!

{VAIRBS SKELBIMAI
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and > 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326-328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.Puolimo Iš Oro Pratybos

Sekmadienį, sausio 9 die- i 
ną, jeigu tik bus patogus 
oras, tai apie 100 armijos 
lėktuvų puls ir bombar
duos iš oro popierinėmis 
bombomis Bostono miestą 
ir kitus miestelius. Numes 
100,000 popierinių bombų, 
kurios bus pažymėtos 
skirtingais ženklais.

Visuomenės Saugumo 
i direktorius vėl atsišaukia 
į visuomenę, kad koope
ruotų šioje bombardavimo 
praktikoje, neliesti nei 
vienos bombos, kuri bus 
numesta. .

Bostone lėktuvai pradėsi 
lekioti 1 vai. po pietų. At
likę 'pratybas Bostone,; 
lėktuvai lėks i kitus mies
tus ir miestelius bombar
duoti. šis bombardavimas 

( iš oro duos gyventojams 
, geresnį supratimą apie 
( tikrą bombardavimą.

Jeigu sekmadienį nebė
gtų patogus oras tokiai 
( bombardavimo praktikai, 
( tai ji bus atidėta kitam 
( laikui, kurio kol kas nega- 
( Ii numatyti, nes sausio 16, 
I 23, ir 30 įvyks kitose Nau- 
j jos Anglijos dalyse.

I

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBIN1NKE 

Lietuvių Grabcrius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOUtn Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KAS?ERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0315. 

ŠOU Boston 2609

Draugijų Valdybų Adresai
SV. JONO EV. BL. PASALPINE8

□ RAUGUOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

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

Tel. Parkway—1864-VV. 
Iždininkė — Ona Staniuliūtč,

177 West 7th St- So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė

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

110 H St- So. Boston, Ma3S. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas.

antrą antradienj mėnesio, 7:30 vai.
vakare. Parapijos salėje. 492 E. j Draugija laiko susirinkimus kas tre
Seventh St., So. Boston. Mass. fią sekmadieni kiekvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės: 2 vai. po pietų. Parapijos salėj
pa* protokolų raštkilnicę. 1 492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.

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

Vice-pirmininkas — Pranas Tuleikla
702 E. 5th St., So. Boston. Mass.

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

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

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

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

t t i &•



Penktadienis. Sausio 7 d., 1944 8

gi ★ KRISTAUS VYNUOGYNE * |
kįj

■ __ _ _——=-^rw» w v <. tt v . t. ... ~ »■—r* ^vr .'•aR

/

“...Vtešpafies angelas pasirodė Juozapui sapne ir tarė: Kelkis, 
imk vaikeli ir jo motina, bėgk i Egiptą ir būk tenai, kol tau pasa
kysiu: nes Erodas ieškos vaikelio nužudyti. Jisai atsikėlęs pasiė
mė vaikeli ir jo motiną, nakčia iškeliavo į Egiptą ir buvo tenai 
iki Erodas mirė, kad Įvyktu, kas Viešpaties pasakyta per Prana
šą šiais žodžiais: Iš Egipto aš pašauksiu savo sūnų. (Mato 2, 13- 
15).

laimintųjų buveinėje. O Motina, aš nežinau ką labiau 
myliu. — ar tave, kuri mane auklėji Dangui, ar moti
nėlę, kuri mane pagimdė žemei. Ji atvedė mane į pa
saulį, o tu per pasaulį vedi mane į Dievą.

Mes dar nebuvom Tavo vaikai, o Tu jau buvai 
mūsų motina.

Tu esi mūsų nuolatinė vadovė nuo kūdikėlio lop
šio iki karsto lentos. Ne, ne motina mus palaimino savo 
silpna ranka vos atėjusius į šį pasaulį, tai tu padarei; 
be tavęs ji būtų nemokėjusi tų šv. žodžių, nesupratusi 
to ženklo reikšmės. Mes dar nebuvom tavo vaikai, o 

. tu jau buvai mūsų motina.
Bažnyčia mus pakelia puolusius...

