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Ketvirtasis Karo Bonu Vajus

Antradienį, sausio 18 
dieną prasidėjo Ketvirta
sis Karo Bonų vajus. Karo 
Bonų pirkimas nėra pri
verstinas, bet reikalingas 
ir patriotingas darbas, nes 
pinigais, įvestuojamais į 
Karo bonus, mes remiame 
mūsų vyriausybės ir karo' 
vadovybės pastangas lai
mėti pergalę ir taipgi stip
riname naminį frontą.

Nėra geresnio invest- 
mento, kaip pirkti karo 
bonus.

Lietuviai labai gerai da
ro ruošdami masinius su
sirinkimus, kuriuose par
duodami karo bonai. Tas 
palengvina kaikuriems nu
sipirkti karo bonus ir taip 
pat kelia lietuvių vardą.

Mes žinome, kad lietu
viai darbininkai perka ka
ro bonus dirbtuvėse, ofi
suose, bankuose, bet masi
nis pirkimas yra daug 
reikšmingesnis. Masiniu 
karo bonų pirkimu mes į- 
rodome, jog lietuviai daug 
daugiau išperka karo bo
nų, negu iš jų, kaip ir iš 
kitų darbininkų, atrukuo- 
ja karo bonų pirkimui 
dirbtuvėse.

Sekmadienį, sausio 23 
dieną masinis karo bonų 
pardavimas įvyksta šv. 
Roko lietuvių par. svetai
nėje, Montello, Mass., ir 
Šv. Jurgio lietuvių par. 
svetainėje, Norwood, Mas
sachusetts.

Pageidaujama, 
tuos susirinkimus lietu
viai gausiai sueitų ir pirk
tų karo bonus pagal išga
lės.
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PREZIDENTAS RAGINA VISUS 
PIRKTI KARO BONUS

Washington, sausio 20— 
Prezidentas Rooseveltas 
atsikreipdamas į žmones 
remti Ketvirtąjį Karo Bo
nų vajų, pareiškė: “Iki 
mūsų kariuomenės neuž
ims Berlyno ir Tokio mies
tų, mes negalime nei va
landėlei ramiai svajoti, 
kad karas jau beveik už- 

i baigtas, mūsų sunkiausi 
; militariniai veiksmai dar 
' priešakyje tebėra”.

Lietuviai pirkdami karo 
bonus užsipelnys didesnį 

! vyriausybės prielankumą 
Lietuvai nepriklausomy
bę atgauti.
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Vatikano Miestas Be 
Šilumos

to oro Vatikano Miesto 
viršininkai yra apsispren
dę atidėti kiek galima to
liau šildymą ofisų ir gyve
namų namų, įimant ir pa
ties Šventojo Tėvo apart- 
mentą. Toks esąs paties 
Šv. Tėvo pageidavimas ka
ro metu apseiti be pato
gumų, nes pavojingas ka
ro laikas reikalauja di
džiausios ekonomijos ir 
pasiaukojimo.

Britai Perėjo Garigliano 
Upę
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Algiers, sausio 20 — Po 
trijų savaičių puolimų 
Britų kariuomenė perėjo 
Garigliano upę (Italijoj) 
keliose vietose, ir tęsia

Vatikano Miestas— Pra- smarkias kautynes toje 
nešama, kad nežiūrint šal- apylinkėje.
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Amerikiečiai Nukirto Naciu

Iš J. V. 5-sios Armijos priešinasi Britų Aštunta- 
Centro, Italijoj, sausio 20 jai Armijai.
— Amerikiečių bombone
šiai puolė Vokietijos nacių 
geležinkelius Italijos šiau
rėje ir juos nukirto. Tais 
geležinkeliais naciai pris
tatydavo savo karo jė
goms reikmenis į Romą.

Dabar iš trijų didžiųjų mėnesį, kada bangos pra- 
geležinkelio linijų beliko dėjo smarkiai daužyti ir 
naciams tik viena, būtent, laivas prakiūro. 
rytiniame pakraštyj nuo! Trysdešimtys keturi 
Ancona iki Pescura, kuria žmonės žuvo, gi 29 išsigel- 
pristato naciams, kurie bėjo.

