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Ką Rašo Slaptieji Lietuvos 
Į j||j

(LKFSB) Priešnaciškas 
slaptasis Lietuvos laikraš
tis “Nepr. Lietuva” nusi
skundžia pragyvenimo 
sunkumu: laisvoje preky
boje maisto produktai yra 
tiek brangūs, gi atlygini
mai tokie maži, kad eilinis 
darbininkas už visą mėne
sio atlyginimą gali nusi
pirkti tik apie 2-5 svarus 
riebalų.
— Kiekviename “Nepr. 

Lietuvos” numeryje pa
brėžiama, kad lietuviai y- 
ra nusistatę siekti nepri-i 
klausomybės, — kad Lie-! 
tuva neturi būti valdoma 
nei nacių, nei bolševikų. 
Pasisakoma prieš abi oku
pacijas.
— Apie Lenkijos vyriau

sybės žygius iš Londono 
per savo patikėtinius Len
kijoje surasti su Lietuva 
bendrą kalbą mini “N. L.” 
pereitų metų kovo 15 d. 
šiaip:

“Lenkų radijo stotis 
“Swit” š. m. 7 d. padarė 
pareiškimą dėl lietuvių I 
lenkų santykių. Jį norim 
galimai tiksliaus patiekti:
— Nekaltina jos (Lietu

vos) ir lenkų vyriausybė, ! 
— taip kalbėjo lenkų radi- Į 
jo stotis. Lenkų vyriausy-: 
bė iš Londono lėktuvu iš
mestuose lapeliuose pripa
žįsta Lietuvą ir gerbia jos 
siekimus nepriklausomai 
gyventi, tepasmerkdama 
tik išgamas. Lenkų vy
riausybė ragina mus (čia 
kalbama apie lenkus) jau 
dabar surasti sutarimą. 
Koks bus po karo Lietuvos 
ir Lenkijos bendradarbia
vimas... dar nežinom, ta
čiau lenkų tauta laukia, 
kad abi tautos būtų tikrai 
nepriklausomos ir kad 
tarp jų santykiai būtų iš
spręsti abipusiu interesų 
patenkinimu, nevengiant 
kompromiso... Linkim Lie
tuvai laisvės ir nepriklau
somybės, norėdami jau 
šiandien surasti bendrą 
kalbą”, — šitokius lenkų 
slaptosios radijo stoties 
žodžius persispausdina 
slaptasis Lietuvos laikraš
tis.
— Daugelyje Lietuvos 

apskričių yra įsteigtos 
koncentracijos stovyklos, 
į kurias gabenami ūkinin
kai už neatlikinąą jiems 
uždėtų prievolių. Dažnai 
normos užduodamos to
kios didelės, kad ir norėda
mi ūkininkai jų išpildyti 
negali.
— Kauno arkivysk. met

ropolito J. Skvirecko kovo 
4 d. ganytojišką laišką na
ciai suklastojo.
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Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.
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Pirmasis Lietuvos Prezidentas A. Smetona Mirė Gaisre
Sudaryta Baltijos Komite- > 776 Sužeisti Kareiviai Grįžo

Itas Švedijoje Ligoninės Laivu
A. Smetonos Žmona, Sūnus Julius Ir Kiti Išsigelbėjo

I Pranešama, kad armijos 
ligoninės laivu Acadia at
vežė iš Afrikos ir Italijos 
775 Jung. Valstybių 
žeistus kareivius, 
tuosius pasitiko rytinio 
pakraščio uoste 
grodami maršus ir oficia- 
lai. Vienas grįžusių pa
reiškė: “Aš negaliu maty
ti geros senos U. S. A. — 
bet ir oras geriau kvepia.

(LKFSB) Kaip praneša 
PAT, Stockholme sudary
tas Baltijos Komitetas. Jo 
pirmininku — prof. Ner- 
man. Į Baltijos komitetą į- 
eina buv. Estijos prezi
dentas Reei, b. Lietuvos 
atstovas Ign. šeinius, lat
vių prof. Balodis ir visa ei
lė švedų šviesuomenės, už- 
stojančios Baltijos valsty
bes. Komitetas jau suspė
jęs atspausdinti knygą, 
kurioje kalbama apie šio 
karo įvykius Baltijos vals
tybėse, ginama Baltijos 
valstybių teisė būti nepri
klausomomis, priešinama
si vokiečių ir bolševikų b°s Komisija 
norams pavergti Baltijos kad gruodžio mėn. 
tautas.

su-
Sužeis-

benai,
• v

Pagamino 8,800 Karo 
Lėktuvų

A. a. Antanas Smetona

J _______________________

Gaisras Kilęs Nuo Perdaug Įkaitusio 
Šildvtuvo

Į '

Cleveland, Ohio— Sek-’tę Valiušienę, pulk. Aloizo 
madienį, sausio 9 d. mirė 
gaisre p. Antanas Smeto
na, pirmasis Lietuvos pre
zidentas, kuris kilo jo sū
naus Juliaus dviejų ir pu
se aukščių name, ir kur jis 
su savo žmona p. Sofija 
gyveno.

Valiusio žmoną, kurie gy
vena New Yorke.

Dar nėra tikrų žinių, kur 
bus laidojamas a. a. Anta
nas Smetona, bet artimas 

' Smetonos šeimos bičiulis 
J. P. Ziuris pareiškęs laik- 

___  I raštininkams, kad Lietu- 
Spėjama, kad gaisras ki- ■ vos Atstovybė darysianti 

lo nuo perdaug įkaitusio pasitarimus su Valstybės 
šildytuvo. Kai tik pa juto,1 Departmentu laikinai pa- 
kad gaisras name, p. An-! laidoti Arlington kapuose, 
tanas Smetona ir jo žmo- o pasibaigus karui ir Lie- 
na p. Sofija, buvę tuo lai- tuvai atgavus nepriklau- 
ku miegamajame kamba- somybę velionio kūną per- 
ryje trečiame aukšte, bė- vežti į Lietuvą, 
go per dūmus laiptais že- —---------------
myn. p. Smetonienė nubė- gimęs rugpiūčio 
gus žemyn pamatė, kad 1874 m. Užulėnio sodžiuj, 
nėra jos vyro. Kaip spėja, Vadoklių par., Taujėnų v., 

Ukmergės apskr.
Pradinius mokslus bai

gė Taujėnuose. Privačiai 
mokėsi Ukmergėj ir Lie- 
pojuj. Aukštesnių mokslų 
siekė Mintaujos gimnazi
joj, iš kur dėl lietuvybės 
kartu su kitais 150 moki
niais buvo išvarytas. Vė
liau pavyko įstoti į Petra- 
Ipilio gimnaziją, kurią bai
gęs mokėsi teisių Petrapi-

VVashington, D. C., sau
sio 10 — J. V. Karo Gamyr 

paskelbė, 
• paga

mino 8,800 karo lėktuvų. 
Karo lėktuvų gamyba 
kiekvieną mėnesį auga.Alijantų Lakūnai Gelbsti 

Marinams NewBritaine

A. a. Antanas Smetona
10 d.,

Lenkai Negalėsią Sveikinti 
RusuIš Alijantų Centro, Nau- _____ _L_

joj Gvinėjoj, sausio 10 — Londonas, sausio 10 
Jung. Valstybių marinai Lenkų premieras Mikolaj-
persiorganizavę ir susisti- čik pareiškė, kad Lenkijos 
prinę pradėjo naują puoli- gyventojai negalės svei-i 
mą japonų pozicijų Bor- kinti Raudonosios armi-
gen įlankoj į rytus nuo jos, kaip savo sąjunginin- Alijantai įsiveržė Giliau I Vokiečiu 
Cape Gloucester. Tuo* pa- kės, bet tiktai kaip “są- , , .. ▼ «.. .
čiu laiku atvyko bombone- jungininkę mūsų sąjungi- 
šiai ir kovojanti lėktuvai, ninku’4.
Pietinio Pacifiko koman-j Lenkai neatsisako nuo 
dos vadovaujami, ir bom- savo reikalavimų, kad 
bardavo iš oro priešo pa- jiems priklauso ta dalis 
status. I Ukrainos ir vakarų Balt-

Lakūnai numetė 58 to- gūdi jos, kurios buvo pri- 
nus bombų. Priešui padarė jungtos ar prisijungtos 
nemažai nuostolių. (prieš karą.

KOKIOS LIETUVOS SIEKIA
* SLAPTASIS SĄJŪDIS

(LKFSB) Lietuvoje ei
nąs slaptas laikraštis 
“Nepr. Lietuva” Nr. 3-15, 
pereitų metų tautinės 
šventės išvakarėse rašė: 
“Tas, kas buvo neigiama, 
negalės grįžti. Režimas 
bus krašto valios nustaty
tas, visuomenės balso re
miamas, viešosios kontro
lės prižiūrimas — visiems 
savas. Klestės socialis tei- 

:singumas, apimantis visus 
mūsų krašto žmones... No
rime linkėti savo tautie
čiams šią brangią mums 
dieną būti labiau vienin
giems, labiau sutaria- 

r miems tautos reikalais, 
linkėti, kad besireiškiąs 
lietuviško reikalo suprati
mas augtų mūsų nepri
klausomybės užtikrini
mui. Mes visi tikime Lie
tuvos nepriklausomybe, 
mes tikime Lietuvių tau
ta.”

ša, kad vokiečiai išvežę 
žmones ne vien iš Estijos 
pakraščių, bet ir iš Estijos 
salų. Vyrų dauguma Bal
tijos kraštuose paimta ka
riuomenėn, daug moterų 
išsiųsta Vokietijon į dar
bus. Visi prisibijo grįžtan
čių bolševikų. Dėl to kai- 
kuriosf moterys nebijan
čios net ištekėti už svetim
šalių: olandų, italų, rumu
nų, kurie atsirado tuose merica”, 
kraštuose, kad būdamos Leningrado radijo 
kitos valstybės pilietėmis, buvo transliuojama 
kokiam atsitikime, 
viau galėtų išvažiuoti 
tų kraštų,
pantai sušvelninę savo el
gesį, grąžina savininkams ma, Maskvai daugiau rū- 

Tartu, VValk, pėjo propagandiniais, kaip 
religiniais sumetimais, vis 
dėlto, reikšminga, kad ir 
Maskva ima suprasti, jog, 
religijos ir Bažnyčios iš-į brigados skaudžiai nuken-

, tėjo pastarose kautynėse.

Ligos, Ašaros Ir Maišatis 
Baltijos Kraštuose

jis greičiausia grįžo į mie
gamąjį kambarį pasiimti 
kailinius, kad jais apsisu
kęs galvą galėtų saugiau 
bėgti per liepsnas.

p. Smetonos kūną rado 
antrojo aukšto virtuvėje 
ant grindų. Visai nebuvo 
apdegimo ženklų. Matyt/ 
užtroško dūmais.

--------------- į A. a. Antanas Smeona su
A- ei jos stovyklose, o dalis iš- savo žmona ir šeima atvy- universitete ir* su" nėr- 
ni- crahenamci Harhams Viini- b-n i čia čali lrnirn 10 H I . , . ’

.t . , . • «.trauka, kurią turėjęs pa-gen. joje okupantai pasirengę 1941 m. Is Lietuvos pabe- daryti persekiojamas

Apsigynimo Pozicijas Italijoj
Algiers, sausio 10 — .

merikiečių penktoji armi- gabenama darbams. Viini- ko į šią šalį kovo 10 d., 
ja, vadovaujama j
Clark, dešimties mylių ka- artimiausiu laiku išgaben- go kaip tik Lietuvą okupa- 
ro fronte Italijoj pralaužė ti 15.000 lenkų, 
Vokietijos nacių apsigyni- sumažinus pavojų 
mo liniją Cassino ir užėmė garyje. 
daugiau kaip dviejų mylių 
plotį toje srityje.

! Sunkieji alijantų bom
bonešiai bombardavo Vo
kietijos nacių lėktuvų 
dirbtuves Reggionell, E- 
milia, į šiaurvakarus nuo 
Bologna, Italijoj, kur pa
darė didelius nuostolius 
priešui.

kad sau vo Sovietų Rusijos bolše- 
užnu- vikai. Pabėgo į Vokietiją, 

o iš ten per Šveicariją nu- 
Balstogės vaivadijoje o- vyko į Pietinę Ameriką, 

kupantai, keršydami už Į Jung. Valstybes atvy- 
nuolatinius užpuldinėji- ko kaipo mūsų valdžios 
mus, išžudę 4,000 lenkų, svečias. Pirmiausia buvo 
Apie tai liepos 15 d. pa- apsistojęs Michigan vals- 
skelbė Balstogės apygar- tybėje, Penn., ir Chicago, 
dos komendantas.

Naciai Puola Jugoslavijos 
Partizanus

I

Religinė Programa Per 
Maskvos Radiją

(LKFSB) Kūčių vakarą, 
kaip praneša žurnalas “A- 

per Maskvos ir 
stotis 

spe-
leng- ciali religinė programa, 

iš skirta Baltijos kraštų gy- 
Estijoje oku- ventojams.

Šis dalykas, supranta-

i 

III. Gegužės mėn., 1942 m. I 
persikėlė gyventi į Cleve
land, Ohio pas savo sūnų 
Julių, kuris yra vedęs ir 
dirba, rodos, apsigynimo 
darbą.

Paliko nuliūdime žmoną 
sū-

lietuvybės veikimo, užbai
gė 1902 m.

Baigęs universiteto mok
slą, persikelia Vilniun ir 
čia įsivelia į žurnalistiką. 
1904 m. veda panevėžietę 
Sofiją Chodakauskaitę. 
Vilniuje redagavo laikraš
tį “Liet. Ūkininkas”, “Vil
niaus Žinias”, “Viltį”.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu veikė dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, buvo 
Lietuvių Tarybos pirmi
ninku. Lietuvai pasiskel
bus nepriklausomai, A. 
Smetona 1919 m. išrenka-

Tęsinys 2-ame pusi.

Londonas, sausio 10 —
Vokietijos nacių sustip- p. Sofiją Smetonienę, 
rintos karo jėgos pradėjo nų Julių, dukterį p. Biru- 
ofensyvą prieš Jugoslavi
jos partizanus, kuriems 
vadovauja tūlas gen. Tito 
(Josip Briz).

Tuo pačiu laiku Tito iš
leido paskutinį įspėjimą 
Jugoslavijos karininkams 
ir kareiviams, kurie yra 
vokiečių vadovybėje arba 
Kroatijoj ir Serbijoj, kad 
jie tuojau prisidėtų prie 
“Išlaisvinimo Armijos”. 
Kaikurie Londono obser- 
vatoriai mano, kad Tito

nuosavybę.
Werro apylinkėse sugrąži
nę 1812 namų ir 300 ūkių. 
Gerinasi prieš galą...

Vakarinė Eurooa Pasinio* 
šus Puolimui

naikinti negalima ir kad 
su jomis reikia skaitytis.

f

(LKFSB) Švedijoje gau
ta žinių, kad Baltijos kraš-

Berne, Šveicarija, sausio 
10 — Visa vakarinė Euro
pa yra pasiruošus invazi
jai į Vokietijos okupuotus

Vokiečiai Išgabensiu Iš 
Vilnijos 15,000 Lenkų?

(LKFSB) Londono laik- 
“Dz. Polski” gruo-ta žinių, kad Baltijos kraš-; kraštus ir i pačią Vokieti- rasti/

tuose smarkiai plečiasi šil-’ia. Vokietiios naciai yra džio 13 d. numeryje prane- 
tinė - tifus, gripas-slogos Į labai susirūpinę dėl suola- 
jir difteritas. Epidemijas f nuotos invazijos. Vokieti- 
; sunku sulaikyti, nes nėra jos propagandos ministe- 
j vaistų ir butai menkai ap- ris Goebbels grasina at-
šildomi. Stoka kuro. “Af- keršijimu Anglijai ir Ame- 
tontidingen” toliau prane- Irikai.

ša gavęs žinių, kad vokie
čiai smarkiai persekioją 
lenkus, ypač Rytų Žemėse. 
Įtakingesnieji asmenys a- 
reštuojami. Dalis jų žūna 
kalėjimuose ir koncentra-

I

Sovietai Baigia Naikinti Vokiečių 
Linijas Ukrainoj

armija yra 
nuo Varšu- 

geležinkelio,

Maskva, sausio 10 —So-j Raudonoji 
vietų Rusijos kariuome-Įtik 28 mylios 
nės pietų ir vakarų fron-jvos - Odesos 

“*•—_•------ sako kitos Maskvos žinios,
suorganizuotas

tuose stumiasi pirmyn, 
užimdamos paskutinias 
vokiečių linijas Ukrainoje.

Pereitą šeštadienį rusai 
užėmė Kirovgradą. Taipgi

Areštavo Vengrijos 
Komunistą

Sovietų
kitas taip vadinamas len
kų pulkas išvykęs trauki
niais į karo frontą, apsi- 

užėmė Polonnoe, šepetov- kaišęs lenkų vėliavukė- 
ką ir Aleksandrovką, ir ki- mis. Iš to galima suprasti, 
tus miestelius ir kaimus, kad rusai yra pasiryžę į- 
Rusams gelbsti palankus vežti lenkus pabėgėlius į 
oras. Lenkiją, kurių pagalba no-

■ ri užimti ir gal būti valdy- 
Šiaurinėje Rusijos daly- ti Lenkiją.

je, taip vadinamame Le
ningrado fronte nėra įžy- me yra išleidus įsakymą 
mių kautynių. Matyt, ru- Lenkijos lenkams kovoti 
sai deda visas pastangas prieš nacius, bet negelbėti 
.atsiimti visą Ukrainą. Sa-:rusams, kol jie nepasira- 
koma, kad rusai esą įsi-įšys sutarties su Lenkija,

Berne, Šveicarija, sausio
10 — Budapešto radio sa
ko, kad vakar Paryžiuje 
areštavo Aleksandrą Gar- 
bai, kuris buvo žinomas 
kaip Vengrijos Sovietų 
Respublikos 1919 m. pre
zidentas. Jis kaltinamas briovę į Lenkiją ir užėmė užtikrindami jai buvusias 
už vedimą derybų su Rusi- apie 10 mylių plotį vieno-į sienas ir nepriklausomy-

Lenkijos valdžia ištremi-

ja Vengrijos reikalu. je vietoje. ‘bę.