Bažnyčios tarno kunigo krikštijami mes likome 
i jos nariais, Dievo vaikais ir dangiškosios tėvynės pa
veldėtojais. Bažnyčia mus pakelia puolusius, stiprinai 
silpstančius, moko klystančius, apverkia žūstančius, 
su džiaugsmu sutinka grįžtančius. Ji neapleidžia gy
vųjų, padeda mirštantiems, meldžiasi už mirusius.< 

Į

Į

«
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Bažnyčia — žmonijos ir tautų auklėtoja.
Mūsų Motina Bažnyčia yra niekados nepavargs

tanti, visada jauna žmonijos ir tautų auklėtoja. Mili
jonų milijonai per šimtmečius perėjo per Jos mokyk
lą. Dalis jos auklėtinių pasiekia dvasios didvyriškumo 
viršūnes. Ji gali pasididžiuoti išauklėjusi tūkstančius 
šventųjų. Ji davė pasauliui tokį Šv. Vincentą Paulietį, 
artimo meilės stebuklą, žmogų, kuris laisva valia pasi
ėmė grandines, kad išlaisvintų jauną nusikaltėlį, ku
rio vardo nedrįso išbraukti iš šventųjų skaičiaus nė 
sužvėrėję prancūzų revoliucijonieriai. Ji dvasios mo
tina tokio Šv. Bernardo, šv. Pranciškaus Asiziečio, 
Dievo dainiaus, saulės ir kiekvienos gėlės brolio, Šv. 
Jono Bosco, našlaičių tėvo ir auklėtojo, Šv. Vaikelio 
Jėzaus Teresėlės, kurios gyvenimas buvo viena ištisa 
Dievo meilės ir padėkos giesmė. Nuostabi yra Bažny- 

į čia savo šventuosiuose, bet dar nuostabesnė savo dar
bais.

>

Bažnyčia dieviškosios tiesos nešėja, 
mokslo ir meno motina. 

Žmonių giminės geradarė...
Ji didžioji žmonių giminės geradarė, kultūros kū

rėja, mokslo bičiulė, meno įkvėpėja. Kas išgelbėjo se- 
' novės kultūros turtus, jei ne Bažnyčia? Kas tautų kil- 
j nojimosi sąbruzdyje iškėlė tvarkos ir teisėtumo vėlia- 
■ vą, jei ne Bažnyčia ? Kas įsteigė pirmuosius universite
tus ir bibliotekas, ligonines ir vargšų namus, jei ne 
Jos sūnūs ir dukterys? Kas pastatė nuostabiausias 
bažnyčias, puikiausius rūmus, kurių grožio ligi šiol 
dar niekas nepralenkė; jei ne krikščionys katalikai? 
Kas iškėlė į nepaprastas aukštybes muzikos meną, ku
ris pasireiškė himnų ir psalmių, mišių ir giesmių įvai
riausiuose kuriniuose, jei ne Bažnyčios globojami mu-

Ji viena ranka rado dangų, o kita tvarko 
žemiškąjį gyvenimą.

★ KATALIKŲ BAŽNYČIA būdama ištikima apaš
tališkajam pašaukimui, nebijojo ir nebijo įsimaišyti į 
istorinio gyvenimo eigą. Ji viena ranka rodo dangų, o 
kita tvarko žemiškąjį gyvenimą. Dėl dangaus neuž
miršta žemės, ir dėl žemės dangiškųjų reikalų. Ir tik- ______  _ ____ _ ____ ____
rai Jėzus Kristus įsteigė regiamąją Bažnyčią ne vien zįkai - kompozitoriai? Popiežių globojami ir remiami 
dangų apmąstyti, bet taip pat dirbti žemėje, kovoti išgarsėjo tokie genijai kaip Rafaėlis,' Mykolas Ange- 
prieš pragaro vartus. Jis nesiuntė savo apaštalų į tyrų jas Buonarroti, Leonardas da Vinci, Rembrandtas ir 
nuošalumą,, bet į pasaulį, kad jį užkariautų karalystei, Bažnyčia yra ne tik dieviškosios tiesos nešėja, ji

visas

kuri nėra iš šio pasaulio. Jis jiems patarė ne tik balan- mokslo ir meno motina, 
džio paprastumą, bet taip pat ir žalčio gudrumą.