ŽIAURIOS KOVOS RUSIJOJE

Nuskendo Armijos Prekybi
nis Laivas

VVashington, sausio 20— 
Amerikos armijos preky
binis laivas nuskendo 
šiaurės Atlantike praeitą

VOKIETIJOS KATALIKAI 
NACIZMO PRIEŠAI

Stockholm, Švedija, sau
sio 20 — švedų laikraštis 

i Swenska Dagbladet rašo, 
i kad dauguma Vokietijos 
žmonių yra prieš nacius ir 
norėtų nusikratyti Hitle- 

, rio partijos. Rašo: “Kata
likai yra didžiausi nacių 
Į priešai, Katalikų Bažny- 
į čios vadai drąsiai kalba 
i prieš nacius. Pavyzdžiui, 

... . _ -Munsterio Vyskupo GrafŠiomis dienomis Rusijos; J v
bolševikų laikraščio ‘Prav- .. .-
da’ žinia, kaipo gandas, i !ln,am,‘ "s0Je Vokietijoje, visiems

kad į

———————
j Maskva, sausio 20 —So- Iijantų bombardavimas
vietų rusų kariuomenės Vokietijos industrijos 
narsiai kovoja prieš na- miestų suparaližavo Hitle- 
cius Leningrado fronte ir rio karines jėgas, bet ru- 
artinasi Pabaltijo valsty- sai niekada nebombardavo 
bių link. į Vokietijos miestų. Ru-

Rusai sako, kad naciai sams būtų arčiau pasiekti 
rodo didelį atsparumą ir Vokietiją, kaip britams ar 
yra pasirengę atremti ru- amerikiečiams.
sų puolimus. I Kodėl nieko negirdėti a-

Ukrainos fronte rusai pie Rusijos oro jėgas? 
artinasi Rovno miesto ir Kam rusai taupo savo lėk- 
tikisi tą miestą užimti, tuvus?
Vienas dalykas nėra aiš-j 
kus apie sovietų Rusijos- 
karo jėgas. Kur yra sovie-' .

r tų Rusijos oro jėgos —1 
lėktuvai, bombonešiai? Vi-!

PRELATAS JONAS AMBOTAS,
Švč. Trejybės lietuvių parapijos, Hartford, Conn., kle
bonas, šeštadienį, sausio 22 d. mini savo 75 metų am
žiaus sukaktį.

Prelatas Ambotas yra nuoširdus lietuvių katalikų 
spaudos, ypač ‘'Darbininko” rėmėjas. Jo vadovauja
moje parapijoje gyvuoja ir gražiai veikia LDS 6 kuopa.

Garbingą vadą, prelatą Joną Ambotą, sulaukusi 
Jubiliejinio amžiaus, sveikiname ir linkime ilgiausių 
metų!

______________
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rodė didžiausią drąsą ko
vodami už sąžinės laisvę”.

Nacių Siautėjimai Kazlų. 
Rūdoje PREL. J. AMBOTUI 75 METAI(LKFSB) Pereitų metų 

birželio 4 d. apie 3 vai. ry
to Kazlų Rūdon iš Kauno 
atvyko didelis skaičius vo- . , T . , , - ,
kiečių žandarų, rudamarš- tarPe. Pel"«s PreL J°- ”<,k51.0 J^aigas prel.

. . kinių, šiek tiek latvių ir ?as Ambotas, kurs šiemet Ambotas, besikunant Ma-
von Galen pamokslai išda- estų batalijonierių. Jiems švenčia 75 m amžiaus su- 
” - ' ............................. ; vadovavo aukšti kaklP<?‘™«s.1?,6?m'„sau-

kad Anglijos diplomatija ilr kada Vyskupas sako P?’, generalkomisariato parei- 
turėję pasitarimus su Vo- ™ksl“a katedra Pnsigru- gūnai. Egzekuciją paruo- 
kietijos nacių užsienių mi- dus. kIaU®yt<>Jųu.. Naciy . vietos gestapininkas 
nisteriu von Ribbentropu,I alaPt0J* Policija bijo Vys- Heinrichas. Atvykusieji 
yra aiškus ženklas, kad ru- kupą arestuotK Kada tik apsupo miestelį, prikėlė 
sai nepasitiki Alijantams. Į Pasigirsta, kad Vyskupas gyventojus ir pradėjo daa-

Rusijos bolševikų spau- i būsiąs areštuotas, žmonės ryti kratas ir tąja proga 
da ir radio dabar bando suvažiuoja iš miestelių ir plėšti. Suėmė dvi šei- 
aiškinti, jog “Anglijos kaimų, apstoja Vyskupo 
spauda skelbė žinią, kad j 
vokiečių ambasadorius 
von Papen, tiesa, nedavė’ 
taikos pasiūlymo, bet taip 
pat tiesa, kad vokiečiai da
vė taikos pasiūlymus”.