Antradienis. Sausio 11 d.. 1944

A. A. Antanas Smetona

Motinėlei

I

I

v»

I

sau- 
kad 
nu-

nuolyno lėšomis buvo išė
jęs aukštuosius matema
tikos. fizikos ir gamtos 
mokslus Austrijos univer
sitete.

(LKFSB) Lenkų infor
macijų agentūra PAT per

DĖKOJA IR ADOLFUI. — Šie Dėdės Šamo kariai 
sučiupo fronte Mignano, Italijoj, nesugadintą nacių 
paliktą radio. Jie tuojau pagavo gražios muzikos irtu- 
rėjo valandėlę pasilinksminimo. Vienas iš karių ope
ruoja radio, kai kiti nuvirtę valandėlei poilsio.

(LKFSB) 1919 m. sausio 
d. Lietuvos besisteigian- 
„Ji kariuomenė gavo iš 

n rusiškas 3-ju 
. Tie

■VAIRIOS ŽINIOS

Kas palinksmin nuliūdime
Ir nušluosto ašarėlę?
Kas-gi prikel nupuolime?

, Vis tai brangi motinėle.
I
Jūs auginot: Jūs mokinot,
Iki kol jus palikau:
Taip doros gėlėms aabinot. — 
Jog Karaliui Įtikau.
Išsirinko Jisai mane.
Numj’lėjo iš visų:
Ir su Savim sužiedavo
Tą gėlelę Jūs vargų.
Ir dabar man prisiminus 
Jūs vargus šiam klonyje.
Dėkingumo pilna širdis 
Atsiskamba maldoje:

“Dieve, laimink motinėlę. 
Duok stiprybę varguose. 
Ir ant galo aukštą vietą 
Tarp šventųjų danguje

.Va kryžiuoto Jėzaus Seselė.

alus ir didžią kl 
į Lietuvių Tautą.

Pradžia 1-rname puslapyj Todėl toji partija 1933 m. 
mas jos pirmuoju prezi
dentu, kurio pareigas ėjo 
iki Steigiamasis Seimas 
susirinko ir išrinko naują 
prezidentą, būtent, iki 
birželio 13 d., 1920 m. Tą 
dieną A. Smetona perdavė 
valdžią St. Seimo išrink
tam prezidentui A. Stul
ginskiui.

1926 m., būnant Lietu
vos prezidentu Dr. K: Gri
niui, įvyko perversmas. 
Tuolaikinis Lietuvos Sei
mas išrinko p. A. Smetoną 
prezidentu, kuris tuojau 
paleido tą seimą, kuris jį 
išrinko, ir nuo to laiko 
prasidėjo pusiau diktato
riškas Lietuvos valdymas. 
Visos tautininkų opozici
nės partijos ir organizaci
jos buvo uždarytos, opo
zicinė spauda buvo griež- sų išeivijoje užsibaigia Vi
tai cenzūruojama ir uždą- si ginčai dėl jo asmenybės, 
romą. Tik tautininkų par- dėl jo rėžimo.
tija. A. Smetonos vado- A. a. Smetonos šeimai 
vaujama, turėjo laisvę, reiškiame gilią užuojautą!

paskelbė A. Smetoną “tau
tos vadu”. A. Smetonai 
diktatoriškai valdant Lie
tuvą. ją pradėjo pulti į- 
vairūs priešai. Galutinai 
Lietuvą pavergė Sovietų 
Rusija birželio 15 d.. 1940 
m. Prasidėjo baisiausis 
persekiojimas, 
sios

žiauriau- 
kančios Lietuvoje. 

Pats A. Smetona su savo 
šeima turėjo bėgti, kad iš
gelbėti savo gyvybę. Nuo 
bolševikų išgelbėjo, bet 
ją prarado šioje šalyje — 
Jung. Valstybėse. Nebete
ko jam sulaukti laisvos- 
nepriklausomos Lietuvos, 
dėl kurios jis taip pat, nors 
savotiškai, siaurais parti- 
jiniais rėmais apsitveręs, 
vedė kovą.

Mirus A. Smetonai, mū-

___________________

šiai medžiojami nakties! 
metu... Te nė vienas lietu-i 
vis nestoja į šimtines ar 
kitokius vokiečių sugalvo
tus dalinius”. Toliau tame 
pat laikraštyje nurodoma j 
neišvengiama katastrofa- 
Hitleriui. Atskiru straips- i 
neliu kalbama, kaip rūpės-j 
tingai bus tvarkoma Lie-1 
tuvoje po karo ūkininkų, j 
pramonės ir darbininkų 
reikalai: straipsnelis bai
giamas: “Atgimusios Lie
tuvos gyventojas gyvens 
ramiai, turės visokių ge
rybių ir užtikrintą ateitį 
sau ir savo vaikams.”
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■y >• y

-i4

F *5 t'.'v - 'v'
į

įsmigo į Deltuvos kleboni
jos sieną, kur buvo bolše
vikų štabas. Vėliau Deltu
vos .klebonas tą sviedinį 
grąžino į Karo Muziejų 
Kaune. Balandžio pabai
goje gauti iš Kauno kiti 
du artilerijos pabūklai, 
tuo būdu fronte veikė ke
turių patrankų artilerijos

(LKFSB) 1943 m. sau
sio 13 d. naktį baltais ap
siaustais dėvį partizanai, 
apie porą šimtų vyrų, puo
lė Svyrių miesteli. Mūšis 
ėjo porą valandų. Partiza
nai buvo priversti pasi
traukti į Gudijos miškus. 
Kitą naktį vyko mūšis 4 
km. nuo Svyrių tarp par-

itizanų ir policijos bei vo- baterija. Vėliau Lietuva 
kiečių. turėjo net kelis artilerijos

Po mūšio rasta sužeisti pulkus.
1 policininkas ir 2 vokie
čiai.

Nutraukė Susisiekimu 
Su Bulgarija

60 Mėty Nuo Mirties 
Moksl. Mendelio

ŽMONIŲ MEDŽIOKLE 
LIETUVOJE

o dar men- 
“Nepr. kiau aprūpinti mūsų bata- 

3-17. prane- lijonai siunčiami į frontą, 
policijos o tuo tarpu kraštas palie- 

kuriuo karnas be tinkamos ap- 
vyrai saugos. Toliau, savisau- 

nuo 117 iki 45 m. amžiaus gos dalinių kariai yra davę 
įpareigojami dirbti neap- pasižadėjimus tarnauti 
rėžtą laiką sustiprinimo batalijonuose 6 mėnesius, 
darbus rytuose — Rusijo- Šis terminas daugeliui ba- 
je. Paimtieji vyrai skirsto- talijonų karių jau yra se
mi šimtinėmis (tuo metu niai pasibaigęs, bet jie 
buvo numatyta paimti ke- prievarta laikomi toliau ir 
lis tūkstančius vyrų), verčiami duoti priesaiką. 
Šimtinėms vadovauti pa- Tokia pat klasta buvo pa
vedama aktyvios tarnybos naudota ir prieš transpor- 
policininkams, kurie atsa- to tarnybon paimtus vy- 
kingi už tvarką, švarą ir rus. Šiandien pradedama 
saugumą jų šimtinės. vyrai imti neva sustiprini- 

Toliau tame slaptame mo darbams. Mes nežino- 
laikraštyje pranešama, me, ką toliau sugalvos o- 
kad dalis vyrų esą suvilio- kupacinė valdžia, bet esa
tį į savisaugos dalinius. Jų me tikri, kad tuo nesi- 
paskirtis buvo — palaiky- baigs: toliau eis vis dides- 
ti saugumą savo krašte, ni žmonių pareikalavimai. 
“Kas gi su jais daroma?— žmonių ėmimas eina keis- 
klausia laikraštis. — Men- čiausiu būdu: jie dažniau-  •

(LKFSB) Slaptasis Lie- kai apmokyti, 
tuvos laikraštis 
Lietuva” Nr 
ša apie tvarkos 
išleistą įsakymą, 
Lietuvos piliečiai

25 Metai Nuo Steigimo 
Lietuvių Gusary Pulko

vėliau išsi-

Stambu!, Turkija, 
šio 10 — Praneša, 
Bulgarijos pasienyj 
trauktas visas susisieki
mas telegrafu ir telepho- 
nu su Turkija.

25 Metai Kaip Pradėta 
Steigti Lietuviška 

Artilerija

(LKFSB) 1919 m. sau
sio 11 d. prie Kauno mies
to komendantūros buvo 
pradėtas steigti pirmas 
gusarų eskadronas, kurio 
vadu buvo paskirtas kari
ninkas VI. Bielinskis. Iš 
to eskadrono
vystė pirmas lietuvių rai
telių pulkas, 
gusarų vardą, 
raiteliai jau 1919 m. vasa
rą kovėsi su beįsiveržian- 
čiais i Lietuvą bolševikais 
ties Zarasais, Smalva, 
Turmontu. šio pulko rai
teliai dalyvavo kautynėse 
su bermontininkais Rad
viliškio - Šaulių apylinkė
se, vėliau perkelti į lenkų 
frontą — dalyvavo garsio
siose kautynėse ties Šir- 
vintais.

vėliau gavęs
Šio pulko

Žinia Iš Lietuvos Eina Metus

(LKFSB) Ateitininkų 
pirmininkė A. Navikaitė 
gruodžio 31 d. gavo laišką 
nuo savo sesers M. Navi
kaitės, kuri Vilniaus uni
versitete studijuoja medi
ciną. Laiškas per Raudo
nąjį Kryžių buvo išsiųstas 
1943 m. sausio 21 d., taigi 
ėjo visus metus.

Viki. Mianskienė Tebėra 
Gyva Sibire

(LKFSB) “Nepr. Lietu- pasidavę nacių klastai 
vos” viename numeryje Vieni pasirašiusieji aiški- 
rašoma: “Kovo 16 d. na- nosi, jog pasirašė, tikėda-' 
ciai padėjo atvirus smurto mi duotais pažadais, kiti—i 
veiksmus prieš intelektu- įsitikinę padėsią Lietuvai 
alus ir didžią klastą prieš arba nesupratę klastos. 

Pradžiai Atviresnieji tokį pagrindi- 
suimta 4 gen. tarėjai ir ke- nį pasirašymo motyvą nu- 
liasdešimts visuomeniniu- rodo: jiems aišku buvo, 
kų, uždaryta visos aukšto- jOg nepasirašius—suims”, 
sios mokyklos ir dalis 
specialinių mokyklų. Dar 
tos pat dienos vakare na
ciai per žinomą gestapi-’ 
ninką, gen. tarėją Paukštį, 
sušaukė Kaune nesuimtus 
gen. tarėjus ir kelioliką 
intelektualų ir susirinku-1

Turkiją ^.skelbė žinią, jog 
rugp. 15 d. Himmleris iš
leidęs specialų potvarkį, 
pagal kurį iš apleidžiamų 
kraštų šviesuomenė turi 
būti išsigabenama arba 
sunaikinama, nepaliekant 
pėdsakų... Pirmoje eilėje 
esąs kreiptinas dėmesys į 
inžinierius, technikus, 
meisterius, paskui — gy
dytojus, vaistininkus,
slauges. Reikia manyti,

Pavojus Lietuvos Inžinie
riams, Meisteriams, 

Gydytojams

(LKFSB) Vienais iš di
džiųjų mokslininkų - at
radėjų buvo Grigas Men
delis, kurs per aštuonerius 
metus rūpestingų bandy
mų ir tyrinėjimų surado 
labai svarbius paveldėji
mo dėsnius. Savo tuos 
mokslinius bandymus ji
sai daugiausia atliko sod
ne kryžiuodamas įvairių 
rūšių žirnius ir stebėda
mas kokie išaugs nauji 
žirniai, tuo būdu jam pa
vyko nustatyti svarbius 
paveldėjimo dėsnius. Jo 
atradimas taip vertingas 
gamtamokslyje, kad tiems 
paveldėjimo dėsniams aiš
kinti ir toliau tyrinėti uni
versitetuose yra steigia
mos net specialios šnekos 
(katedros). Tas didis 
mokslininkas mirė 1884 
m. sausio 6 d. Pažymėtina, 
kad jisai buvo augustini- 
jonų vienuolis. Gavęs ku-

I
6 
čioji 
vokiečiu dv. . 
colių patrankas. Tie du 
pirmieji pabūklai ir suda
rė pradžią lietuviškosios 
artilerijos. Buvo sudaryta 
pirmoji artilerijos bateri
ja, kurios vadu buvo pa
skirtas karininkas Jodka. 
Iš pradžių buvo daug sun
kumų, ypač iš vokiečių 
pusės. Artilerija kautynė- nigo šventimus jisai vie
še pirmą kartą dalyvavo 
tik kovo 27 d. Tą dieną 15 
vai. 30 min. buvo paleistas 
pirmas mūsų artilerijos 
sviedinys. Tas sviedinys

atsišaukimą, raginantį 
Lietuvos jaunimą stoti 
kariuomenėn bei darbo 
prievolėn ir deklaruojantį 
lietuvių konferencijos su
šaukimą sušvelninsią pa
dėtį ir padėsią suimtie
siems. Dalis susirinkusių
jų, bet nevisi, pasirašė. To 
pat vakaro naktį prie už
darytų Lietuvos mokyklų 
jau vaikščiojo nacių žan
daras, gi suimtieji išvežti kad iš tų kadrų vokiečiai 
Vokietijon į koncentraci- ką galėdami stengsis išsi
jos lagerius. Tada ir pasi- gabenti priverstiniems ka- 
rašiusieji turėjo pripažin- riniams darbams į Vokie
ti, kad jie, parašus padėję, tiją.
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Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

DARBININKAS
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2.00
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KUNIGŲ VIENYBES RAŠTAS 
PREŽ. ROOSEVELTUI

(LKFSB) Chicagoje gau
ta telegrama iš Sibiro, iš 
kurios matyti, kad tenai 

i ištremtoji Viktorija Mi-
i- karys norėdamas nusiplauti nuėjo i prausiamą-Įčinskienė tebėra gyva Jos 

■» 1— r ♦ v> z. i f t 1 4 s-. • Vi z-4 zv w r> vi r.- i zi i n v-. n 4 «— 1 ' •—1- • • • • vj kambarį, bet nei šilto vandens, nei muilo, ir pats lo- giminaitį Juozapą Gorbą 
•šrapnelio perdaužtas. Įlipęs į tą tuščią ir sudau-;prašome kreiptis į “Drau- 

zv: iovį galvoja sau, kad dar taip jam niekuomet ne-jgo” redakciją, kur gaus 
buvo. 1 smulkesnių žinių.

Močiute mano, 
Senoji mano. 
Leisk mane valion 
ŠĮ rudenėlį. (2 k.)

Aš nusišluosiu 
Margą dvarelį. 
Nusimazgosiu 
Baltai stalelį.

Dar nenušlaviau 
Nė pusės dvaro, 
Jau ir prijojo 
Svečių būrelis.

t

(LKFSB) <. Nuoširdžiai lietuvių nusivylimas ir su- 
Lietuvos reikalais rūpina- sirūpinimas, kad Lietuva 
si ir daug gražių rezulta- nebuvo pakviesta į UNR- 
tų yra atsiekusi Kunigų RA konferenciją ir prašo- 
Vienybė. Prieš kuri laiką, ma Prezidentą, kad jisai 
Kunigų Vienybės vardu, padarytų įtakos, jog ir ka- 
jos pirmininkas kun. J. A. ro nuvargintoji Lietuva 
Karalius pasiuntė raštą būtų reikiamai sušelpta, 
prez. Rooseveltui. Rašte susilauktų jai taip būtinos 
primenama, kiek taikingo- paramos, 
ji Lietuva iškentė per dvi ----------------
paskutiniąsias okupacijas. MOČIUTE MANO
— Nebus perdėjimo, — 

sakoma rašte, — jei pasa
kysime, kad Lietuvos liki
mas šiandieną yra kaip to 
evangelijos aprašyto žmo
gaus, kurs patekęs į galva
žudžių rankas buvo apiplė- 
šsta, sužeistas ir paliktas 
pakelėje. Lietuvos likimas 
net gi labiau apgailėtinas, 
kaip to evangelijoj aprašy
tojo žmogaus, nes iki šiol 
neatsirado gerojo samari- 
jiečio, kurs pasiskubintų 
jai padėti”.

Toliau išreiškiamas visų
Pirkite Karo Bonus ir 

Štampas
Balvage and ccr.scrvation of fats is a fightinfl job_f»r Lt. Col. Leon R. 
Hwngn_and his.staff_ ąt Jhe ,F_Į rjtJK.Ą.Į.-'
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Remkime Katalikų Spaudą

O

Lietuva
Lietuvos sūnūs, jūs sūnūs mano. 
Kada aš išplauksiu iš šio vargų tvano? 
Kada vėl aš tarpe tautų stovėsiu; 
Pilną liuosybę ir laisvę turėsiu?

- m.*
Kai Italijoj naciai besitraukdami suardė geležinkelius, tai vietiniai 

italai atėjo su mulų pagelba alijantams, kad kalnuotose aukštumose len
gviau būtų galima pasistumti pirmyn.