Ji lyg niekados negęstanti saulė.
Katalikų Bažnyčios gyvenimas, jos žygiai ir ko- joje viešpatauja drausmė ir tvarka. Čia vienas tikėji- 

yos prieš pragariškas galybes sudaro didingą knygą, mas> viena valdžia ir su mažom išimtim, viena liturgi- 
kur-os turiniu negalima atsistebėti. Ji lyg niekados ja g^ą laivą veda neklystanti Šv. Petro įpėdinio vairi- 
negęstanti saulė, šviečianti naktį ir dieną^ rytą ir va- njnko ranka. Milžinišką keleivių skaičių — beveik 400 

milijonų — tvarko ir aptarnauja apie 2500 vyskupų, 
apie 320,000 kunigų. Čia kiekvienas žino savo vietą ir 
pareigas. Jei jau čia esant dar kartais gresia pavojus 
nepasiekti išganymo uostą, tai kas bekalbėti apie 
tuos, kurie yra už jo sienų?

Bažnyčia ieško...
Bažnyčia ieško ir tų, kurie dar visai nežino kelio 

į tikrąjį Dievą. Šiandien neberasime krašto, kur ne
dirbtų katalikų misijonieriai; šiaurės ledynuose ir ato
grąžų miškuose, Saharos smėlynuose ir Brazilijos girių 
platybėse — visur jie neša Kristų, Jo Šv. Evangeliją ir 
krikščioniškąją kultūrą.

"Eikite tat. mokykite visas tautas!"

karą. Ji spindėjo visu tiesos grožiu prieš tūkstantį 
metų, ji švies ir tada, kai bus verčiamas paskutinis 
žmonijos gyvenimo istorijos puslapis.

Šviesk ir spindėk. Kristaus Sužadėtine...
Katalikų Bažnyčia lyg tas ugnies stulpas kitados 

vedęs izraelitus į Žadėtąją žemę. Šviesk ir spindėk,! 
Kristaus Sužadėtine, Šventoji Dievo Bažnyčia, nes 
perdaug tamsus mūsų gyvenimo kelias, ir retai suži
ba paguodos žvaigždės. Kiek alkanųjų alksta tiesos, 
duonos, kiek paklydusiųjų tyruose ieško gyvojo van
dens šaltinio. Ar jie pasieks tėviškę, ar jie nueis iki 
Tėvo namų? Ar jie nežus, lyg tyruose paklydęs kara
vanas. be kelio, be vadovo ir vandens. Gailestingoji 
Motina. siųsk jiems pagalbos!

Nežinau ką labiau myliu...
Ant Tavo šventųjų rankų išaugo milijonai Dievo 

sūnų ir dukterų. Jie kaip šviesios žvaigždės spindi pa-

v •

Misi jo- '' „kšnoja per upę, kad pasiekus savo tikslą...

MOTUTE. MEDELE
Motute, širdele, 
Tu mano miela,
Auginai dukreles 
Mus tris kaip vieną. (2) .

Sukrovei kraitelius 
Visoms po vieną. 
Išleidai vargelin 
Tik mane vieną.

Tris dienas tris naktis
Keleliu ėjau, 
Ketvirtą naktelę
Girioj gulėjau.

Išgirdau girdėjau — 
Kukuoj gegutė. 
Maniau aš, kad šaukia 
Mane motutė.

Nei šaukia, nei laukia 
Manęs motutė, 
Tik graudžiai kukuoja 
Girioj gegutė.

Išgirdau girdėjau — 
Burkuoj karvelis. 
Maniau aš, kad šaukia 
Mane tėvelis.

Nei šaukia, nei laukia 
Manęs tėvelis,
Tik graudžiai burkuoja 
Girioj karvelis.

Albrechtas Durer, įžy
mus vokiečių viduramžių 

; dailininkas, rašo prisimin
damas savo mirusįjį tėvą: 
“Negalimas daiktas, kad 
tas, kuris dailiai gyveno, 

! blogai atsiskirtų su šiuo 
pasauliu. Dievas yra Gai- 

I lestingumo Pilnybė. Per jį 
Dievas, tas be pradžios ir 
pabaigos Amžinas Valdo
vas, su Tėvu, Sūnumi ir 
šventąja Dvasia mums tei
kia amžinojo palaiminimo 
džiaugsmą.”