Jeigu Anglijos ar Ame-! 
rikos spauda skelbė, kad 
vokiečiai siūlo taiką, tai 
tas dar nėra įrodymas, jog 
Anglai ar Amerikiečiai ve
dė su Vokietijos naciais 
taikos derybas, kaip Rusi
jos bolševikų laikraštis 
“Pravda” skelbia.

Nežiūrint kaip Rusijos 
bolševikų ir Amerikos ko
munistų spauda bandytų 
išsisukinėti ir užglostyti 
paskelbtą, kaip vienas An
glijos laikraštis parašė, 
“melą”, vistiek jis pasilie
ka melas.

Bolševikų ir komunistų

j namus ir prašo, kad jis iš
eitų pasirodyti. Jie nori 
persitikrinti, kad Vysku
pas laisvas. Katalikai pa-

(LKFSB) Garbingą var- garbės narius. Ypatingai 
dą USA lietuvių išeivių vertindamas lietuvišką-

---- , kelioliką jaunuolių m‘ 
ir keletą asmenų be darbo: 
pažymėjimo. Viso — 35 
asmenis. Suimtuosius 
traukiniu išgabeno į Vo
kietiją.

Krata Ir Areštai 
Ariogaloje

Wasbington, sausio 20— 
Amerikos vyriausybė, per 

i Civil Service Commission, 
aiškiai pareiškė: “Žmonės, 
kurie yra komunistų par
tijos nariais, arba tie, ku
rie komunistų partijos Ii-

I
spaudė užpylė daugiau a- 
liejaus ant Vokietijos na
cių propagandos malūno.

lėktuvai, bombonešiai? Vi-! (LKFSB) Pereitą vasa- 
si žino, kad dar prieš kai’ą rą, birž. 10 d., prekymečio 
rusai turėjo didžiausią oro dieną vokiečių daliniai ap- 
jėgą. Karo metu Amerika supo Ariogalos miestelį.

i visus atvykusius 
turgun ir kaikuriuos na
mus. Ariogaliečiai, toli 
būdami nuo pagrindinių 
kelių, visą laiką ramiai gy- 

■ venantieji — nepaprastai 
susijaudino, kilo didžiau- 

tus, ar kariuomenių sto-'sis sąmyšis, kurio metu— 
sukaktuvininko vyklas- [vienas užmuštas ir trys

Stalinas pareiškė, kad A- sunkiai sužeisti.

rianapolio kolegijai yra 
paaukavęs 1.000 dolerių, o 
vėlesniu laiku, kaip tai į- 
staigai nusipelnęs asmuo, 
buvo pakviestas kun. Na
vicko Vardo Fondo komi
sijom

Įvertindami svarbų gar-

šio 22 d. Vosiliškėje, Grin
kiškio vai., Kėdainių apsk. 
Į Ameriką atkeliavo 1890 
m., o 1893 m. įstojo į šv. 
Cirilijaus kolegiją, Det
roit, Mich. Baigęs Šv. Jono 
seminariją Bostone, Mass. bingojo 
kunigu įšventintas 1901 darbą tarp Amerikos lietu- 

gruodžio 21 d. Kaikurį vių, sveikiname jį, linkė- 
; laiką buvo vikaru Šv. Ma- darni geros sveikatos ir iš- 
' rijos parapijoje Norwich, tvermės tolimesnėje veik 
IConn. 1912 m. buvo pa- loję.
skirtas į lietuvių parapiją 
Hartford, Conn. Jo rūpes
tis buvo ir naujos bažny
čios statymas bei mokyk
los steigimas. Įsteigta ne 
tik pradžios mokykla, bet 
taipgi ir aukštesnioji, ku
rioje dėstomi akademiniai 
ir komerciniai kursai.

ir Anglija pasiuntė Rusi-'Krėtė 
jai tūkstančius lėktuvų, gi 
pati Rusija jų taip pat pri
sigamino daugiau, tačiau 
sovietai niekada neprane
šė, kad jų lėktuvai būtų 
bombardavę nacių mies-