Kunigo Daktaro Kazimiero Urbonavičiaus
70 Metų Gyvenimo Sukakties Proga

Sveikas, garbingasai mūsų išeivijos Patriarka ir 
palaimiu tasai Dainiau!

Šių Naujųjų 1944 Metų sausio pirmąją tau suka
ko lygiai 70 metų gyvenimo sukaktis, nenuilstančių 52 
metų literatūrinio kultūrinio darbo sukaktis, gi vasa
rio septintąją 47 metų sukaktis, kai esi kunigas amži
nai!

Gerasai Dievas iš beribės meilės Tau nepasigai
lėjo nė nepalaužiamo uolumo, nė genialaus talento, ir 
apdovanojo visomis Šventomis Dvasios dovanomis.

Tu tapai Dievo išrinktasis vadovauti mylimie
siems savo tautiečiams; juos įkvėpti, kad gyventų ir 
dirbtų Dievui ir Tėvynei? juos suraminti ir paguosti, 
kai yra nuliūdime; jiems priduoti saulėtos vilties, kai 
atsiduria audringoje gyvenimo jūroje, kai visur tam
su, baugu...

Tu nepaisiai brangios savo sveikatos, nė tvirtų 
savo jėgų, kurias visas įtempei uoliam ir našiam dar
bui tėvynainiškąjai kultūrinei savo brolių lietuvių ge
rovei ir šviesiai tėvynės Lietuvos ateičiai.

Būdamas 18 metų skaistusis ir talentingas jauni
kaitis, tu jau aukojai gražiausias kilnaus savo gyveni
mo dienas ne gęstantiems pasaulio žibučiams, ne pra- 
einamąjai žemiškai garbei, bet amžinąjai Dievo garbei 
ir amžinąjai Jo tvarinių laimei.

Tapęs Dievo kunigu, Tu, kaip ir Mokytojas, my
limųjų savo žmonių skausmus dedi į taurę ir aukoji 
Amžinąjam Tėvui kaip atlyginimą už brangiųjų savo 

! tautiečių trūkumus.
Tu supranti juos, kurie į tavo ausį atskleidžia tas 

visas savo paslaptis, kurių nedrįstų atidengti arti- 
. ±3 viou j mįausjems savo prieteliams; jie tau taip pat prisipažįs- 

fa ir namucj c’orrivioG’ ir viaųo

Vyskupai-Ganytojai ragina katalikus palaikyti 
savo spaudą. Rodos, geriems susipratusiems katali
kams toks paraginimas būtų kaip ir nereikalingas. Jie 
iš prityrimo turi žinoti, kad be savo spaudos būtų be
jėgiai. Įsivaizduokime stambią lietuvių katalikų kolo
niją bei parapiją be savo laikraščio. Koks būtų jos vi
suomeninis gyvenimas? Tikra dvasinė vergija. Kata
likybės priešai džiūgautų. Jie vieni turėtų plačią veik
los dirvą, kurioje nekliudomi galėtų skleisti savo nuo
mones bei įsitikinimus, plėsti visokių įmanomų rū
šių “mokslus”, tik ne katalikiškus. Būtų ten ir pačių 
raudoniausių, griežtai prieštikybinių raštų ir neva ne- 
partyviškų, gudriai sugalvotų, švelniai apdailytų įro
dinėjimų, siekiančių užmigdyti tikybinę katalikų nuo
taiką, ir slidžiai, klastingai viliojančių į “bendrą fron
tą”, kurs neklystamai veda į bolševikų glėbį. “Bendras 
frontas” gražiai skambąs šūkis, bet labai plačiai gali 
būti aiškinamas ir bet kam pritaikomas. Bolševikai jį 
pasigriebė ir pilnai pasisavino. Jei nebūtų katalikų 
spaudos, kas tas visas klastingas mūsų priešų pinkles 
nurodytų ir gręsiamąjį pavojų atskleistų? Iš viso, be 
savo spaudos katalikai paliktų įvairių i 
auka. Visuomeninėje veikloje jie neturėtų ant ko atsi
stoti, likę be pamato, be dirvos, be pozicijos. Jie taptų 
bedievių vergais. Skurstų, smuktų, tirptų ir pagaliau 
visai pakriktų. Pamažėliu persiimtų indiferentizmo bei 
abejutiškumo dvasia, o tokia nuotaika tai slenkstis į 
dvasinę pražūtį.

Geri katalikai jei nepilnai supranta tokią padėtį, 
tai bent ją juste nujunta. Jie suvokia, kad be spaudos 
jiems nebe gyvenimas. Tad kiek įmanydami ją palai
ko. Bet tokių rėmėjų skaičius neperdidžiausias. Kur 
kas didesnė dalis nebojančių, apsnūdusių, neapsisvars- 
tančių. Jie kažkaip negali įkalti sau į galvą, kad kata
likų spauda uolios paramos reikalinga. Jiems atrodo, 
kad spauda tai kažkokia savarankiška mašina, kuri 
pati savaime pasidarė ir savo jėgomis varosi, tarsi 
koks begarinis ir begasinis autobusas. Kodėl anglų 
laikraščiai tokie pigūs ir visur jų prlna? 
toks ųžkaborinis lietuvis. Jis net nė tiek nepagalvoja, 
kad angliškus laikraščius palaiko šimtamilijoninė vi
suomenė, kurios turtingi biznieriai savo firmų skel
bimams išleidžia šimtus tūkstančių dolerių. Jiems nė esi prirašęs didžiulę encyklopediją raštų, gį idealiomis 
į galvą neateina, kad bolševikiškai spaudai paremti) 
atsiunčiama milijonai dolerių, tad ją beveik dykai 
brukama žmonėms skaityti. Gi lietuvių katalikiškoji 
spauda turi vos keletą tūkstančių rėmėjų iš darbinin
kų klasės, su kokia pora desėtkų profesijonalinių skel
bimų. Tad tenka jai amžinai skursti. Taigi nereikia 
stebėtis, kad kiekvienas mūsų skaitytojas yra labai 
brangintinas ir jo pasitraukimas iš rėmėjų skaičiaus 
skaitoma atjaučiamu nuostoliu. Štai delko taip pri
mygtinai prašoma ir raginama remti katalikų spaudą.

K.

I

klausia

ta ir sielos skausmus ir sąžinės griaužimą ir visas 
nuodėmes, kurios slegia jų pačių gyvybę; ir po prisi
pažinimo, tu juos pripildai kvepiančia aroma malonės 
ir balsamo, ir suraminimo bei paguodos, ir malonin
gais atleidimo ir dovanojimo žodžiais atleidi, skatin
damas, kad eitų ramybėje ir daugiau nebenusidėtų.

Tu nuo mylimųjų savo žmonių nuimi sunkiąją 
naštą, ir atnaujintus nekaltybe ir palaimintu džiaugs
mu atgal grąžinti į gyvenimą.

Tu, kunigas, jei reikalinga, esi pasiryžęs už myli
muosius tavo žmones duoti net brangiąją savo gyvybę.

Kas gi suskaitys tuos visus idealingus Tavo pasi
ryžimus, garbinguosius pasiaukojimus, išganinguo
sius darbus, nuopelninguosius nuveikimus, ir visa k!į 
nuveikei, ką sukūrei? Gerasai Dievas tebūna tau be
ribiu džiaugsmu ir amžinąja laime.

Nūngi, kaip tu, sunku surasti kitą tokį atsidavu
sį levitą ir didįjį tėvynainį lietuvį, kitą tokį nenuilstan
tį talentingą darbuotoją kultūrininką. Nenuostabu, 
kad tu jau esi garbingasai mūsų išeivijos Patriarka.

Kultūrinei brangiųjų savo tautiečių naudai, tu

VIENA SESUO ŠVEICARIJOS 
VIENUOLYNE, KITA-SIBIRE
(LKFSB) Lietuvaitė A-Įvynės išvykusi ir dabar 

nielė Račkauskaitė jau ■ neturi progos vartoti gim- 
daugiau, kaip 20 metų gy- į tosios kalbos, vis tik lietu- 
vena Šveicarijoje, yra vie- viškai neužmiršo ne tik 
nuolė ir dirba vienoje ligo- kalbėti, bet net ir rašyti, 
ninėje St. Gallen mieste. Pastaruoju laikotarpiu jai 
Nežiūrint, kad senai iš tė- daug liūdesio ir rūpesčio 

atnešė žinios, kad jos se
suo Amelija Lečickienė su 
dukrele Felicija yra iš Lie
tuvos išgabenta į Sibirą. 
Taipgi ir jos brolis inžinie
rius išgabentas į Sibirą ir 
tenai dirba kažkur kasyk
lų darbuose. Amelija Le
čickienė dirba kažkokiame 
Sibiro ūkyje — sovchoze 
ir sielojasi, nežinodama, 
kur jos vyras, o jis yra li
kęs Lietuvoje. Inž. Rač
kauskas gi nežino, kur yra 
jo žmona Justina su sūne
liu. Tokia jau bolševikų 
sistema — išardyti šei
mas.

GJHPClNTfRS POINT GUNS W VICTORY!

MTRlOTK AMERICAN MOUSEWlVES mak£ IT 
ANINT TO SAVE KlTCHEN FATS TO MAKE 
OLYCMIME RMtGUNPOUrPER.*.*

WWMTMMtg6iVttjrOU Rątiom

savo dainomis žavėjai ir žavi lietuviškąjį pasaulį.
Tu esi genialus tėvynainis Dainius! Tau rūpėjo ir 

rūpi brangieji tavo tautiečiai. Tu idealiomis savo dai
nomis jiems kūrei tėvynainišką meilingąją meliodiją, 
kurios turtais džiaugėsi ir brangiau pamilo ne vien tai, 
kas lietuviška, bet įkvėpti, dar brangiau pamilo savo 
tėvų žemę, kuriai aukavosi ir dirbo.

Tu esi Didysis Dainius, kuris gyvena amžiais! 
Nes tau rūpėjo mylimiesiems tavo tautiečiams sukur
ti ir religinę poeziją su antgamtine kryptimi. Gi tos 
religinės tavo giesmės giedamos bažnyčiose, kuriomis 
giesmėmis garbinamas galingasai aukštybių Dievas.

Būdamas garbingasai mūsų išeivijos Patriarka, 
bendrai tu esi ir mūsų išeivijos, Šventosios Dvasios 
įkvėptasai, garbingasis Didysis Dainius, kurio nema
rūs posmai kai vieną lietuvį lydi prie žemės ir visatos 
Kūrėjo, Kuris yra Beribis Gėris ir Amžinoji Meilė, 
nuo kurios Meilės nepabėgsi, bet kai vienas turi su Ja 
sutapti ir nesibaigiamai gyventi.

Numylėtasai mūsų išeivijos Dainiau, visi, kurie 
skaito įkvėptuosius Tavo posmus “Nuo Meilės nepa
bėgsi,” turi įsigilinti ir susikaupti antgamtine nuotai
ka.

Kai vienas lietuvis išeivis tau, didysis Dainiau, 
yra dėkingas, nes audringame savo gyvenime kon- 
templuoja ir gyvena bendrai su tavimi, kuris, iš tūks
tantinių idealių eilėraščių, dar sukūrei sekančias pa
trauklias ir antgamtines eiles:

“Tu bėgai nuo Manęs, kur akys neš,
Į pievas, į miškus, į tankumynus, —
Visur, kur tik nėra Manęs. O Aš 
Žiūrėjau, kuo tavo siela maitinos.

“Bet tu apsirikai, nes Aš esu visur;
Ir ant dangaus skaisčiausio sėdžiu sosto.
Ir jūrų gilumoj, tėvynėj ir svetur.
Ir tyruose, kur vėjas veidą glosto.

“Į tolimus kraštus iškeliavai.
Manei pasiliuosuot nuo Mano valios:
Atvykęs šion šalyn, nė sapnavai,
Kad Aš ir čia esu Viešpats ir Karalius.

“Nustebęs pamatei ir čia, kaip Lietuvoj.
Kryžius beblizgant ant bažnyčių bokštų;

Ar jau užmiršot Jūs savo tėvynę, 
Kurią jūsų bočiai taip drąsiai yra gynę?
Ar jau nebedega jūsų krūtinėj
Ta karšta meilė ginti tėvynę?

Jau daugel metų esu kankinta, 
Širdis krūtinėj erškėčiais pinta, 

Sunkūs retežiai rankas jau pjauna:
Atbusk, Lietuvi, Lietuva jauna!

Nors galva svyra nuo priešų kardo 
Ir draskančios kulkos krūtinę ardo. 
Širdį teb’šildo liepsnutė vilties, — 
Lietuvos sūnūs man keltis padės!

Atbusk Lietuvi, ne’pleisk tėvynės, — 
Ta žemė Lietuvių krauju aplieta: — 
Stokie, jaunuoli, gink ją kaip gynęs 
Ir kas joje bočių pasėta.

Silpstu iš baimės, alpstu iš kančios
Ir mirštu be laisvės SAVOS...

Nukryžiuoto Jėzaus Seselė.

rius. Sveika kambario 
temperatūra turėtų būti 
ne aukščiau kaip 68 ar 70 
laipsnių; miegamieji kam
bariai turėtų būti dar vė
sesni.

I Gen. Gydytojas pasakė, 
kad “kiekvienas mūsų tu
ri patriotinę pareigą pa
dėti išvengti ligų plitimo. 
Dėl peršalimų ar kitų ne
galavimų prarastas laikas 
atsilieps į karo pastan
gas.”

Asmenims, kurie jaučia
si, kad jau pradeda peršal
ti, Visuomenės Sveikatos 
Tarnyba pataria: pasilikti 
namie ir ilsėtis lovoje. Tai 
netiktai sutrumpins ligos 
laiką, bet padės apsaugoti 
kitus nuo užsikrėtimo. 
Laikytis patogiai šiltai ir 
vengti traukimų; gerti 
apsčiai skysčių. Jeigu yra 
karštis ar persišaldymas 
užsitęsia ilgiau negu 2-3 
dienas, kreipkis į gydyto
ju

I 
į

Vyriausias Generolas - Gydytojas 
Išvardina Apsisaugojimo Priemones 

Prieš Influenzą

ii II I I

LAI VISI REMIA 
PUOLIMĄ

šio

tą 
ru-

Washingtonas — Gen. mas nuo rimtų komplika- 
Gyd. Thomas Parran iš ei jų, kurios sekė 1918 epi- 
U. S. Visuomenės Sveika- demiją. 
tos Tarnybos praneša, 
kad lengvos formos influ- 
enza siaučia daugelyje 
krašto vietų.

Gen. Gyd. pabrėžė 
faktą, kad švelni tos
šies epidemija nėra nepa
prasta žiemos ir ankstyvo 
pavasario mėnesiais. Nuo 
1918 m. buvo 17 tokių e- 
pidemijų per visą kraštą 
ar plačiai paskijdusių ir 
taip pat daug vietinio po
būdžio epideminių pasi
reiškimų.

Dabartinis “Flu” ar 
“Grippe” yra skirtingas 
nuo 1918 influenzos, ir šio
ji liga yra daug švelnesnė, 
nes čia pastebimas laisvu-

II 

su 
per-

Visuomenės Sveikatos 
Tarynba rekomenduoja 
visuomenei imtis sekančių 
priemonių prieš persišal
dymus ir influenzą!

1. Vengti susitikti 
žmonėmis, kurie yra 
sišaldę.

2. Mazgoti rankas dažnai, 
ypač prieš valgius.

3. Vengti sušalimų ir šla
pių kojų; pakeičiant į sau
sus drabužius greitai po 
sušalimo atvirame ore.

i 4. Vartoti tinkamą mais
tą, kaip tai pieną, žalias
daržoves, vaistus ir mėsą ganizuokime 
ar mėsos pakaitalą.

5. Gerai pasilsėti.
6. Vėdinti gerai kamba-

Pilna pergalė yra kur 
kas arčiau šiandien, negu 
buvo keli mėnesiai atgal. 
Tačiau nedarykime klai
dos apie ją — dar reikia 
daug ką padaryti, kad gar
bingai laimėti pergalę ir 
taiką.

Jung. Valstybių Iždo De- 
partmentas skelbia 4-tą 
Karo Bonų vajų, kuris 
prasidės sausio 18 d. š. m.

Mes, lietuviai esame 
garbingai pasidarbavę 
praeituose Karo Bonų va
juose." Taigi ir dabar, šia
me 4-tame Karo Bonų va
juje pasidarbuokime. Ruo
škime masinius susirinki
mus ir juose parduokime 
Karo bonus. Jeigu kurioje 
lietuvių kolonijoje dar nė
ra Lietuvių Karo Bonų 
Komitetų, tai tokius suor-

I

Ir pajutai, kad čia Tikėjimas gyvuoj’, 
Kad Aš ir čia tave priglausti trokštu.

“Vengei Manęs, ausis užsikimšai 
Nuo balso šaukiančio į bažnyčią: 
Maldas ir pasninkus jau pamiršai. 
Žegnotis nenorėjai net netyčia.

“Atsistojęs nuo Manęs, pristojai prie tokių. 
Kurie tarnauja Mano priešui: 
Dėl paniekos ir dėl žmonių akių 
Šmeižei Mane žodžiu ir darbu viešu.

“Bet Aš matau, kad tau sunki kova
Prieš sąžinęs neilstantį griaužimą. 
Kad sukasi išdžiūvusi galva.
Baisi nebviltis sielą spausti ima.

“Kad žūsi toj kovoj, tau numanu.
Prieš Dievo galią nieko neatsieksi. 
Pagalbon tau su meile ateinu: 
— Ir kur dabar bebėgsi?!...”