Katalikybės dogmos ne
pavergia dvasios kaip kai
kurie klaidingai mano; jos 
neslopina nė vienos moks
lo srities. Prie visų turimų 
pažinimų tos dogmos pri
deda dar vieną ir pačią di
džiausią — būtent, pilną ir 
tikrą Dievo pažinimą” — 

Kardinolas Lienart.
savo

brolius - sesutes,

šimtmetyje darėsi vis teisingesnis, šiandien skaito 
Bažnyčia savo vaikus visuose pasaulio kraštuose, o jos 
tikėjimas skelbiamas visomis žemės kalbomis!

"Eikite prie DievoL."
Kokia graži, pakili mintis; mūsų mieste varpams 

gaudžiant, į pamaldas šaukiant, jiems pritaria Pran
cūzijos, Italijos, Lietuvos ir kitų kraštų varpai ir 
skambina į katalikų širdis, lyg sakyte sakydami “Ei
kite prie Dievo! Eikite prie Dievo!”
Visur klūpo žmonės ir kelia širdis aukštyn.

Ir per jūras - marias persiveržia varpų balsas, o 
jiems pritaria Afrikos murinų bažnyčios maželytis 
varpelis, kurs juoduosius katalikus į pamaldas kviečia, 
ir Indijos indiečių katalikų medinės koplyčios varpas, 
kurs ruduosius šaukia bažnyčion šventųjų mišių klau
sytų. Kinijoje ir Australijoje, ir Alaskoje ir Polinezi
joje — visur skamba varpai, visur klūpo žmonės ir ke
lia savo širdis aukštyn.

Kristaus mokslas teka po visas tautas...
Nesustabdomai ir be paliovos auga Katalikų Baž

nyčia. Nėra aukų nei sunkenybių, kurių išsigąstų mi
sijonieriai, kad išpildytų Kristaus įsakymą: “Skelb
kite Evangeliją visokiam sutvėrimui.” (Mork. 16, 15). 
Kaip iš širdies teka kraujas gyslomis ir gyslelėmis po 
visą kūną ir tuo būdu visą kūną gaivina taip ir Kris
taus mokslas teka po visas tautas ir tauteles, 
Kristaus dvasia gaivindamas.

Vienuolių-seselių — vyriška drąsa...
Skelbti Evangeliją apleidžia misijonieriai 

gimtąjį kraštą, savo senus tėvelius,
atsisako nuo viso, ką širdis mylėjo, ir eina Bažnyčios 
vardu į tolimiausius pasaulio kraštus pas laukinius 
necivilizuotus žmones, kad tarp trūkumų ir sunkeny
bių, tarp vargų ir sielvartų Kristaus tikėjimo sėklą 
pasėtų. Kas suskaitys tuos būrius vienuolių - seselių, 
kurios vyriška drąsa eina misijonierių pėdsakais: mo
ko nemokančius, slaugo ligonius? Nors liga būtų bjau
riausia ir limpamiausia, jos nenusigąs vienuolė-seselė.

Kiekviename žmoguje, mato Dievo vaiką...
Kilus 1543 m. Genevoj marams, Kalvinas su drau

gais pareiškė miesto taryboj, jie neturį drąsos lankyti 
maro liga susirgusiųjų ligoninės. Ko tie “garbingi” vy
rai padaryti neįstengė, tai daro kasdieną misijonierė- 
seselė. Ji nė vieno neklausia: “Ar tu mano tautietis? 
Ar bent mano tikybos?” Ne, neklausia, bet kiekviena
me žmoguje, ar jis baltas, ar juodas, ji mato Dievo 
vaiką ir savo brolį. Kas įstengtų suskaityti tuos krikš
čionių labdarybės ir meilės kentėtojus, kurie misijų 
dirvoje yra išaugę? Kiek s'tiprių vyrų ir jaunų moterų 
rado ankstyvą karstą Afrikos smėlynuose, kaipo ne
priprasto klimato grobis, kaipo visokių trūkumų ir iš
sižadėjimų aukos?

Tokius sūnus ir dukteris auklėjo ir laimina Moti
na Bažnyčia. Dėl tos Motinos vaikai ištikimai darbuo
jasi ir guldo savo galvas.