Alijantai Nuskandino 3 
Japonų Laivus

Gražino Geležinkelius 
Kompanijoms

Iš Alijantų Centro, Nau
joj Gvinėjoj, sausio 20 — 
Alijantų lėktuvai puolė Ja
ponijos laivyną pereitą 
pirmadienį ties Rabaul, 
kur stovėjo 12 japonų 
prekybinių laivų. Sakoma, 
kad tris japonų laivus tik- 

! kata leidžia, jisai dalyvau- rai nuskandino ir gal būti 
ja visuose išeivių lietuvių dar kitus du.

1 svarbesniuose darbuose.' Puolant New 
Kurį laiką jis yra buvęs 
Kunigų Vienybės pirmi-

Prel. Amboto energin
gas veikimas siekia toli už 
.parapijos ribų. Kiek svei-

i

i
I
I
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VVashington, sausio 20,
Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad galutinai 
pilnai susitarta su gele
žinkelių darbininkais algų 
reikalu ir streiko pavojus 
pašalintas.

Geležinkeliai grąžinami

I

kompanijų vadovybei.
Amerikos vyriausybė bu

vo paėmus geležinkelius, 
kada darbininkai dėl nesu
tarimų su kompanijoms 
gręsė paskelbti streiką. 
Darbininkams algos pa
keltos nuo 9 iki 11 centų į 
valandą.

niją seka, karo metu, ar
taikos metu, neturi vietos 
valdžioje”.

Komisija pravedė tokį 
nustatymą, kada buvo pa-< 
reikalauta, kad valdžios 
darbininkų nebūtų klau-

P?rl!i0S2r ninku.'sLRKA dvasios va- 
įdu, uoliai talkino Moterų 
Sąjungai, Vyčiams, už 
darbą ir aukas “Motinė
lės” draugijoje pakeltas į

organizacijos jie esą na
riais. Tačiau komisija aiš
kiai pasakė, kad yra rimta 
abejonė ar komunistai yra 
ištikimi Amerikos vyriau-i 
sybei?

Toliau komisija sako: — 
“Jei žmogus yra komunis
tų partijos narys, ar jų se
kėjas. tai toks žmogus aiš- 

Cogan ir jo žmoną Bernice kiai įrodo, kad jis noriai 
už baldų padegimą savo i pildys svetimoje šalyje po- 
namuose. Adv. Cogan tu- litinės 
rėjo apdraudą Maryland. ir kad jo pirma ištikimybė bėjo vyskupą Octave Ter- 
Insurance kompanijoj. , bus svetimai valstybei. To- rienne, M.S.C., 42 m. am- 

Adv. Cogan gavo 3 mė-.kiam žmogui neturima ir žiaus, Gilbert Salų Apaš- 
nesius kalėjimo, o jo žmo- negalima pavesti pareigų fališką vikarą, du misi jo
ną šešių mėnesių patikri-’ir atsakomybės šio krašto nieriu kunigu ir du broliu- 
nimo (probation) bausmę.'valdžioje.” 'kus, kurie japonams užė-

Gavo 3 Mėnesius Kalėjimo 
llž Baldų Padegimų

Revere. Mass., sausio 20 
— Suffolk Superior teis
mas nuteisė adv. Stanley

Puolant New Britain, 
kaip praneša gen. Mac- 
Arthur centras, mažiausia 
18 ir gali būti 33 japonų 
lėktuvus nutrenkė Alijan
tų lakūnai. Tuo pačiu lai
ku Alijantai prarado savo 
12 lėktuvų.

Darbininku Radio Programa

AMERIKOS KAREIVIAI IŠGEL
BĖJO MISIJONIERUS

Honolulu, sausio 20 —
Šiomis dienomis Jung. 

namuose. Adv. Cogan tu-Į litinės grupės įsakymus, Valstybių kareiviai išgel- 
_____ ji________ > r________________ i__ a * • j •___________ ___________________________

šeštadienį, sausio 22 d., 2 vai. po pietų įvyks lie
tuvių darbininkų radio programa — liaudies dainos, 
muzika, pranešimai. Pasukite savo radio rodyklę 
ant 1150 kilocycles ir klausykite programos iš WC- 
OP, Boston, Mass.