FATHF.R— Lecdir.g American 
father today.“ Remmic L. Ar- 
nold of Petersburg. Va., has 
ano son in service. He got title 
whcn eleeted president o: 
American War Dads Associa- 
tion convention held at Kansas 

City.Kun. A. Tamoliūnas. į
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N. Y. 
Konsulas); 
VVorcester. 
Pittsburgh,

Per 20 Menesių Sukelta $20,i 
Kun. J. Navicko Fondui

Gruodžio 19 d. š. m., per 
Jubiliejinę Vakarienę, Ci
cero šv. Antano parap. sa
lėje. man teko garbė ir ma
lonumas paskelbti TT. Ma
rijonų Bendradarbiams, 
Prieteliams ir Svečiams, 
kad didelis jų užsimojimas 
Įamžinti a. a. kun. Jono 
Navicko vardą, sukeliant 
Fondą siekiantį S20.000.00. 
iš kurios sumos nuošimčių 
nuolat būtų išlaikomas ir 
auklėjamas vienas studen
tas Marianapolio Kolegijo
je ir vienas seminaristas 
Mariau Hills Seminarijoje, 
yra pilnai atsiektas.

Tačiau trumpoje kalbo
je nebuvo galima smul
kiau ir tiksliau nupiešti 
a. a. kun. J. Navicko Fon
do padėti. Taip jau mano 
kalba galėjo pasiekti tik 
mažą dalį tų asmenų, ku
rie savo aukomis sėkmin
gai parėmė Fondo įvykdi- East Chicago. Ind. 
rūmą. i

Tad visai tinka, kad per 
spaudą būtų painformuo
ta mūsų plačioji visuome
nė apie a. a. kun. J. Navic
ko Fondo dabartinę būklę.

Aiškumo 
pranešimą 
tris dalis: 
skelbsime

EILINIAI
Nariai: Augaitė O., Chicago. 

III.; Andriūnai V. ir O., Dor
chester. Mass.; Barbora P.. 
Shebovgan. Wisc.; Biliūnienė J., 
Bayonne. N. J.; Budreckienė P.. 
Elizabeth, N. J.; Budrys Jonas 
ir Regina, New York. 
(Lietuvos Gener.
Dimijūnaitė J. M., 
Mass.: Dundaitė J.,
Pa.; Grinevičiai T. ir S., Harri- 
son. N. J.; Grabijoliūtė A., So. 
Boston. Mass.; Grinčiūnienė O., 
VVaterbury. Conn.; Janušaus
kienė M.. Melrose Park, III.: 
Končius J. Dr. Kun., Mt. Car- 
mel. Pa. (du šimtu dolerių): 
Kavaliūnaitė M.. Chicago, III.: 
Klikūnai P. ir M.. So. Boston, 
Mass.; Mažeikaitė A.. Melrose 
Park. III.: Ramanauskienė B.. 
VVorcester. Mass.; Š. J.. Wilkes 
Barre. Pa.; Šklenikai K. ir S.. 
Chicago, III. (antrą šimtinę); 
Uinskienė O. ir a. a. Petras.

dėlei šį mūsų 
paskirstome į 

pirmoje dalyje 
vardus Fondo

Narių ir Rėmėjų: antroje 
— nupiešime Fondo finan
sinę padėtį: trečioje — ga- 

tam

PO S50: Urme-

į- '’C

*
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Kariams ir šaltas valgis karo fronte, labai ant rankos. Buvo valandėlių, 
kad ir tas palieka racionuotas. Štai šio vaizdo viduryje sėdi ir valgo pul
kininkas Paul Hove su eiliniais kariais, iš skardinės gautą maistą... Tai 
karių fronte lygybė, viens kitam nuoširdumas ir užuojauta.

kienė M., Melrose Park, Ulinoisj 
(Fondo Narys); Po $5: Skodie-I 
nė O., Melrose Pk., III., Bukaus-j 
kai, (Fondo Nariai), Cicero,i 
III.; Pleikaitė K., (F. Narys),! 
Chicago, III.; Panarauskienė 
V., Port VVashington, Wisc.; 
Bukantienė M., Chicago, III.; 
Kalašinskaitė A. (F. Narys), 
Chicago, III.; Zdanevičiūtė O., 
Chicago, III.; Mozerienė V., Ci-j 
cero, III.; Braunienė E. (F. Na
rys), Cicero, III.

Viso labo, Jubiliejinės Vaka
rienės proga, Fondui suaukota: 
$1,465.00 (į šitą sumą įeina Ka
ro Bonų $275.00 ir $50.00 dar 
tik pažadėtų).

Garbės Narys: Chicagos TT. 
MM. Bendradarbių Apskritis, 
kuris labiausiai yra pasidarba
vęs Fondui sukelti ir jį sėk
mingai užbaigti, pakeltas yra į 
a. a. kun . J. Navicko Fondo 
Garbės Narius, o visi jo Sky- 

■ riai, taip jau kitos Draugijos ir 
Asmens, kurie suteikė Fondui 

j nemažiau $200.00, skaitoma a- 
biejų, Seminaristo ir Kolegisto 
Fondų, Nariais. Jų vardai bus 

j atžymėti Seminarijos koplyčio
je, Marian Hills, III. ir prie a.a. 
kun. Navicko kapo Marianapo- 

|iyje- 

į

SAVCITf 
rminiuf

V

FAT.j

kus tai atlikti. Tuomet jų au
kos su perviršiam (($331.06) 
padengs išlaidas, reikalingas 
Garbės Lentoms įtaisyti Semi
narijoje ir Marianapolyje.

PAREIŠKIMAS
Esu įgaliotas TT. Mari

jonų Vadovybės vardu pa
reikšti nuoširdžiausią pa
dėką visiems, kurie savo 
aukomis ir darbu įvykdė 
tą milžinišką darbą, sukė
lė reikiamą sumą Fondui, 
ir tuo būdu įamžino a. a. 
kun. Jono Navicko vardą. 
Drauge pranešu, kad nuo 
1943 - 1944 mokslo metų 
kun. J. Navicko Fondo sti
pendija naudojasi vienas 
klierikas Marian Hills se
minarijoje ir vienas stu
dentas Marianapolio kole
gijoje. Tie du jaunuoliai 
ne tik gaus materijalę pa
galbą reikiamiems moks
lams išeiti, bet, kas svar
biausia, jausis įpareiguoti 
siekti pėdomis to Didelio 
Vyro, kurio vardu jiems 
teikiama stipendija, ir 
tapti, kaip a. a. kun. J. Na
vickas kad buvo, pažiba 
mūsų Bažnyčios ir Tautos.

Baigdamas šį mano pra
nešimą, kaipo Fondo Ko
misijos iždininkas, laikau 
savo šventą pareigą padė
koti ypatingu būdu TT. 
MM. Bendradarbių Chica
gos Apskričiui ir jo Sky
riams už tikrai pasišven
timo pilną pasidarbavimą 
Fondo reikalu. Esu įsitiki
nęs, kad be to pasišventi
mo Fondas nebūtų galėjęs 
atsiekti savo tikslo. Taip 
jau mano padėką reiškiu 
pp. Onai Kaskas ir Rapo
lui Juškai, kad malonėjo 
labai gražiai pavykusiu 
Koncertu žymiai prisidėti 
prie Fondo užbaigimo.

Apie mūsų gi, visų Mari
jonų, gilų dėkingumą am
žinai liudys kasmet rugsė
jo 8 dieną laikomos už vi
sus Fondo Narius šv. Mi
šios, Marian Hills Semina
rijoje ir Marianapolio Ko- 
legijoje.

Kun. K. Rėklaitis, MIC.
a. a. kun. J. Navicko 

Fondo iždininkas.

“Ko tik prašysite Tėvą mano Vardu, duos jums.’’ štai V. Jėzaus žodis, o Jis negali meluoti!
Lietuvai gręsia žuvimas. Jei Dievas jos nepasigailės — niekas nesigailės. Jei Viešpats' 

nesuminkštins pasaulio Valdovų širdžių — mūsų tėvų žemę paglemš svetimieji, o mūsų giminės 
baigs savo amželi liedami kruvinas ašaras Sibiro tyruose.

UŽPULKIME JĖZŲ!
Jis gali išgelbėti! Jis turi gelbėti!! Juk Lietuva, nors nusidėjėlė, bet Jo Širdies žemė- VYRŲ IR’ 
MALDOS APAŠTALAVIMAS KREIPIASI Į VISAS LIET. KAT. MOKYKLAS. Į VISAS KAT. 
ORGANIZACIJAS IR PRAŠO TUČ TUOJAU ORGANIZUOTI NEPERTRAUKIAMŲ KOAĮUNI- 
JŲ EILĘ UŽ LIETUVĄ! 1!

Jei kiekvienoje klasėje atsirastų nors 7 vaikučiai, kurie pasižadėtų priimti vieną savaitės 
(darbo) dieną komuniją už Lietuvą — tikslas būtų pasiektas. Tikimės, jog katalikų mokyklose 
tokių vaikučių atsiras daugiau ne septyni.

MALDOS APAŠTALAVIMO PROMOTORIAI IR KITŲ KAT. DRAUGIJŲ VALDYBOS 
TEBANDO RASTI SUAUGUSIŲ TARPE 15 ar 30 ASMENŲ, KURIE PAŽADĖTŲ PRIIMTI 
KOMUNIJĄ VIENĄ SYKĮ Į DVI SAVAITES. AR Į MĖNESĮ SAU SKIRTĄ DIENĄ. Sudaryki
te tų vaikų ir suaugusių sąrašus ir KUO GREIČIAUSIAI PRISIŲSKITE MALDOS APAŠTALA
VIMO CENTRUI, ST. ROBERT’S HALL, POMFRET CENTRE. CONN. Tuos sąrašus paskelbsi-1 
me “žvaigždėje".

Šalia tų nepertraukiamų Komunijų galima rinkti kitas dvasines aukas už Lietuvą: šv. Mi
šių išklausymus, Rožančius. Stacijas, pasninkus ir kitus gerus darbus.

Promotoriai ir Kat. Draugijų Valdybos tesudaro tuos dvasinių darbų už Lietuvą sąrašus 
ir tuojau tesiunčia Maldos Apaštalavimo Centrui. Štai sąrašo pavyzdys: 
ŠV’. ANTANO parapija arba Draugija ....... mieste aukoja už Lietuvos laisvę

1. Nepertraukiamų Komuninį....... 10 ratelių 4. Stacijų išvaikščios ................ 1000
2. šv. Mišių paaukota ............... 100 5. Pasninko dienų ........................ 100
3. Rožančių atkalbės ............... 5000 6. Kitų gerų darbų ir maldų .... 10,000

MOKYKLOS — Šv. Jurgio parapijos vaikučiai aukoja už Lietuvos Laisvę

2.
3:

FINANSINĖ FONDO
! PADĖTIS
j Užbrėžtajai sumai $20,000.00
' sukelti 
stengėsi 
dinti į 
Narių, 
$100.00.

’ ko pasirinkdami šitokį kelią.
i Per maž daug 20 mėnesių į Fon
dą prisirašė 155 Narių. Iš jų

1 duoklių susidarė pagrindinė 
' Fondo suma. Kas truko paden
gė Fondo Rėmėjai ir suruoštieji 
Koncertas ir Jubiliejinė Vaka
rienė.

Štai kaip atrodo šiandien 
Fondas finansiniu atžvilgiu:
1. Iš Narių ligi šiol gauta: —

$14,117.00
Pažadėta: ............... $350.00

Iš Rėmėjų surinkta: $3,149.50
2. Kaskas-Juškos Koncertas:

$2.300.00 
(su $600 — Naujų Narių 
mokesniu).

I 3. Jubiliejinė Vakarienė: 
$1,715.00 ir $50.00 (pažad.) 
(Nauji Nariai, Aukos ir 
Pelnas).
Viso labo —

$21,281.50 ir $400.00 (pažad.) 
Išlaidų Fondui sukelti ligi 
šiol turėta: $950.44

Gruodžio 31,1943 Fondas turi:
$20.331.06 ir $400.00 (pažad.)

Taigi užbrėžtoji sukelti Fon
dui suma pilnai sudaryta, dar
gi padengtos išlaidos, surištos 
su Fondo vajumi (paštas, spau- 
sdiniai, knygos apie a. a. kun. 
J. Navicką išleidimas, diplomai 
etc.). Tikimės, kad Nariai paža
dėjusieji ir dar neįmokėjusieji Chicago, Ilk, Gruodžio 31, 
savo duoklių, pasistengs netru- 1943 m.

Fondo sumanytojai 
laikytis dėsnio: įrašy- 
Fondą kuodaugiausiai 
kurie paaukotų bent 
Sumanytojai neapsiri-

RĖMĖJAI:
M., Rochester, N. Y.; Po 

$25: Vitchkowski J.. Plymouth. 
Pa.; Po S20: Pakulis V.. Fair- 
field. Conn.; Po $15: Skarups- 
kas Kl.. Glastonbury. Conn. 
(pirmiau buvo davęs $25); Po 
$10: Mockus St.. Dorchester. 
Mass.; Gaičienė S.. Worcester. 
Mass.; Gudzevičiai, VVorcester. 
Mass.; \Venskus Elena. Great 
Neck, N. Y.; Navickienė K„ 
New Britain. Ct.: Daineliai J. ir 
A.. Cicero. III.: Naujokaitis J.. 
Worcester. Mass.: Nareskienė 
S.. Plymouth. Pa.; Kiverienė
M. , Bayonne, N. J. (pirmiau 
buvo davusi $30): Po S9: Šv.

Dr-ja, Waukegan, III.;
Po $5: Jurevičienė P., Yonkers.
N. Y.; Kudulienė J.: Jasinskas 
M.. Hartford, Conn.: Tamašaus
kas P.. Pentwater, Mich.; Juo- 
daitė B.. Waterburv. Conn.; Ja
nuškienė E., Waterbury, Conn.: 
Jasenauskienė M.. Kingston, 
Pa.: Kairevičiai. Linden, N. J.: 
Gaidelienė A.. Linden, N. J.: 
Lankowsky E., Cicero, Iii.;

15 dienos 1943 m. : Landžienė M.. Waterbury. Ct.;
Narius ir Rėmėjus skirstome į Virbickienė U., Pittsburgh, Pa.; 

tris kategorijas: į eilinius, ku- Vižinys J., Londonderry. N. H. 
r •: Įsirašė i Fondą paprastu ke- (davė po $5 į abiejus Fondus);

į į-Įrašiusius Kaskas-Juškos Vaičiūnai J., Manchester, N. 
ir į prį^iaėju- H.; Kašėtai A. ir M., Yonkers,

laite

lop — patalpinsime 
tikrą pareiškimą.
FONDO NARIAI IR
RĖMĖJAI

Fondo Narių (tai yra tų. ku
ri? aukojo Fondui bent $100) ir Onos 
Rėmėjų (tai yra tų. kurie Fon
dui aukojo ne mažiau $5) var
dai jau yra tilpę išleistoje kny
goje “Kun. J. Navickas — jo 
gyvenimo ir asmens bruožai.” 
Tad nemanome jų čia kartoti. 
Čia tik talpiname vardus tų Na
rių ir Rėmėjų, kurie buvo įsira
šę Į Fondą jau minėtajai kny
gai išleidus, tai yra, po gegužės

Nuolatinės Komunijos __ 8 rateliai
Šv. Mišių išklausys.................1000
Šv. Komunijų priims ........... 1000

MALDOS APAŠTALAVIMO CENTRAS
praneš pirmoji::: užpulkime jėzįjui

VYRU

Rožančių ....................... .........  500
Stacijų .....................................  100
Kitų gerų darbų......... .. ..........  100

4.
5.
6.

LAUKS. KURI MOKYKLA, KURI PARAPIJA

IR MALDOS APAŠTALAVIMO CENTRAS.

A., 
kienė M.. Indiana 
Gaputienė Ona, 
Mass.; Jurevičienė P-

K ■ncerto proga: 
sius p

proga.
Fondo Jubiliejinės Va- N. Y.: N. N., Bulpitt, III.; Jag

minas J. M.. Chicago. III.: Ja-
Dr.. Brockton, 
Marcelė. Pitts- 
Andruškevičienė

Balčiko-

Rapolavičiai J. ir O.. Chicago, 
III.; Šarauskai K. ir S., Keno- 
sha, VVisc.: Zizminskaitė A., 
Racine, Wisc.

Koncerto proga į Garbės Fon
do Narius tapo įskaityti mūsų 
brangūs artistai, taip šauniai 
attikusieji Koncerto progra
mą: Ona Kaskas ir Rapolas Juš
ka.

skyrius, Cicero. III. — paaukojo 
$200.00 (pirmiau $200, taigi vi
so labo Fondui davė: $400.00);

TT. MM. Bendradarbių V sk., 
Marąuette Park. Chicago. III.— 
paaukojo $70.00 (pirmiau buvo 
davęs $150.00. viso Fondui au
kų: $220.00);

i

tie arti-tai neišgalvoja?’ Štai Jaok Benny laike 
.< < ktikos valandų užsidėjęs maską ant veido, kad ne- 
:•?. gautų flu ligos. Taip turi daryti ir kiti jo partneriai.

nušaitienė M., Macedonia. O.: 
Vancevičienė F.. Hartford, Ct.: 
Matelis M.. Baltimore. Md.; W.