Ji yra mano Motina.
Kartą kažkas paklausęs Šv. Stanislovą Kostką, ar 

jis mylįs Mariją? Šventasis atsakė: “Kaipgi aš jos ne
mylėsiu, juk ji yra mano Motina.” Ar mes mylime, su:

Ne vien per visus amžius išsilaiko Katalikų Bažny- į karšta, pasiaukojančia meile, mūsų Motiną Bažnyčią? 
čia, ji apima visą žmoniją. Kad ji kartais viename ar i 23 m. jaunuolis Šv. Karolis Boromėjus lieka kardinolu, 
kitame krašte ir žuvo, užtat pasididino ir išsivystė ki- i Apsivilkęs raudonu kardinolišku rūbu, pasakė: “Jis 

man primins, kad kiekvieną valandą būčiau pasirengęs 
pralieti kraują už Bažnyčią.”

Esame keleiviai milžiniško laivo — arkos!
Mes esame nepaprastos Motinos vaikai, kuria tei

singai galime didžiuotis. Visad parodykime jai meilę, 
paklusnumą, ištikimybę! Esame keleiviai milžiniško 
laivo - arkos, kuris jokios audros nebijo. Jame nuolat 
budėkime ir pavojų bangose nepaskęsime!

Vienas tikėjimas, viena valdžia...
Katalikų Bažnyčia panaši j milžinišką karo laivą.

Pestolozzi, įžymiausias 
naujųjų amžių pedagogas, 
šaukia: “Jėzau Kristau! 
Aš puolu prieš Tave ant 
kelių, nuolankiai melsda
masis. Tik Tavyje viename 
aš randu išsigelbėjimą nuo 
mirties, į kurią aš esu stu
miamas, jei nesivadovauju 
Tavo mintimi ir Tavo dva
sia.” ✓.

tur. Žuvo didingos imperijos, galingos karalystės griu
vo, respublikos gimė ir mirė, o katalikų Bažnyčia te
bėra, lig vakar įsteigta, ir kyla, tarytum koks milži
nas - kalnas virš debesų. Neatrasi pasaulyje krašto, 
kur nesutiktumei katalikų. Sulig Kristaus įsakymu: 
“Eikite tat, mokykite visas tautas!” Katalikų Bažny
čios vyskupai ir kunigai visas pastangas deda, sveika
tos ir gyvybės nepaiso, kad daugiau sielų prie Kristaus 
patrauktų. Visas tautų bei giminių užtvaras pralaužė 
Katalikų Bažnyčia, visas kliūtis pašalino, kad į visus 
pasaulio kraštus įsiveržtų, kad visur skelbtų Kristaus 
mokslą. Jau šventasis Povilas galėjo rašyti romėnams: 
“Visų pirma aš dėkoju mano Dievui per Jėzų Kristų 
už jus, nes jūsų tikėjimas giriamas visame pasaulyje.” 
(Rom. 1, 8). Nuo to laiko apaštalo žodis kiekviename

“Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini; kaipgi galime žinoti ke
lią? Jėzus jam tarė: A5 kelias, tiesa ir gyvenimas. Nė vienas ne
ateina pas Tėvą, kaip tik per mane.” (Jono Ii, 5, 7.)

“Viešpatie, parodyk mums Tėvą, ir bus mums gana. Jėzus jam 
atsakė: Tiek daug laiko esu su jumis, ir jūs nepažįstate manęs? 

(Jono Ii, 8, 9.)

Beethovenas, garsusis 
muzikas, taip kalba į Vieš
patį: “Aš privalau garbinti 
Tavo gerumą, kad esi iš
bandęs visas priemones 
mane prie savęs patraukti. 
Patiko Tau, kad aš pajus
čiau sunkią Tavo baudžia
mąją ranką, kad per įvai
rius bandymus mano išdi- 
dusi širdis būtų nužemin
ta. Liga ir kitomis nelai
mėmis apsupi mane, kad 
pamąstyčiau apie savo nu
krypimus.”

Šiandien Kinijoj artimo meilės 
įstatymas dar pilnai nevygdo- 
mas. Jie kaip prieš Kristaus 
laikus pagonys, dar nesveikus 
vaikus meta šunims ar žvėrims 
sudraskyti.
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