Lietuvių Darbininkų Radio Jubiliejinis koncertas 
įvyks gegužės-May 14 d. Programą išpildys mūsų tau
tos įžymioji dainininkė p. Anna Kaskas-Katkauskaitė, 
Metropolitan Operos artistė.

Nuoširdžiai kviečiame visus įsirašyti radio kon
certo rėmėjais; kviečiame visus į talką, kad tas kon
certas pilnai pavyktų. Tuo koncertu pagerbsime ir 
mūsų motinėles, nes įvyksta Motinos dienoje.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys
būdami prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini- 

nelaisvėje, buvo mus ne vėliau penktadieny j, jeigu norite, kad būtų 
> su kir- paskelbta šeštadienį.

DARBININKŲ RADIO

mus Gilbert salas buvo jų 
nelaisvėje.

Misijonieriai, 
japonų i 
maitinami ryžiais 
melėmis. - Visas jų vynas 
pavogtas, taipgi neteko 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
batų. Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

X
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■VAIRIOS ŽINIOS
Lietuvaitė Amerikos 

Didvyrių Tarpe

Londonas, sausio 20 — 
Sovietų Rusijos bolševikų 
oficialus laikraštis “Prav- 
da“ įdėjo žinią, kurioj pa
sakyta. jog esą gandų, kad 
Anglijos vyriausybės du 
diplomatai tarėsi su Vo
kietijos ministeriu Joa- 
chim von Ribbentrop apie 
atskirą taiką.

Pravda nepasako kur ir 
kada toks pasitarimas į- 
vyko, tik pastebi, kad “tai 
nebuvo be pasekmių”.

Kadangi visose konfe
rencijose sovietų Rusijos, 
Anglijos ir Amerikos vy
riausieji vadai sutarė, kad 
atskiros taikos su Hitleriu 
nebus daroma, tai sovietų 
Rusijos ‘Pravdos’ žinia su
krėtė ir didžiai nustebino 
Anglijos ir Amerikos vy
riausybės vadus.

Anglijos vyriausybė tuo
jau viešai pareiškė, kad tai 
yra grynas prasimany
mas. ir Londono laikraš
tis “Daily Mail” parašė, 
kad “tai yra įžeidimas 
Britanijos žmonių“.

Amerikos vyriausybė ir 
pats prezidentas Roosevel
tas buvo didžiai nustebinti 
Rusijos laikraščio tokia 
žinia. •

Amerikos laikraštinin
kas Maskvoje, Cassidy, 
negali išaiškinti, bet pasa
kė, kad į sovietų Rusijos 
spaudą nieko netalpinama 
neapgalvotai. Rusijoje, 
kaip visiems žinoma, laik
raščiai yra valdžios kon
trolėje, ir be jos žinios nie
kas į laikraščius netelpa. 
Taigi sovietų Rusijos vy
riausybė leido “Pravdai” 
tokią žinią talpinti.

Kada Anglija griežtai 
užprotestavo, sovietai su
tiko tą protestą patalpinti 
savo laikraščiuose, bet ne
pažymėjo, kad sovietų Ru
sija tokią “Pravdos” žinią 
paneigia.

Koks sovietų Rusijos vy
riausybės buvo tikslas 
leisti tokią žinią spaus
dinti. tik Stalinas tikrai 
težino, visi kiti tik spėlio
ja. Tą žinią “Pravda” pa
skelbė Rusijos žmonėms, 
kada Lenkijos vyriausybė 
atsikreipė į Ameriką ir 
Angliją tarpininkauti dėl 
jų santykių su rusais.

Toliau. Rusijos vyriau
sybė pareiškė Rumunijos 
buvusiam karaliui Karo
liui. kad jis nesitikėtų po 
karo atgauti valdžią. Vėl 
tuo pačiu laiku sovietų 
Rusija smarkiai puola 
Suomiją, sakydama, kad 
Suomijos kariuomenės pa
pildė žiauriausius darbus 
Rusijos miesteliuose ir 
kaimuose, ir sako: “Suo
mijos vadai nori sudaryti 
didžią Suomiją, kuri siek-

I 
tų Uralus”. Čia pasireiškia 
sovietų Rusijos tikslas spaudos išėjo Lowell Tho- 
vienai valdyti ir tvarkyti mas parašyta - paruošta 
Europos tautas.