Philadeiphia. Pa.; Petraus- 
Harbor. Ind.;
So. Boston, 

, Yonkers,
N. Y. (antrą penkinę) ; Vaiuc- 
kas Jonas. Watertown, Cor.n.. 
Kvaraceus J. 
Mass.; Sinkus 
burgh,. Pa.;
Pr.. Springfield, III.;
nienė B.. Racine, Wišc.; Dekan- 
tai F. P., Cicero. Iii.: Petraus
kas P.. Binghamton. N. Y.: Mi- 
sevičiūtė K, Melrose Park. III.; 
Lazauskienė U.. Waterbury. 
Conn. (pirmiau buvo davusi 
S20); Laurinaitienė P., VVater- 
bury, Conn. (pirmiau buvo da
vusi $10 >: Markevičiai. VVater- 
bury, Conn. (pirmfeu buvo da
vusi $10); Markevičiai. VVater- 
bury. Conn. (antrą penkinę); 
Stošytė M., Worcester. Mass.: 
Amšiejus P., Haverhill, Mass.: 
Motiejūnas V., Luzerne. Pa.: 
Šalčius A.. Chicago, III.: Ges- 
čiūtė O., Lawrence. Mass.; Mit- 
kai V. ir E., Chicago. III.
KASKAS- JUŠKOS 
KONCERTO nROGA

Nariai: Norėdami
Fondo naudai rengiamąjį Cni- 
cagoje spalių 3 d., 1943 m. kon
certą. į to Fondo Narius įsira
šė šie asmens: Kralavičiai A. ir 
C., Detroit. Mich.; Lukošaitė 
J., Chicago. III.: Kun. Matas 
Pankus. New Britain. Conn.;

TT. MM. Bendradarbių VIII 
Skyrius, Town of Lake. Chica
go. III. — paaukojo $50.00 (pir
miau davė: $145.00. taigi viso 
labo: $195.00);

TT. MM. Bendradarbių X 
Skyrius, Bridgeport. Chicago,' 
Iii. — aukojo $70.00 (pirmiau 
buvo davęs: $337.00, taigi viso 
aukų: $407.00);

TT. MM. Bendradarbių 
XXXV Skyrius, Brighton Park, 
Chicago, 111. — aukojo $50.00 
(pirmiau davė: $170.00 viso la-

JUBILIEJINĖS 
VAKARIENĖS 
PROGA 

Nariai: Gruodžio 19 d. š. m. 
TT. Marijonų Bendradarbių 
Chicagos Apskritis surengė 
vakarienę - bankietą. TT. Mari
jonų 30 metų darbuotei Ameri
koje pagerbti, ir visą šito pa
rengimo pelną ir aukas skyrė 
a. a. kun. J. Navicko Fondui 
užbaigti. Jubiliejinės Vakarie
nės proga įsirašė į Fondo Na-;bo: $220.00); 
rius šie asmens:

Leketai Pranas ir Karolina. Skyrius, West Side, Chicago, 
Cicero. UI.; Rimkienė Ona, III. — aukojo $100.00 (pirmiau 
Cicero, iii.; Braunienė Ieva, Ci- davė: $100.00. taigi viso labo: 
cero. III. (antrą šimtinę); Sau- , $200.00): 
cuvėnai Mykolas ir Ona, Chi- 

jcago, III.; Turskienė Petronėlė,
■ Chicago, III.
‘ Be to, šie jau Fondo Nariai, 
Jubiliejinės Vakarienės proga, 

paremti naujomis savo gausiomis auko
mis padidino Fondo kvotą: 

Šr. Mišių Draugystė, Cicero.
■ II!. įteikė auką $200.00 (pir
miau buvo aukavusi: $100, tai
gi viso yra davusi Fondui: 
$300.00):

TT. MM. Bendradarbių XIX

TT. MM. Bendradarbių XXVI 
Skyrius, Aštuonioliktoji, Chica
go. Iii. — aukojo $30.00 (pir
miau: $200.00, viso: $230.00).

Rėmėjai: mažesnėmis auko- 
kornis parėmė Fondą, Jubilieji
nės Vakarienės proga, 
mens:

Po $25: Dereskevičienė 
Detroit. Mich.: Montvilienė. 
Cicero, 111.; Pukelienė A., Chi
cago, III.: Skirmantienė O.. Ci-

TT. MM. Bendradarbių XXI cero. 111. (F. Narys; Janušaus-

"Tell your wife to ««ve every drofc of ueed kitehen f«t» 
alycerine for flunpowder to fire the gune that guard the ehipe we 
build," Tony Evere telft Louie Cofyrn at Conaolldated 8Mpyard», 
Morria HeiflhU. N. Y.
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VERDENO MŪŠY
stojau 33 eilinių, seržanto 
ir dviejų kapralų”.

Per kelias minutes bū
rys, kapitono įsakymu, už
ėmė vietas apkasuose ir 
naujai atvykę kareiviai 
jau kovojo šalia nuvargu
sių vokiečių nekenčiamos 
tvirtovės gynėjų.

Mūšis virte virė. Iš aukš
tumos Hardomon sunkioji 
vokiečių artilerija, nese
nta ten atgabenta, svaidė 
gan taiklia ugnimi. Pran
cūzai, prisidengę savo ne
giliais, išdraskytais apka
sais, laukė dujų atakos. 
Per Basil ir Fos-Cot tarpe
klius į artimiausius prie 
pirmojo prancūzų ešalono 
apkasus darė perbėgimus 
Bavarijos pėstininkų bū
riai. Niekas neabejojo, 
kad kas valandą pasirodys 

! pro apkasų sustiprinimą 
vokiečių šalmai ir mesis 
atakon. Prancūzų artileri
ja gynė pirmąsias pozici
jas, sudarydama sprogs
tamų sviedinių ir dūmines 
uždangas.

Leitenantas Lein, apei
damas jam pavestą apka
sų barą, pamatė jauną ka
rininką, kuris, pasilenkęs 
prie sužeisto kareivio, lai
kė jo galvą ant kelių ir, 
kažką sukepusiomis lūpo
mis šnibždėdamas, davi
nėjo jam bučiuoti kryžių. 
Leitenantas tuoj pažino — 
tai buvo tas nenaudingas 
atvykėlis, jaunas kapelio
nas — savanoris. Lein ne
gražiai perkreipė lūpas ir, 
praeidamas pro kunigą, 
sumurmėjo:
— Juk to jau visas šonas 

išplėštas. Maldos jam nie
ko negelbės. Pašauk ge
riau sanitarą ir pašalink 
mirštantį, kad nekliudytų 
kitįems.

Kapelionas pabaigė mal
dą ir, pakėlęs liūdnas a- 
kis į leitenantą, tarė:
— Šią mirties ir siaubo 

valandą primenu tau, ma
ino broli — ne tik privalu

(Iš pereito Pasaulinio karo j 

pasakojimų) j

Prie forto Vaux (sk. Vo) 
išsiveržė paskutinis mū
šis. Prancūzai turėjo už- ' 
davinį sulaikyti vokiečius 
prie neseniai sugriauto 
Verdeno griuvėsių. Atro
dė, kad pašėlimas apėmė 
taip vieną, taip kitą pusę. 
Po tūkstantį kartų išarta 
plieninėmis kulipkomis, 
krauju persunkta, nusėta 
dar nespėjusiais sustingti 
kūnais žemė vėl drebėjo 
nuo sprogstančių sviedi
nių ir rūko dulkių ir dū
mų debesy. Ramūs arto
jai, amatininkai, pirkliai, 
profesoriai, advokatai, 
darbininkai, dabar užsi
miršę viską, prigulę prie 
purvinų, kraujuotų ir su
draskytais lavonais nu- į 
klotų apkasų, tratino šau
tuvų ir kulkosvydžių ug
nim į priešą. Iš kitos pu
sės, plačiuose gladijatoriš- 
kuose šalmuose vokiečiai: 
kaimiečiai, fabrikų meis
teriai, studentai, profeso
riai, advokatai, socialistai 
darbininkai leidžia ugnį, 
kad nekristų svetimoj že
mėj, kurią užimti daugelio 
nežinomam tikslui įsakė 
visagalis kaizeris.

Vieną iš tų baisių kovos 
ties Verdenu dienų į pir
mosios linijos apkasus, 
kuriuos gynė universiteto 
profesorius, pėstininkų 
kapitonas, iš rezervinių 
dalių atvyko nedidelis ka
reivių būrys. Tų dulkėtų, 
aptaškytų purvais ir krau
ju žmonių būrelį atvedė 
leitenantas Lein. Priėjęs 
prie kapitono, kimiu balsu 
atraportavo: “Atvedžiau
antro batalijono, 122 pul
ko likučius — 130 karių ir 
vieną be naudos šiam po
ziciniam pragare — kape
lioną, kuris pats įsiprašė 
savanoriu į pirmąją ugnį. 
Sunkų turėjome perėjimą 
per miškelį Fumen, nes 
ten mus pačiupinėjo vo-L»v mxw± — uc mv puv<uu 
kiečių kulkosvydžiai. Nu-Į rūpintis kūnu, kurį dras-

Po valandėlės

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Ciub Beverage Co.
Grafton Avė.. Islington Mass.

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

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.

i "VARPELIS"
• . 1 
; Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir
i kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- i
• pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. !

Adresas:

i FRANCISCAN FATHERS i
! 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. I
[ Telephone — Hemlock 6567 ]

Amerikos slaugės Italijoj, tarp Capua ir Venafro, žygiuoja “gatve” ligi kulnelių purvo. Toliau 
matosi ligoninės stovykla. Jos turės užtektinai įspūdžių, kai sugrįš į Ameriką.

Sudėtos Amerikos Uetuviy Konferencijoje 
Pittsburgh. Pa.

ko kiekvieno sviedinio 
skeveldra, bet ir siela, ku
rios nieks negali sunaikin-j 
ti...

— Žinau tuos niekus, —: 
murmtelėjo su pašaipa ■ 
leitenantas, — šaukite sa-i 
nitarus ir slėpkitės, nes 
nuo čia jus vokiečiai su jū
sų maldomis tuojau nuva
lys.
— Dievo valia, — ramiai 

atsakė į pašaipą karinin
kas - kunigas.

Kapelionas pranyko ap
kasuose,
grįžo su sanitaru ir abu 
neštuvais išnešė užmuštą
jį-

Kada vėl pasirodė ap
kasuose Lein, kapelionas, 
pasirėmęs į apkaso kraštą, 
lyg negirdėdamas kovos 
ūžesio ir triukšmo, tyliai 
meldėsi iš brevijoriaus.
— Pe velnių! — susikeikė

leitenantas. — Tas kuni
gas styri čia, kaip tikra 
mirtis!.. I

Dar kažką norėjo saky
ti, kai staiga garsus šauk
smas ‘vokiečiai atakuoja!’ 
sukėlė visus ant kojų. i

Leitenantas griebėsi žiū
rono. — Ištisos eilės pilkų 
pavidalų, klumpančių ant 
akmenų ir svietdinių ske
veldrų, šaukiančių ir kly
kančių bėgo prancūzų ap-' Liet PolitiSko Klūbo ir §v. Antano D-ja, Ansonia, Conn. 10.00

Mass.

• w

Lietuvai Gelbėti Kom. per Ig. Budreckį, Elizabeth, N. J. 100.00 
Šv. Kazimiero Parapija — Providence, R. 1..............................  15.00
LRK Fed. A. 47-as Sk. — Providence, R. I..................   10.00
LRKSA 273 kuopa — Providence, R. 1...............................................5.00
LRKPP Kliūbas — Providence, R. 1.................................................  5.00
A. S. Kaulakis — Chicago, III................................................................. 5.00
SLA 122 kuopa — Chicago, III. ....................................................... 5.00
SLA 43-čia kuopa — So. Boston, Mass................................... 10.00
Lietuvių Draugijų Taryba — 25 kuopa — Brockton. Mass. 25.00 
ALT Sandaros 24-ta kuopa — Brockton, Mass.........................  25.00
SLA 17-ta kuopa — Brockton, Mass............................................. 20.00
Lietuvai Remti Dr-ja, 3-čias skyrius — Brockton, Mass. 5.00 
Petras Vaičiūnas — Brockton, Mass.................................................  5.00
Matas Kemzūra — Brockton, Mass. 
Klemensas Čerbulėnas — Brockton, 
Jonas Baliosius — Brockton, Mass.
Lietuvos Vyčių 36-ta kuopa, Brighton Park, Chicago. III. 5.00 
SLA 301-ma kuopa — Cicero, III...................................................... 10.00
Lithuanian Improvement Ciub, Cicero, Iii.................................... 5.00
ARK Federacija, 23 skyr. St. Michael Parap., Cicero 5.00
Ateitininkų Draugija, per kun. J. Prunskį, Cicero, III. 10.00 
Julius Šliogeris — Chicago, Illinois .............................................. 1.00
Lietuvių Šviesos Draugija — Ansonia, Conn. ....................... 10.00
LRKS Pittsburgh, Apskrities .......................................................  10.00

. LRKS 158-ta kuopa — Pittsburgh, Pa............................................. 5.00
■ American Lithuania War Activity Committee, Cleveland 5.00
LRKSA 142-ra kuopa — Cleveland, Ohio..................... 5.00
St. Francis Parish. Rev. M. Tamulevičius, Athol, Mass. 20.00 
Federacijos Chicago Apsk., Dr. P. Brazis ir P. Dabulskienė 10.00 
Rev. Liubauskas, Šv. Marijos Parap., 
Šv. Mykolo Parapijos, Visų Draugijų — Chicago, III.

Kingston, Pa........  5.00
... 5.00

kasų link.
— Kulkosvaidžių bateri

ja! — sukomandavo Lein.
Bet kulkosvydžiai jau ir 

be komandos tarškėjo už-į 
dususiu balsu. Tirštai už
pylė puolantį priešą pran
cūzų sviediniai. Atakuo
janti kolona 
susivyniojo, 
netvarkingai 
Šiurpulingai

neišlaikė. Ji 
susisuko ir 

išsisklaidė.

SLA 328-ta kuopa — Chicago. III..........................................  10.00
Antanina Lesenskienč, L. G. F. 1 skyr. — Chicago, III............ 5.00
Šv. Onos Moterų dr-ja — Ansonia, Conn. su auka 5.00
Chicago Lithuanian University Ciub — Chicago, III.

i
Šaltenis, J. M. — Chicago, m.

i Knights of Lithuania, Council No. 90 — Harrison-Kearney. N. J. 
! Živatas, F. J. ir Žmona — Scranton, Pa.

(Bus daugiau)

bėjo per žiūroną. Jaunas no kraujo srovė. Akys bu- 
kapelionas smarkiai bėgo vo užmerktos, veidas mel- 

staugiant prie gU]inči0 seržanto, ku- svai blyškus, o lūpos su-
granatoms ir šrapneliams £s vis dar mojo ra„įa ir čiauptos nesulaužomu ry- 
ir Iri virio n t <Jii7PiQTiPQiPmQ _ .   . !*.•ir klykiant sužeistiesiems, i 
nukloję krūvomis nukau
tų visą barą, vokiečiai ap- 

• sigrįžo ir leidosi atgal

stengėsi šliaužti į apka- žtingumu...
sus. Kol kapelionas pribė
go, vokiečiai padidino ug- rija, — pranešė pasilenkęs 

: nį. Pasikeitęs su sužeis- prie gulinčio kapeliono ap-

— Prakirsta kaklo arte-

i Tuomet apkasų išsipylė tuoju fceietu žodžių, pasi- link stovintiems leitenan- nnnmi oonliai ir *■’ x I _ -prancūzų šauliai ir ranki
nėmis granatomis puolė: 
besitraukiantį priešą. Ta
čiau kryžmine ugnimi gi- 
namajai pozicijai parengti 
kulkosvydžiai 
prancūzų eiles 
gal į apkasus.

privertė 
slėptis at-

supyko lei-

apglėbė jį ir nepa- tas Lein.
— Vargšas, — atsiduso

lenkė, 
prasta jėga pakėlė nuo 
žemės. Kareiviai nesulai- kapralas Flery: — O nar- 
kė susijaudinimo, maty- sus, nors ir toks tylus bū
dami, kaip tarp dūmų ka
muolių, taškomo purvo ir 
įvairiais balsais zvimbin- 
čių kulipkų, kurios plaišė - Seržantas Blero pasi- akmenis ir Bj£uoge

liko bare! — sušuko pri
bėgęs prie leitenanto se
nas kapralas Flery, — su
žeistas ir ranka moja į ap
kasus. ■ •

-Bet juk ten niekas ne- ,mesta j. virve su-
prieis, - nusprendė pa-.žejstasis^auktas vidun 
žiūrėjęs per žiūroną Lein. Nuvaf kapeUonas. kru-

Migirdęs tai kapelionas,,s6usižeisdamas pirk- 
nieko nesakęs, eme ran-f„c . ,Z1oc.
gytis slidžiu apkaso kraš
tu.
— Idijotas! 

tenantas, bėgdamas jo su
laikyti. Bet pavėlavo — 
kunigas persirito į kitą 
apkaso pusę ir išnyko jam 
iš akių. Lein neramiai ste-

telkšantį vandenį, bėgo 
link apkasų, su seržantu 
ant pečių, kapelionas. Dar 
minutė, dar sekundė bai- 

. ir per-

vo.
KUnigas staiga pravėrė 

blakstienas; plačiai atvi
ros jo akys degė dideliu 
džiaugsmu. Žiūrėdamas į

i kiekvieną apie jį susitel
kusių ir su pagarba žiū
rinčių kareivių veidą, ir 
pastebėjęs leitenantą, nu
sišypsojo jam ir sušnibž
dėjo:
— Atsiklaupk, mano bro

li, ir kalbėk paskui mane... 
maldą už mirštančius... o 
paskui... užmerk man a- 
kis... ir padaryk... ant ma
nęs kryžiaus ženklą...

Nelaukdamas atsakymo 
sudėjo ant krūtinės ran
kas ir pradėjo kaskart 
silpstančiu, vos girdimu 
balsu melstis:

_______ _________________________ ■ y

tus į spygliuotas vielas, 
; kapstėsi apkasan, kai 
staiga... išsitempė, iškėlė 
aukštyn rankas ir krito į 
apkaso dugną. Arčiau sto
vintieji apsupo savo dva
sios vadą. Iš kaklo tryško 
putojanti vaiskiai raudo-
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Lakštute. paukštute. 
Kur buvai, lakiojai? 
Lakštute, paukštute. 
Kur šiąnakt nakvojai ?