Stalinas visiškai neatsi
klausęs Anglijos ir Ame
rikos vyriausybių jau su
darė sutartį su Čekoslova
kija: pareiškė, kad Alijan- 

! tai nesikištų ir į Rusijos ir 
kaimyninių valstybių sie
nų nustatymą, sakyda
mas, kad tai yra Rusijos 
reikalas.

Visai tai verčia tikėti, 
kad sovietų Rusija su Ali- 
jantais nesitars, bet darys 
kas jai bus naudinga ir ga
lima. Ar sovietų Rusija 
kovos, kada užims ir už
valdys tiek, kiek ji nori, 
yra klausimas. Vienas da
lykas aiškus visiems, kad 
sovietų Rusija tik savimi 
rūpinasi. Nuo pat karo 
pradžios Rusija negelbėjo 
kitoms tautoms, bet grie
bė ką ir kur tik galėjo.

Bolševikai aiškina, kad 
Stalinas buvo sudaręs su
tartį su Hitleriu, tik dėl to, 
jog buvo reikalas Rusijai 
gerai prisirengti prie ka
ro. Bet komunistai nepa
sako, kad tuo metu buvo 
sunaikinta Lenkija, Dani-( 
ja. Olandija, Belgija,! 
Prancūzija, kad smarkiai, 
nukentėjo Anglija. Rusija 
pradėjo karą, kada buvo 
Hitlerio kariuomenių už
pulta.

Sovietų Rusija tik reika
lavo iš Alijantų antrojo' 
fronto, bet pati kovojo tik 
viename fronte, o Alijan
tai turi kovoti devyniuose 
frontuose. Ji reikalavo an
trojo fronto, bet griežtai 
pareiškė, kad nenori Ali
jantų patarimo apie rube- 
žių nustatymą. Ir dabar 
“Pravdos” žinia, tarsi, sa
ko, kad sovietų Rusija su
darys taiką kada ir su kuo 
ji norės. “Pravda” nepa- 
įiškina kodėl įtalpino to
kią neteisingą žinią.

Pastaromis dienomis iš

Vyr. Liet. Komitetas Ir 
Mobilizacija

knyga vardu “These Men 
Shall Never Die”. Joje ap
rašoma per 70 Amerikos 
didvyrių — tai yra vyrų 
nepaprastai pasižymėju
sių kovose pirmuose šio 
Amerikos karo metuose. 
Tarp tų didvyrių yra tik 
viena moteris. Ir ta garbė 
tenka lietuvaitei - slaugei 
— Onai Bernotaitei— An
na Bernatitus, kuri pasi
žymėjo savo heroišku pa
sišventimu slaugydama i 
sužeistuosius Amerikos 
karius Bataane — Filipinų 
salose, kuomet ten ameri
kiečiai ir filipiniečiai va
dovaujami garsaus gene
rolo Douglas McArthur 
kovojo su japonais iki pas
kutiniųjų. Slaugė Berno
taitė buvo išgelbėta - iš
vežta Amerikos submari- 
nu. Knygoje įdėtas atvaiz
das per visą puslapį.

Šios Pensvlvanijos lietu-į 
vaitės heroiškumas turėtų 

• lietuviams priduoti dar 
■ daugiau inspiracijos pasi
švęsti kovoje už Amerikos1 

1 pergalę ir laisvą nepri
klausomą Lietuvą. A.

(LKFSB) Okupantai 
Lietuvoje paskelbė antrą 
iš eilės mobilizaciją. Šau
kiami registruotis vyrai 
gimusieji 1912-1918 ir 
1925 metais. Slaptasis Vy- 
riausis Lietuvių Komite
tas atsiliepdamas į tai vie
name atsišaukime rašė: 
“Šaukiami nestokime, 
gaudomi slapstykimės,
paimti iš vokiečių bėki
me... Taupykime savo jė- 

i gas mūsų vyriausiam tik- 
jSlui — lemiamai kovai už 
Nepriklausomą Lietuvą, 
mūsų laisvai ateičiai kur
ti.”