Aš buvau, lakiojau
Žaliojon girelėn.
Aš tenai nakvojau
Ir tamsią naktelę.

Lakštute, paukštute.
Kur tu ten palikai ?
Lakštute, paukštute,
Ką tenai pamiršai?

Palikau, pamiršau
Raibąją plunksnelę.
Palikau, pamiršau
Žaliojoj girelėj.

Samdysiu, prašysiu
Raibo sakalėlio,
Kad nulėkt’, kad pamest’ 
Man raibą plunksnelę.

Nors nulėks, nors parneš.
Bet ne tokią raibą.
Nors nešiosiu, nors dėvėsiu, 
Bet jau ne taip meiliai.

tamsūs ratilai ir staigus 
krūptelėjimas perbėgo per 
išsitiesusį kūną, kai tik tą 
valandą, kada leitenantas 
Lein suklupęs prie mirš
tančiojo ir nuėmęs kepu
rę kartojo: “Amžiną atilsį 
suteik... savo tarnui ir 
džiaugsmą matyti amži
nąją laimę... Karininkas, 
stipriai suspaudęs miru
siojo ranką, sandariai už
spaudė jam blakstienus, ir 
nepaprastai susikaupęs 
padarė ant jo krūtinės 
platų kryžiaus ženklą. Ka- 

i reiviai susigraudinę žiū
rėjo kas dedasi.

Po valandėlės tylos lei
tenantas Lein vėl staiga 
atsiklaupė prie kapeliono, 
pradėjo muštis į krūtinę 
ir, stipriai spausdamas 
pirštus prie kaktos ir pe
čių, visų akivaizdoj drą
siai persižegnojo. Vienas 
po kito suklaupė ir karei
viai. Daugelis meldėsi 
sykiu su savo karininku. 
Lein atsistojo ir iškilmin
gai sukomandavo:

■ — Sanitarai, nuneškite 
kunigą Rando į kulkosvy
džių slėptuvę: po mūšio 
palaidosim mūsų didvyrį.:, 
didvyrį meilės ir krikščio
niško pasiaukojimo.

į Atsiduso ir, nuėjęs į ko
mandavimo lizdą, per žiū
roną sekė priešo poziciją. 
Tačiau vargiai ką galėjo 
matyti. Lyg tiršta migla 
jo akys plūdo nesulaiko
momis ašaromis, kurias 
vos tramdė nenorėdamas 
pasirodyti savo karei
viams. “P-ris”

Juozas Karinsiąs

1 — Gailestingasai Teisė
jau, Tėve... atleisk savo 
tarnui... neteisk jo pagal 
jo darbus, bet pagal žmo
giškas silpnybes, kaip esi 
visų geriausias... Amžiną 
atilsį suteik savo tarnui... 
ir džiaugsmo matyti... am
žinąją laimę...

Nepabaigė, nes staiga 
mirtinai išbalo, o akys vėl 
užsimerkė. Po valandėlės 
rankos bejėgiai susmuko 
ant kraujais aptekusios 

j krūtinės. Apie akis ir lū- 
' pų kraštuose pasirodė

I

l Ine.
Laidotuvių 
Direktorius

1 Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Į 602 Washington Blva.
BALTIMORE 30, Md. 

Tel. Lexington 8595 
J Limosinai dėl visokių reikalų
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Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

“VYTI
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni

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

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

“VYTYJE 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.

“VYT Y J” rasite įdomių pasiskaitymų tin
kamų seniems ir jauniems.

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

“VYTIES” kaina metams tik S2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

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

* -• *
b
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RYTINIU — 
VALSTYBIŲ ŽINIOS
HARTTORD, CONN.

.VEPĄ PRA ta S DVIEJŲ 
ARTISTŲ KONCERTAS

Sekmadienį. sausio 23. 3-čią 
valandą po pietų. Averv Memo- 
rial salėje Įvyksta nepaprastas 
koncertas. Pianu skambins ar
tistas ir kompozitorius Vytau
tas Bacevičius ir dainuos vieti
nė Šv. Cecilijos choro ilgametė 
narė Ona Vailonienė. Rengia 
šv. Cecilijos choras, vad. Justi
no Baisio, vargonininko.

Kadangi artistas V. Bacevi
čius pirmą kartą atvyksta i 
Hartfordą su koncertu, tai bū
tų Įdomu hartfordiečiams šis 
tas sužinoti apie ji. Vytautas 
Bacevičius yra žinomas kaipo 
pianist - composer. Jisai yra 
baigęs Paryžiaus Konservatori
ją 1928 metais su aukšta garbe 
kaipo kompozitorius ir pianis
tas - virtuoso... Jisai apturėjo 
diplomą — Premier Prix (ku
ris reiškia pirmoji dovana ). 
Nuo 1928 metų koncertavo Eu
ropoje šiuose miestuose: Pa
ryžiuje. Berlyne. Prague. Var
šuvoje. Kopenhagene. Kaune. 
Rygoj. Tallin, Helsinki etc. Eu
ropoje ir Pietinėj Amerikoje ji
sai pasirodė su Simfonijos or- 
kestromis. kurių direktoriais 
buvo šie: Phillipp Gaubert, Ni- 
colai Malko. Albert Wolff. Gre- 
gorv Fitelberg. Leon Jongen. 
Antoni Bednar. Medins. Ka
činskas. Juan Jose Castro ir k.

Jo piano kompozicijos buvo 
išleistos Viennoje. Universal - 
Edition. ir Paryžiuje. Edition 
Heugel. Au Menestral. Jo pla
čiai žinomas kompozicijos dėl 
piktos orkestros yra: Simfonia 
de la Guerra (Karo Simfonija) 
ir Simfonia Poema. Taipgi gar
si jo opera “Vaideliutė". pora 
balletų: At Dawning. "Tour- 
monte de la Vie". VValtz-Ballet, 
Overture. Suite. “Poeme Elec- 
triąue”. dvi Piano Concertos ir 
septyni moderniški kūriniai - 
kompozicijos dėl vargonų.

1938 metais Belgijos valdžia 
kvietė art. Bacevičių į pianistų 
kontestą - varžytines Brusells. 
kaipo valdybos narį. Jisai ap
dovanotas vardu "Cavalier of

' the Crown of Lcopold III. Bel
gijos Karaliaus, ir apturėjo 
Ordiną — Leopoldo III Kara
liaus Vainiką.

193i ir 40 metais dalyvavo 17 
koncertuose Pietinėje Ameriko
je: Argentinoje. Uruguay ir 
Brazilijoje. 1940 ir 1941 metais 
jisai dalyvavo 24 koncertuose 
didžiuosiuose Amerikos mies
tuose. Jisai turėjo du sėkmingu 
orkestros ir pianisto koncertu 
Carnagie Hali. New York.

1941 ir 1943 metuose art. Ba
cevičius koncertuoja Ameriko
je. New York. VVashington, D. 
C.. Boston Symphonv Hali ir 
Broadc-asting koncertuose New 
Yorke. radio stotyse WNYC ir 
WEAF.

Visur, kur tik dalyvavo, kon
certavo vienas ir su orkestrą, 
tai gavo sėkmingus aukštai ji 
gyriančius kritikos žodžius. 
Man pačiam teko išgirsti jo 
pianu skambinimą ir galiu už
tikrinti. kad niekas neapsivils 
atėjęs Į koncertą.

Kita šio koncerto dalyvė, tai 
Ona Vailonienė (buvusi Bacevi
čiūtė). štai trumpas jos apra
šymas: ji yra lyriškas soprano 
ir mokinasi dabar pas Enrico 
Rosati. Nevv Yorke. (Pas kurį 
profesorių mokinosi ir mūsų 
garsioji art. Ona Kaskas). Ji 
yra ilgametė, ištikima lietuvių 
Hartfordo Švč. Trejybės para
pijos Šv. Cecilijos choro narė. 
Ji giedojo lietuvių bažnyčioje 
nuo jauniausių metų ir dabar 
tebegieda. Ji yra dainavusi 
Naujosios Anglijos lietuvių ko
lonijose ir pasirodė kaipo vieš
nia artistė radio programose 
Connecticut ir Netv York vals
tybėse.

Taigi. Hartfordo ir apylinkės 
lietuviai, mums dera remti ir 
raginti mūsų lietuvius artistus- 
artistes. Salė gražiausia, bet 
sėdynių tik 300. Taigi visos sė
dynės yra rezervuotos, tai rei
kia iš anksto nusipirkti. Kai
nos 82.65 ir $2.20. Tai skamba 
gana aukštai, bet visur gerose 
salėse. patiems geriausiems 
artistams koncertuojant, tai y- 
ra verta. Tai visi-visos malo- 

j nėkite paremti savo lietuvius

DARBININKAS

Vaizdas parodo, kaip apie keturios mylios nuo fronto linijos, slenka 
iš paskum ir MORALĖS palaikymo brigada. Tai amerikietės su Raudo
nojo Kryžiaus skyrium parengia kareiviams šiokių tokių Įvairenybių, 
kad valandėlei užsimirštų frontą ir praleistų linksmiau laiką. Matome, 
kaip kariams gaminama skanėsių, pašoka prie rekorduotos muzikos ir 
kitokius programos numerius.

i artistus ir tikietą iš anksto nu
sipirkti. Gaiima gauti pas vieti- 

. nius kunigus, vargonininką ir 
visus choro narius. Užtikrinanti, 
kad būsite užganėdinti. Tai va
lio. mūsų lietuviai artistai. Va-

■ lio, susipratę, muziką mylintie
ji ir remiantieji. visi lietuviai’,žiu laiškų 
Pasimtvsime Koncerte.

i _ .

LDS Narių Ir "Darbininko" 
Skaitytojų Dėmesiui!

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.

Moieris Apie Moteris ir Meilę
Prancūzų lyrikė ir ro- nina drobę, bet šiurkština 

manų rašytoja Margarita šilką.
Grepon parašė knygą, ku- Moteris, kuri nori būti 
rioje išdėsto savo mintis graži, jau yra graži.
apie moteris ir meilę. Čia Moterys nori būti pama- 
paduodame keletą ištrau- tytos, vyrai nori būti iš- 
kų iš tos knygos. Duoda- klausyti.
me tas nuomones ne dėl Joms ne tie vyrai patin- 
jų rimtumo, bet kaip Įvai- ka, kurie gražūs, bet kurie 
renybes. įjas laiko gražiomis.

Anot rašytojos, moterys Meilė patenkina moterį, 
gimsta su rūbų spalvomis bet tuo pačiu ją daro pa
širdyje. vydžia.

Moteris iš naujo pradeda Meilė nepatenkina vyro, 
gyvenimą su nauja šu- bet tuo pačiu jį daro des- 
kuosena. potu.

Koks moters rūbų pa- Meilė moteriai yra liga, 
siuvimas, toks jos gyveni- be kurios blogai jaučia
mas. ' masi.

Juodas akis geriau turė
ti žiemą, o mėlynas vasa- vyrui pakanka parodyti 
rą.

Kad paveiktų moterį,

BROOKLYN, N. Y.—“tt’» • serious bu»ine»* thi* 
Robe-1 Eaton, ship's cook. 1»t cJaM, M be poure 

mto a sa vage can at the Brooklyn Nevy Yard Receivms
Ar - McConneii. Specialiai 3rd claes, and H. J. Sevier, Chief 

Stew?rd. stand by to leam how to savo uood fatfor 
nulini jas« io M ■imirtnfli

narės. Atliekate 
gražų ir patriotišką darbą.

Taigi, Hartfordo ir apylinkės visoms, kurie kokiu nors 
lietuviai, ateikite sausio 29 d. į prisidėjo. 
Lithuanian American Red 
Cross bazarą. paremkite jų gra
žų darbą. Kiek jos gauna gra- 

nuo mūsų lietuvių 
Pasimtvsime Koncerte. 1 kareivių Amerikoje ir užjury.

Bus plačiai aprašoma ir vie- i Jeigu lietuviai perskaitytų tik
tos anglų kalba Hartfordo lai-; tai jų vieną, tai visi lietuviai 
kraščiuose ir radio: tai skaity-Jskubinte skubintus! į tą bazarą. 
kitę ir klausykite. Choras sun
kiai dirba, kad pasisektų, tai gai tie. 
mes visi kiti prisidėkime. Kvie- 

' čiame ir kitų kolonjų lietuvius 
: į šį koncertą. Dėl tikietų rašy- 
; kitę kun. Kripui. 53 Capital 
' Avė.. Hartford. Conn. Bet da- 
! rykite tai TUOJAUS, nes 
Į tikietai rezervuoti ir nebus 
duodama salėj pas duris.

Vėliau atspausdinsime 
dviejų artistų programą, ką jie 

i pildys su platesniais aprašy
mais. Tuo tarpu tik nusipirkite 

I tikietus, nes jų tik yra 300.

iI

Į

visi
par-

nepaprastai mingas bazaras. Dėkoju Prelato 
Jono Amboto vardu visiems ir 

būdu
i

ŽINUTĖS
Kiek atsimenu buvo parva

žiavę šie kareiviai: Ignas Rū
kas, Steputis, Mašiotai. Kabli- 
kas, Kazlauskas, Levinskas, 
Pagirskas, Morkus, Maslauskas, 
Špelis. Pacesa. Smitkus. ir visa

Šįmet lai visi lietuviai, ypatin- eilė kitų, kurių pavardžių da- 
kurie turi tėvą, sūnų, bar neatsimenu. Kunigai eina 

brolį ar vaikiną (taip pat ir lie- surašydami lietuvių šeimynas.
• tuvaičių yra tarnyboje > kariuo
menėje. ateikite ir paremkite 

įjuos. Pasimatysime bazare sau
sio 29. Bus užkandžių 

1 kių laimėjimų.

šių

jai gražesnę miną.
Moterys rengiasi lengv. Meilėje yra smulkmenų, 

vom šilkinėm medžiagom kuriose yra daugiausia 
žiemą ir šiltom lininėm svarbumo.- 
vasarą, nes turi išskaičia-i Meilė yra galimybė su- 
vimą; mat, elektros švie- kurti būtybę, kuri neeg- 
sa glosto šilką ir tamsina zistuoja.
drobę, o saulės šviesa švel- Laiminga meilė yra ta, 
--------------------------------- kuri randa panašumo tarp 
čiau laimėjus karą, kad grei- svajonių ir tikrovės; nelai- 
čiau mūsų sūnūs grįžtų į namus.'

Šie metai bus istoriški — 
pergalės ir laimėjimo metai. 
Tačiau mes dar daug ką turė
sime pergyventi. Didelis ir sun-i 
kus darbas mūsų laukia. Tik! 
dirbkime vieningai.

Aš jau rašiau apie karo už
baigą “Darbininke” gruodžio* 
15, 1942. antrašte: “Gražus Pa-j 
veikslas ant Dangaus”. Buvo! 
rašyta. J ’ ’ ‘ 1 ~
gūžės 22, 1944. Gavau daug 
laiškų su įvairiais klausimais. 
Vertimas tilpo anglų laikraš
čiuose. Pranašavimai tikrai 
pildosi. Tik dar daugiau darbo 
ir vienybės, o pergalė bus mūsų 
pusėje.

Dabar prasidės 4-tas Karo 
bonų vajus. Pirkime bonus pa
gal išgalės. Daugiau bonų iš- 
pirksime, greičiau karas baig
sis, greičiau ateis ta diena, ka
da vėl galėsime džiaugtis ne
priklausoma Lietuva.

A. P. Krikščiūnas.

minga meilė yra ta, kuri 
nieko neranda.

Laimė yra vienas daly
kas, meilė visai kitas.

“L-nos”

Pietų Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 

, , , , . . i kiekvienam įsigyti. Kaina tik
baigsis^ ge-i25ce Užsakymus siųskite: “Dar

bininkas”, 366 W. Broadway, 
• So. Boston. Mass.

Renka lietuvių kareivių ir lietu
vaičių pavardes, kurias visas 
surinkę paskelbsime viešai lai
kraščiuose ir bažnyčios priean- 
goje. Taipgi matėsi lietuvaitės 
VVACS: Gečaitė, Bekerytė. Ba- 
liukynaitė, Litvinaitė. Linkime 
visiems ir visoms mūsų jauni
mui geriausios kloties Dėdės 
Šamo armijoje!

Kunigai dabar baigia parapi
jos cenzus. Dar užtruks porą 
savaičių gal daugiau, pakol vi
sus surašysim.

Raporteris dėkoja visiems užl
- cigarus, kurių vieną jisai dabar; 

įsikandęs rūko ir rašo šias žinu- į 
tęs.

Hartfordo lietuviai, vadovau-j 
kiek jant Lietuvos
New

ir viso-

kur da- 
kapelio-

Daugelis klausinėja, 
bar yra kunigas, karo 
nas Jurgis Vilčiauskas. Štai jo 
antrašas: Ch. George Vilciaus- 
kas. 44th AAA Group. Army 
Air Base. Richmond. Virginia. 
Nepamirškime jam parašyti. 
Iškirpkite antrašą ir turėkite. 
Jis man rašo, kad labai busy. 
bet visgi randa laiko atsakinėti 
į laiškus. Laiškas nuo mūsų jį • 
labai nudžiugintų.

I

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
LIETUVIŲ SKYRIAUS

BAZARAS
Sausio 29. paskutinį mėnesio 

šeštadienį vakare parapijos mo
kyklos salėje įvyksta didžiulis 
bazaras Raudonojo Kryžiaus 

i naudai. Vietinis lietuvių sky
rius. vadovybėje p. Valerijos 
Kaunietytės. stropiai dirba, kad 
pasisektų ir kuodaugiausia pel
no liktų dėl Red Cross. Mūsų 

■ lietuvių skyrius labai daug atli
ko. Nupirko Hartfordo ir apy- 

. linkės lietuvių ir draugijų au
komis Blood Donor's Centrui 
noują automobilių vertės 1.200 
dolerių. Davė daug kraujo, iš- 

i siuntė šįmet kareiviams 97 če
kius (vertės po du doleriu) ir 
35 dovanų vertės po du doleriu, turėjo mokyklos vaikai su pui- naujus pradėjus, ši kolonija ga- 
o parapijos siuvimo grupė pa- klausia programa, vadovaujant Ii pasididžiuoti gerais darbais, 
siuvo 477 šmotus, Literary gru- • mūsų Pranciškietėms Seselėms Šioje kolonijoje parduota už

I 1 - -
pė 293 šmotus. Siuvimo darbe ir lietuviškam 
vadovauja sėkmingai jau antri (Stasiui Šimkui), 
metai ponia Balčiūnienė. Siuva 
pp. Giedraičių namuose. Tik de
juoja. kad mažai ateina siūti ir 
labai trūksta siuvimo mašinų. 
Taipgi kitos moterys eina į 
miestą ir atlikinėja visokius 
Red Cross darbus. Valio, mūsų 
Raudonasis Kryžius ir jų pirmi
ninkė p. Valerija Kaunietytė ir

I
Gynimo Grupei. |

T r: T a.___ _ TT____
Jūsų raporteris buvo 

i apsnūdęs (jis padarė
Years’ Resolution dažniau ra- 

i syti). tai liko daugelis dalykų 
neaprašytų, štai keli iš jų, ku
riuos atsimenu. Šv. Elzbietos 
draugija šįmet šventė 30 metų 
savo draugijos gyvenimo jubi
liejų. Įvyko šv. mišios bažnyčio
je. o vakare, salėje, graži vaka
rienė. kurioj atsilankė gražus
būrys lietuvių, net ir iš kitų Washington Depot. Conn

! miestų. i
«

Kalėdų savo metines partijas

kurios pirm, yra Viktoras Bryn-1 
ga šįmet rengia nepaprastas iš
kilmes vasario mėnesį. Vėliau 
smulkiau pagarsinsime.

Baigdamas vėl kartoju pasi
ryžimą per šiuos naujuosius 
metus daugiau rašyti į lietuviš
kus katalikiškus laikraščius. 
Happy New Year!

Senus metus palydėjus ir j

Santa Claus' virš 100 tūkstančių dolerių ka- 
Lietuvos vy- j ro bonų; apie 300 jaunuolių iš- 

čių pilnas kambarys su Santa;ėjo karo tarnybon; 
Claus (Mrs. Ambrasienė) va- dirba 
karienė su prakalbėlėmis ir do
vanomis. Gildąs turėjo pramo
gą Old Colony Inn, East Hart
forde. Marijos Vaikeliai ir kiti. 
Ačiū visiems ir visoms draugi
joms už dovanėles ir Kalėdų 
sveikinimus. Buvo labai sek-

virš 200 
įvairiose apsigynimo 

dirbtuvėse įvairiuose miestuose. 
Draugijos, klubai. Raudonojo 
Kryžiaus skyrius dirba diena 
iš dienos su pagalba mokyklų 
mokinių, ši maža kolonija at
lieka milžiniškus darbus karo 
jėgoms. Visi dirba, kad grei-

■

v
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JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU• Kuomet kankinatės vidurių užkietėjimu — žarnos neveiklios, skauda galva, nėra energijos — palengvinsite sau Šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik. 
pakramtvkite FEEN-A-MINT einant gulti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant pakelio. Sekantį rytą malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiaL

10c

Gal Dar Nepareina Į Tamstos Namus Gražiausias < 
Dvasinio Turinio Mėnesinis Laikraštis į 

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

peršame “žvaigždės”, tik norime tiesą pabrėžti. J 
štai ji: “KAS-PAMĖGINO “ŽVAIGŽDĘ” VIENE- < 
RIEMS METAMS JAU NEBENORI SU JA SKIR- . 
TIS!” šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų pasakė. 1

"ŽVAIGŽDE" |
♦ Žinokite yra ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LAIK- 

RAŠTIS! Tas vienas jau daug reiškia! Mal- I 
dos Apaštalavimas kito nė nenori turėti, ka- 1 
dangi šis laikraštis VISUS M. A. narių rei- J 
kalus aprūpina.

JEI NORITE BOTI ŠVIESOS IR MEILES 4 
SKLEIDĖJAIS TAI PLATINKITE IR RAGINKI
TE KITUS SKAITYTI 1944 METAMS. I

♦
i 
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

I

"ŽVAIGŽDĘ-
“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; Jėzaus širdies 

Spalvuotas Paveikslas 50 centų; Maldos Apašta
lavimo Įstatai — 50 centų.
Adresas: ŽVAIGŽDĖS ADMINISTRACIJA. 
488 E. Seventh St.. So. Boston. (27). Mass.
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VIETINES ŽINIOS Breakfast Pancakes Fat A B C

ŽINUTES
Sausio 9 d., tapo pakrikštyti 

šie kūdikiai:

Vilimas Julius Adomo - OI- 
gos. (Klepeckaitės) Daugių.

South Bostono lietuvių para
pija stoja eilėn Maldos Apašta-

Jonas Edvardas Jono - Onos lavimo Draugijos Centro užma- 
(Rudzinskaitės) Vyšniauskų; nyto nuolatinio šv. mišių laiky- 

Darata - Maria Jono - Adol-'mo dėl Lietuvos laisvės atgavi- 
finos (Masiulytės) Mažeikų:

DAKTARAI

, Tel. THOwbridge 6330

J. RepsMs, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

...daugelis žmonių tai daro — vi
sur... bet mes palauksime iki ka
las užsibaigs.

Boston Edison Company sako 
...taupyk dabar tai dienai, kada 
galėsi nusipirkti elektrikinių įran
kių. kurie sutaupys darbų ir lai
ką. perkant DAUGIAU KARO 
BONŲ DABAR.’ r —r-

Boston Edison Company

:mo. Pirmas šios kolonijos šv. 
mišias užsako šiam brangiam 
tikslui veikėjas S. M.

------------------------------------------*“

KAPELIONAS 
DAUNIS

Bostonietis, Jung. Valstybių 
kariuomenės kapelionas kun. 
J. Daunis, kurį rodos, taip nese-1 
nai išlydėjome, dabar randasi 
tolimoje Persijoje (Ten kur ne
senai Rooseveltas, Churchilas 
ir Stalinas turėjo savo konfe
renciją).

Apie tai praneša Št. Sargan- 
tas Ed. Černiauskas savo kle
bonui kun. J. Balkūnui.

LRK Susivieny mo A* 
menkoje 94 kp. 

SUSIRINKIMAS
LRK Susivienymo Amerikoje, 

94 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 12. 1944.
7:30 vai. vakare, “Darbininko” 
svetainėje. 330 E St.. So. Bos
ton. Mass. Visi šios jauname- 

l čių kuopos nariai kviečiami da
lyvauti. Valdyba.

PADĖKA

globa
dr-jos Nutarimu,

A hearty breakfast to start the day right
• Call the family to breakfast with 
the tantalizing aroma of pancakes 
and sausages. They’ll hurry to the 
table with sąueals of delight for 
this “all-out” meal. VVholesome, nu- 
tritious hot cakes, made with en- 
riched flour, bran. and corn meal. 
Serve with plenty of maple sirup 
and just watch them go for it

Do it the easv wav
Measure the dry ingredients the 
night before and cut in the s'nort- 
ening. That takes no time when ycu 
ūse creamy Spry-the purer short- 
ening that cuts in ųuickly, blends 
easily. In the morning, add the 
beaten egg and milk and presto! 
they're ready for the griddle.

Clip the recipe now. Better be 
prepared for extra servings when 
you ūse it for here are the lightest. 
tenderest pancakesyou evertasted!■

LANKĖSI

Breakfast
2 cups sifted flour 
4 teaspoons baking 

powder
1 teaspoon sait 
1 tablespooh

sugar

Sift flour with 1 
salt’ and sugar. Cut in Spry 
fine. Add bran and corn meal.

Combine egg and milk. Turn 
liąuids into dry ingredients and 
stir ger.tly until blended. Drop 
by spoonfuls on hot griddle 
rubbed with Spry. Wben cakes 
puff and bvbble, turr. and 
brown on other side. Turn only 
once.

Serve with maple sirup and " 
sizzling hot sausages, ham or 
bacon. Makes 18.

(Ali mcasusevicnts in retine tevcl)

Paaeakes
• U Spry 

cuj» bran
2 tablespoons 

corn meal
I err?. beaten 

*94 cups milk

baking powder,

PAGERBĖ MOTINĄ

Lietuvos Dukterų po 
Motinos Šv. 
šiuomi reiškiame širdingą pade- naujino savo prenumeratą, 
ką kun. K. Jenkui už parodymą 
šios draugijos parengime įdo
mių judamųjų paveikslu apie 
Vatikaną ir Misijonierių dar
buotę. Valdyba.

Draugijų Valdybų Adresai
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. Gailiūnienš,
8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 

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

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

Tel. Parkcvay—1864-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa.® protokolu raštininke

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,— rrrl_ — ,

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

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.

mm

Ką Sako Apie Maldaknygę
J. V. MILIAUSKAS kia tikrai sveikinti kun. Pr.

; Jurą už tokį gražų veikalą -.
I •

PREL.
ir KUN. DR. A. BRUŽAS: — 
“Man praleidžiant kelias dienas 
pas Monsignorą J. V. 
ką, abu' peržiūrėjome 
Ramybės Šaltini”, kurį 

I jote mums prisiųsti, ir
mūsų mintys -visiškai
sumanėme abu vienu laišku tar
ti nuoširdų dėkingumo žodį už 

i tokią , gražią ir vertingą dova
nėlę.

Miliaus- 
“ Didįjį 

malonė- 
kadangi 
sutinka.

I

Didvyriškai kovojusio ir žu
vusio Sicilijoje lietuvio kario,:

Penktadienį, “Darbininke” 
lankėsi D. Nedveckas, senas 
“Darbininko” skaitytojas ir rė- Jono Žilinsko, garbingos tarny- 
mėjas. Atsilankymo proga, at-. bos kryžius tapo iškilmingai į- 

teiktas jo motinai, Rožei Žilin
skienei. gyvenančiai Westem 
Avė., Brighton, Mass.. užpraei
tą savaitę. Tą garbės kryžių į- 
teikė majoras - generolas Sher-j 
man Milės. Jos sūnaus atsižy-• . Imėjimo kovose dokumentas jai 
buvo perskaitytas ir lietuvių i 
kalba. • Rap.

I
r

Šeštadienį, “Darbininke” lan
kėsi P. Kapčius. ilgametis “Dar
bininko” skaitytojas ir rėmė
jas. Atsilankymo proga atnau
jino “Darbininko” prenumeratą) 
ir įstojo į Liurdo knygos rėmė
jus. aukodamas S5.00 knygos 
fondui. Taipgi p. Kapčius pri
davė p. Perednos $2.00 kalen
doriaus fondui.

LIETUVIS AUKOIOSI

Bostono dienraščiuose tilpo 
Povilo Žiruolio. gyvenančio 
Story St.. So. Bostone, sūnaus 
kariškio atvaizdas, su praneši- 

kad jis sutiko pasiaukoti 
bandymams

mu.
medicinos moksio 
surasti naujų būdų gydyti kar
štųjų kraštų ligą malarią. Reiš
kia. jis bus susargdintas tąja li-

M.

LIETUVIŠKI ŠOKIAI

Gruodžio 29 d., Lee Audito
rium. Bostone, įvyko Interna- 
tional Institute suruoštas kalė- 

■ dinis parengimas — Christmas 
j Party. Programe dalyvavo ir 
i lietuviai jaunamečiai — patys 
j jauniausieji. Viso 24. Jie pašo- 
! ko, lietuviškuose __
šiuos šokius: Jonkelį, 
ir Noriu Miego.

kostiumuose!
Kalvelį, j 

Rap. j

Graži tai ištikrųjų maldakny
gė — gražiai atspausdinta, ir 
puikiai apdaryta. Didelis už 
tai kreditas ir jums ir “Dar- 

’bininkui”. Dar labiau — tikrai 
. vertingas turinys. Čia net turi- 
įme prisipažinti prie labai ma- 
i lonaus surprizo: turėjom kiek 
baimės, rasti dar vieną “nauja- 
nybę” paprastų maldų ir litani
jų formoje: taigi ypatingai bu
vo džiugu matyti, kad visi pri
prasti išsireiškimai palikti tie 
patys. O maldų įvairumas tokis 
turiningas, kad pilnai turi ati
tikti kiekvieno asmens maldin
gumui.

Todėlei labai nuoširdžiai lin
kime, kad ši puiki maldaknygė 
kuoplačiausiai pasiskleistų tarp 
mūsų žmonių; o kad dvasinė 
gerovė per ją atsiekta būtų 
jums užtikrinimas geriausio 
Dievo palaimos.” 

į MATAS ZUJUS. “Garso” re
daktorius — ...Žinau, kiek triū-i 

Įso ir pastangų įdėjote į tą! 
brangų kūrinį. Mano suprati
mu, tai puikiausia maldaknygė 
iš visų Amerikoje išleistų lietu
viškų maldaknygių.”

BROLIS JONAS PELDŽIUS. 
MIC. — “Didysis Ramybės Šal
tinis” tikrai gražiai išleistas. 
Turinys labai praktiškai su
tvarkytas. O maldų, maldų — 
pasirinkimas didžiausias. Rei-

Svarbus Veikalas Apie 
Lietuvą

ne pilyje iškėlė pirmą kar
tą, po ligų vergijos dešimt
mečių, lietuvišką trispal
vę, pastatydami kalne gar
bės sargybą iš Lietuvos 
vyrų. Mūsų sargybinių 
saugoma vėliava plevėsa
vo iki atplūdo bolševikai.

(LKFSB) Numatoma, 
kad apie vasaros vidurį 
bus paruošta spaudai ke
lių šimtų puslapių knyga, 
anglų kalba, kuri pavaiz
duos katalikų religinį ir 
kultūrinį gyvenimą Lietu
voje ir vadinsis — Katali
kiškoji Lietuva. Knygoje 
bus aprašomi svarbesnieji 
Lietuvos įvykiai nuo krik
što laikų, protestantizmo 
bandymai įsistiprinti Lie
tuvoje, gyvenimas caristi- 
nės Rusijos okupacijoje, 
laisvės laikotarpyje, kan
čios raudonųjų ir nacių 
okupacijoje. Medžiagą at
sidėjęs renka kun. Dr. K. 
Gečys. Tuo reikalu aplan
kęs yra jau visą eilę kny
gynų. Stengiasi, kiek gali
ma. panaudoti 
nius šaltinius.
bus ir lietuviškų iliustra
cijų.

Remlt šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense BondLs ir Stamps!

IŠSIRENDAVOJA 4 kamba
rių fialas. Pečius, ir .kiti įren
gimai. Renčia $4.00 į savaitę. 
Atsišaukite tuojau: Tomas Ja- 
kavonis, 194 Athens St., So. 
Boston. Mass.

GRAEORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuviu Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Brcadv/ay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Bcston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

833 Dorchester Avė. 
Tel. CCLumbia 2537

pirmuti- 
Knygoje

Prieš 25 m. Lietuviška
Trispalvė Suplevėsavo

Gedimino Kalne

CASPER
FUNERAL
137 Dorchester Street

South Eoston. Mass.

Jcseph W. Casper
(KASPZRAS 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUELIC 
Patam?, rimas Di< ną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO'J Bcston 1437 

ŠOU Boston 3960

HOME

ga ir bus bandoma naujais bū- DU BROLIUKAI 
dais ją gydyti. Toks jaunojo Ži- KUNIGAI 
rolio pasiaukojimas
mas
kad
mas

— staty- 
savo gyvasties pavojun. 
kiti- galėtų gyventi skaito- 
heroišku.. Rap.

(LKFSB) Po Didžiojo 
karo suirutės, kai po kraš
tą siautė dar įvairių sveti
mų kariuomenių ginkluo
ti būriai, karininkų Škir
pos ir Gužo vikrumu ir 
greitu orientavimusi, vo
kiečiams išeinant, o len- j 
kams sukilus. lietuviai | 
1919 m. sausio 1 d. užėmė; 
Gedimine kalną ir Gedimi-i

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletsk2s. F. E. Zaletskas 
• Graboriai !r Balsamuctojai 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermen:ms dykai 

NOTARY Pi/Bi.IC 
Tel. SC:J Boston 0815 

ŠOU Bcston 2609

Du broliukai kunigai. 
Du broliukai urėdai.
Tik aš viena vargo dieną 
Grėbiau lankoj šienelį.

Man šienelį begrėbiant. 
Kirtimėlį bekertant.
Ir nulūžo grėblelis, 
Naujo grėblio kotelis.

Bėgsiu greitai tekina. 
Pas broliuką urėdą. 
Mesk, broleli, rašyti. 
Imk grėblelį taisyti.

Mesk broleli, rašyti. 
Imk grėblelį taisyti, — 
Kyla juodas debesėlis, 
Sulys lankoj šienelį.

Nei aš mesiu rašyti, 
Nei grėblelį taisyti;
Tekyl juodas debesėlis, 
Tely lankoj šienelį.

nuo $10.00 iki $15.00

v

COLD PERMANENT

STEAM WAVE 
PERMANENT

Linksmai Leidžia 
Atostogas

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

Sgt. ir Mrs. Auna Bishop 
į (Tuleikaite) “Darbininko” šta- 
ibuirašo: “New Yorke turime 
'gerus laikus. Čia tikrai įdomus 
i ir didelis miestas. Kadangi čia i 
Į labai malonu būti, tai nežinome 
' kada grįšime į Bostoną. Sgt. & 
; Mrs. Roland Bishop.” 
i Mrs. A. Bishop-Tuleikaitė yra 
i dirbusi “Darbininke”. O josios 
tėveliai p-nai Tuleikiai yra LDS 

11-mos kp. nariai ir nuoširdūs 
I “Darbininko" prieteliai ir rėmė-j



Antrad.enis DARBININKAS

KRISTAUS VYNUOGYNE *

Erodui gi miras, štai Viešpaties Angelas pasirodė sapne Juozapui ir 
tarė: Kelkis, imi: vaikeli ir jo motina ir cik j Izraelio žemę... Atėjęs gi 
gyveno mieste, kurs vadinasi Nazaretas, kad įvyktų, kas pranašų pasa
kyta: Jį vadins Nazarenu. (Mat. 2, 19,23).

Vidujinis stabmeldžių dvasios atgijimas
Svarbi misijų žvilgsniu ypatinga dabartinė aplin

kybė tai vidujinis stabmeldžių dvasios atgijimas, pa
žiūrų keičiamasis pas visas nekrikščioniškas tautas. 
Kur tik pažvelgsim ar tai Japonijoje, Kinijoje, ar tai 
Indijoje. Afrikoje, Okeanijoje, visur pabudimas, ver
žimasis prie kitokių gyvenimo formų, supratimų, prie 
kitokios dvasios kultūros. Visos šios stabmeldiškos 
tautos, taip civilizuotos kaip ir visai laukinės, ypač jų 
dvasios vadai, pajutę savo tautinių religijų menkumą, 
ieškote ieško tinkamesnės religijinės pasaulėžiūros, 
laukte laukia tikrosios religijos, kuri jų dvasios reika
lavimus ir ilgesius patenkintų. Toki dvasios pakilimo 
valanda tarp stabmeldžių šaukte šaukia į visus tik
rosios Kristaus Bažnyčios vadus; gelbėkite tuos mi
lijonus žmonių, kad nepaklystų, neškite arba padėki
te nešti sveikos religijos sėklą tarp tų vargšų, kad 
Kristaus karalystė ten užviešpatavus praplėstų savo 
ribas; dirva misijoms priruošta, reikalinga tik dau- 
giaus darbininkų ir pagalbos.

Priešingi katalikų Bažnyčios gaivalai
Minėtoji aplinkybė, didžiai patogi misijų darbavi- 

muisi kitu žvilgsniu sudaro Bažnyčios misijoms pavo
jų. ?<es tais pačiais keliais, ką katalikų misijos, ver
žiasi tarp stabmeldžių ir priešingi katalikų Bažnyčiai 
gaivalai su savo idėjomis ir mokslais — tai islam’as, 
protestantizmas, komunizmas ir netikėjimas įvairiose 
formose irgi platinamas. Šios srovės, kartais didžiai 
galingos, stengiasi pastoti kelią katalikų misijoms į 
stabmeldžių širdis. Taigi, katalikų misijoms reika
linga daugiaus jėgų ir pagalbos šioje smarkioje lenk- 
tyniavimosi kovoje.

Pakilusios savo tautiniam susipratime
Be to. paskutiniais laikais nekrikščioniškosios 

tautos ir valstybės, pakilusios savo tautiniam susi
pratime ima kartais gintis nuo Europos ir Amerikos 
kultūrinių įtakų, stengiasi užsidaryti savyje, o kartu 
nenori įsileisti nė misijų, kaipo sau svetimų elementų. 
Tik atskleisdama savo Dievo duotąjį mokslą ir tikros 
krikščioniškos kultūros lobyną Bažnyčia galės pasi
naudoti dar prielankiomis misijoms aplinkybėmis ir 
vesti stabmeldžius į tiesą ir šviesą. Nuo dabartinio 
misijų veiklumo priklausys visa katalikų misijų ir 
Bažnyčios ateitis tuose kraštuose. Nes be abejo, jei
gu tos šalys ir tautos pateks į Kristaus tikrąją Bažny
čią. pasiliks ilgai-ilgai. gal visados; jeigu gi protestan

i

PASAUKIMAS
Vargas tam. kurs pašaukimo 
Jaunas nekamantiaėja, 
Pagal vėliavos pūtimą . 
Žengia su minia paveju.
— Gal aš klystu, Sutvėrėjau? 
Gal tai vylius prigimimo?
Tai ant aukuro sudėjau

į Visą valią ir likimą.
Nelaimingas, kieno širdį

, Šaukia Žemė, šaukia Dausos:
Ale veltui — jis negirdi.
Negyvuot kurtybėn grimus: 
Dievo balso kas neklauso. 
Būt’ geriau tekiam negimus!

"Š. L.”

tizmas ar naujoji stabmeldystė, ar bedievystė ten už
viešpataus, tai gal amžinai bus žuvusios.

Kas gi turi priedermę užsiimti misijomis mūsų 
laikuose ir kaip jomis reikia rūpintis?

Veikiantieji misijonieriai nėra amžini
Nepaprastos misijų padėties aplinkybės verčia 

netik pačius jau esančiuosius misijose tarp stabmel
džių misijonierius pasišventusiai ir ištvermingai dar
buotis, painesnes užduotis atlikti, bet ir visų šalių ka
talikams deda priedermę, šventą pareigą uoliaus daly
vauti tikėjimo platinime. Juk patys veikiantieji misi
jonieriai nėra amžini, jų darbo dirvos vis platyn eina, 
o medžiagiškos paspirties iš savęs neturi. Dėlto misi
jų pamatu ir šaknimi turi būti namuose pasilikę ka
talikai — jie privalo prirengti misijoms jėgų - darbi
ninkų ir prisiųsti medžiagiškos pagalbos pagal išgalę.

Lietuvos sūnūs ir dukterys privalo prisidėti
Nė viena katalikiškoji tauta negali būti paliuo- 

suota nuo šios priedermės, taigi ir Lietuvos sūnūs ir 
dukterys, ar tai- gimtinėj šalyje ar tai išeivijoje, pri
valo prisidėti. Nes kiekviena katalikiškoji tauta — tai 
Bažnyčios organizmo narys; jei nori ji palikti organiš
kai gyvai suvienyta su organizmu, turi prisidėti prie 
viso organizmo plėtojimosi ir tuo veikliau, juo kiti 
kūno nariai labiau silpsta. Dabar, karo liepsnose pas
kendusios beveik visos krikščioniškos šalys, sunku ir 
joms ateiti misijoms į pagalbą. Mes Amerikoje galima 
sakyti dar prabangoj gyvename. Iš savo net pertek
liaus galime sulaikyti stabmeldžių misijoms tam tikrą 
krizį.

Augimas ir plėtojimasis Kristaus Bažnyčios
Nors kiekvienam katalikui turi rūpėti augimas ir 

plėto jimasis Kristaus Bažnyčios, kurios-jis yra gyva 
dalelė, bet ypatingoji misijų aprūpinimo pareiga už
dėta yra ant sielų ganytojų — kunigų. Nes Kristaus 
ypatingas paliepimas “Eikite, mokykite visas tautas” 
buvo duotas apaštalams ir kunigams, o ne abelnai vi
siems tikintiesiems. Tiesa, kiekvienas kunigas negali 
tiesioginiu būdu, asmeniniai apaštalauti misijose tarp 
stabmeldžių, tačiau gali ir privalo netiesioginiai išpil
dyti šį Kristaus įsakymą, būtent, pats asmeniškai rem
damas misijas aukomis, tai maldomis ir visokiais bū
dais ragindamas tikinčiuosius prisidėti prie misijų 
darbo: aiškindamas jų svarbumą, reikalingumą netik 
suaugusiems, bet ir vaikams, žadindamas visų širdy
se karštą misijoms meilę.

Nelabai prielankių kalbų
Kartais tenka išgirsti nelabai prielankių svetimų

jų šalių misijoms kalbų. Sakoma neišsigali lietuvia; 
aukoti ir pasišvęsti kitiems, nes savųjų tautinių reika
lų randasi begalo daug ir neįstengiama nei fizinėmis 
nei dvasinėmis aukomis jų aprūpinti. Čia dar užsiimf 
svetimomis tarp stabmeldžių misijomis!

Nepaliuosuoja tikinčiųjų nuo pareigos
Toks pasiteisinimas tik paviršutiniai į reikalus 

žiūrint atrodo turįs šiek-tiek tiesos, bet ištikrųjų ne
paliuosuoja tikinčiųjų nuo pareigos šelpti tarp stab 
meldžiu misijas. Nes jei viena, antra, trečia ir ketvir
ta tauta panašiai pradėtų teisintis, atsisakytų, tai ne 
trukus katalikų Bažnyčia visai netektų misijų ir tu 
retų aukštai susitraukti savo gyvenime. Antra, nerei
kalaujama visą paaukoti, atiduoti svetimšalių misi 
joms apleidus savo krašto Bažnyčios reikalus. Žmo 
nės turėdami savyje sužadintą gyvą užuojautą ir pa
siaukojimą stabmeldžių misijoms, prielankiai ir duos 
niai rems ir savo krašto reikalus. Tuomet ir pasirodys 
misijų darbo grįžtančioji palaima savo kraštui. Meile 
bendrų visos Bažnyčios reikalų verčia karščiau rūpin
tis savo tautos viešais reikalais. Bažnyčiai naudą atne 
Šančiais. Kitaip ir negali būti. Krikščionis katalikas 
užsidegęs noru suteikti brangiausią dvasios turtą — 
tikėjimą vargstantiems mirties tamsybėse stabmel 
džiams, būtinai stengsis tą brangųjį tikėjimą palaiky 
ti savyje ir tarp savųjų. Bet ir priešingai: negalima.' 
dalykas, kad geras katalikas, suprasdamas, kaip jan 
pačiam brangus ir reikalingas yra tikėjimas, netrokš
tų jį išplatinti tarp kitų, tarp stabmeldžių.

Praktiškas Katalikiškas Darbas

1

Lai būsim neuž

Aną dieną šv. Petro liet. par. bažnyčioje kalbėjo J. E. 
Vyskupas Cushing, Bostono Tikėjimo Platinimo Draugijos 
pirmininkas. Jis aiškino apie tolimųjų misijų rėmimo reika
lingumą ir lietė Cuadalcanal sritį. Jis priminė ten sėkmingai 
besidarbuojančius misijonierius tarp stabmeldžių, kur mūsų 
sūnūs ir dukros, troliai ir sesės, šiandien lieja kraują. Ir tie 
mūsų artimieji asmens pirmieji įsitikinę, kaip yra didis rei
kalas padėti aniems stabmeldžiams, pirmieji iš savo kuklių 
kariškų algų sumetė misijoms per penkis tūkstančius dole
rių. Deja, priešo japono ranka sugriovė tą šventą misijų 
darbą. Mūsų kariai tą matė. Jie povandeniniais laivais gel
bėjo misijonieriams... Iš to seka, kad mūsų kariai ne vien 
pinigine auka rėmė misijas, bet ir savo gyvybes statė pavo
jum.. Jie savo krauju užrašė ant diržų —
miršti. — Ir štai J. E. vyskupas Cushing duoda praktišką 
būdą prisidėti sulig išgalės kiekvienam katalikui prie to kil
naus darbo. Jis rengia Vasario 9 d., 1944, Jordan Hali, Bos
tone koncertą, misijų naudai. J. E. kviečia visus į tą kon
certą atvykti, o kuriems aplinkybės neleidžia, kviečia likti 
to koncerto rėmėjais. Tai yra, paaukoti kokį centą to kon
certo naudai. O tuo labiau, kad to koncerto pasisekimo dar- 
bas-kreditas, atiduodamas šios — Šv. Petro liet, parapijos 
sodalietėms. Jos oficialiai figūruoja, kaipo to koncerto ren
gėjos. Taigi So. Bostono lietuviams - katalikams graži pro
ga praktiškai paremti misijų darbą. Aukos galima priduoti 
asmeniškai Sodaliečių dvasios vadui Kun. K. Jenkui, arba 
pasiųsti — Rev. C. Jenkus, 50 W. 5th St., So. Boston, arba 
palikti ‘'Darbininko” administracijoje. Vardai anų aukotojų 
bus įrašyti į misijų rėmėjų eiles.
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I SAULĖTA ŠALĮ
Pėdomis savo dieviško vado 
keliauju vienas aš ramiai, 
nors širdį, kojas tankiai bado 
žalieji erškėčių spygliai.

I
Ir veržias maldos iš krūtinės 
į Dievą gintaro vilnims;
aš trokštu meilės begalinės, 
širdis vien mylima nurims.

i
Čia klaidūs kloniai vis migloti, 
krauju dėmėti, ašarom, 
sirenės nori pavilioti 
keleivį įstabiom dainom.

Bet kas išdrįs jų paklausyti.
kas grožį nykstantį pamils. — 
į laimę žadančią jam sritį 
sielos sparnais jau nepakils.
Kietu keliu per tuščius plotus, 
į dangų žvelgdamas, einu, 
į rūmus, saulėn vainikuotus, 
gyvasties kryžių vis nešu.
Jūs nykios dvasios, jūs šešėliai, 
širdies nesužavėsit, ne, 
neduosit laimės mano vėlei — 
ji ras tą laimę vien Jame.

Kaip elnias skuba prie šaltinio, 
kad jį marina troškulys — 
prie Dievo didžio, begalinio 
ištroškus veržiasi širdis.

“Š. L."I 
I
I 
i
i

Šv. Pranciškus ir 
Mūrininkas

Šv. Pranciškus Asyžietis 
kartą ėjo pro sunkiai be
prakaituojantį mūrininką. 
Maloniai darbininką pa
sveikinęs, šventasis tarė: 
“Ką čia dirbi, mielas mū
rininke?” Mūrininkas at
sakė: “Visą dieną mūriju!” 
Šventasis: “O kam tu mū
riji?” Mūrininkas: “Kad 
daugiau pinigų uždirb
čiau!” Šventasis: “Ką tu 

įdarysi su pinigais?” — 
“Duoną pirksiu”, atsakė 
mūrininkas. “Ir ką su duo
na darysi?” Mūrininkas: 
“Ką? O kaip be duonos gy
vensi?” Šventasis dar pa
klausė: “Bet kokiam galui 
tu gyveni?” Mūrininkui 
šventojo klausimai jau 
buvo nusibodę. Į pastarąjį 

— visi su didžiausiu dėmesiu klausėsi Demoste-, tiesiog nebežinojo nė ko . . - ___ •------- ------------- latsflkvti. Tada šv. Pran-
nimo klausimą. — Daugelio šių laiku žmonių paveiks- eiškus jį švelniai pamokė, 

|kad mūsų gyvenimo ir vi- 
jsų darbų tikslas yra dan
gaus karalystė.

■

Šių Dienų Paveikslas

Graikų didysis kalbėtojas Demostenas kartą di
deliame žmonių susirinkime laikė paskaitą apie tėvy
nės gerovę. Jis kalbėjo su didžiausiu užsidegimu ir ne
paprastu-gyvumu. Bet didžioje žmonių minioje mažai 
kas jo rimtai klausėsi: vieni nuobodžiaudami žiovavo, 
kiti kalbėjosi, treti snaudė... Tai pastebėjęs Demoste
nas, ėmė sekti pasaką apie asilo šešėlį. Minia ūmai 

no kalbos, tarsi jis būtų kalbėjęs apie svarbiausi gyve- atsaxyti.

las.

Diogenas Ir 3 Sistercos
Graikų galvotojas Diogenas Atėnuose pasistatė 

rinkoje paprastą būdelę ir ant durų iškabino tokį už
rašą: “Čia parduodama išminties”. Vienas ponas, per
skaitęs tą užrašą, gardžiai nusijuokė, padavė savo tar
nui tris sistercas ir liepė nueiti pas Diogeną ir nupirk
ti už jas išminties. Tarnas išpildė pono valią. Diogenas 
paduotus pinigus įsikišo į kišenę ir tarė: “Grįžęs pasa
kyk ponui: Visuose dalykuose reikia nuolat atminti 
pabaigą”. Tie žodžiai taip patiko ponui, kad jis liepė 
juos auksinėmis raidėmis užrašyti ant jo gyvenamo
jo namo durų.

. Vienuolyno Tylumoje

Kopernikas, gamtininkų 
įžymybė, paraše jo paties 
įsakymu iškaltame po 
mirties ant paminklo taip 
nuolankiai kreipiasi į Vieš
patį: “Neprašau tos malo
nės, kurią esi suteikęs Po
vilui, nei to atsižvelgimo, 
kurį esi parodęs Petrui. 
Tik tos malonės, kurią esi 
parodęs žmogžudžiui ant 
kryžiaus, nuoširdžiai mal
dauju Tave.”

Du Romos ciesoriaus 
rūmų aukšti tarnautojai 
netikėtai turėjo dvi dienas 
praleisti vienuolyne. Vie
nas jų nuobodžiaudamas 
ėmė skaityti šv. Antano 
atsiskyrėlio gyvenimą. 
Skaitė ir beskaitydamas 
pamažu traukė savo širdį 
nuo pasaulio. Perskaitęs 
visą knygą, tarė savo 
draugui: “Mano mielas! 
Mes esame neišmintingi. 
Tarnaujame žemės kara
liui, rūpinamės įgyti jo 
malonių ir prietelystę, 
kuri truks vos keletą me
tų, o visai nesirūpiname 
apie Karalių Karaliaus, t. 
y. Dievo, meilę ir malonę, 
kuri truks per amžius”.

Kiniečiai krikščionys aplanko misijonierių. Jis pakelia juos 
puolusius, stiprina silpstančius, moko klystančius, gelbsti vargs
tančius...
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