Amerikos Katalikai Šelpia 
Lenkus Tremtinius 

Meksikoj

Mexico, D. F. — Praneša, 
kad Leon, Guanajuato val
stybėje. Amerikos ir Len
kijos valdžių įsteigtoje 
stovykloje yra 300 lenkų 

i vaikų ir 1,200 lenkų suau- 
; gūsių, kuriuos šelpia Ame- 
I rikos Katalikų Šelpimo 
fondas. Toje stovykloje 
lenkai yra aprūpinti ne tik 
maistu, bet mokyklomis, 
knygynais, pasilinksmini
mo vietomis.

Iš Colonia Santa Rosa 
buvo atvykęs kun. Leonar
das Kaszinski, tos koloni
jos direktorius, ir atidary- 

! mo stovyklos ceremonijo
se atnašavo iškilmingas 
šv. mišias.

Ingriai Išnaudojami, Blogai 
Apgyvendinami,—Sako 

Suomių Laikraštis

ž

53^^, Užsisokyidte Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ava.. Islington Mass.

Tel. Dedham J304-W
PRANAS GERULSKIS, Narnų Tel. Dedham 1S(H-R

J> 
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Australietis, I^ew Guinea. Satelberg saloj, neša su
žeistąjį karį, kai tuo tarpu tankai rieda pirmyn, kad 
sučiupus japonų lizdus.

25 m. Nuo Lietuvos Aviacijos 
Įsisteigimo

2

GYVENIMAS 
EINA BATU

I Slaptieji Liet. Laikraščiai 
Patvirtina Apie Mirtį 

Ištrėmime
Amžiaus ilgus metus
Augo uosis gražus.
Ir augo ir lapais žaliavo!
Tarp pakalnių plačių.
Tarp beržų, drebulių 
Viršūnės jis nelenkė savo.

Daužė jį viesulai;
Nedrebėjo jisai.
Puikiai ir iš aukšto žiūrėjo: 
O kad žvaigždės užšvis, 
Per žvainąsias naktis. 
Jautriai apie meilę šlamėjo.

Jam prie šono tada
Iš šaknių, jo greta
Uoselis žalsvutis išdygo:
Skleidė uosis šakas,
Per naktis ir dienas
Iš džiaugsmo sviravo, nemigo.

Jau nerūpi miškai.
Taip nežiūri aukštai.
Vien sūnų prie šono sau glau- 
Baidos žiemio aštraus. Į džia: 
Nes jam gaila sūnaus.
Ir durną niūniuoja jam grau

džia.

Dvelkia oras minkštai,
Auga jaunas aukštai,
Ir skleidžias platyn, ir didžiuo- 
Uosis lenkias žemyn, [ jas 
Jėgos eina silpnyn. 
Kas kartą rečiau belapuojąs.

Ėjo augęs žmogus. 
Blizga kirvis aštrus, 
Pakirto ilgmetį užgavęs;
Jauno uosio pečiai
Sudrebėjo baisiai.

(LKFSB) “Nepr. Lietu
va” rašo, kad iš mūsų in
teligentų, kuriuos Rentel- 
nas ištrėmė į Staffhofeno 
lagerį, jau yra mirę K. 
Bauba, Ign. Budrys, Br. 
Grigas, P. Kerpė, Masai- 
tis, St. Puodžius, Alg. Tu
mėnas ir Vyt. Tumėnas. 
Kalbama dar apie kelių 
kitų ištremtųjų mirtį.

Luksemburgo Šventė

(LKFSB) Sausio 23 d. 
yra Luksemburgo nacio
nalinė šventė. Ši valstybė
lė, esanti tarp Belgijos, 
Vokietijos ir Prancūzijos, 
teužima tik 999 kvadr. my
lias ir teturi tik 301.000 
gyventojų, o vis dėlto yra 
United Nations narys ir y- 

(ra sudariusi savo vyriau
sybę in exile (ištrėmime).

Lietuva gyventojų turi 
10 kartų daugiau negu 
Luksemburgas ir Lietu
vos teritorija (plotas) y- 
ra apie 20 kartų didesnis 
negu Luxemburgo, o ir 
Lietuvos gyventojų tauty
bė visai skirtinga nuo kai
mynų, taigi mūsų kraštas 
turėtų daug daugiau tei
sių į platesnį tarptautinį 
gyvenimą ir taipgi turi ne
užginčijamą teisę į laisvę 
ir nepriklausomybę.

!

(LKFSB) 1919 m. sausio Į buvo sukūręs naują Kir- 
mėn. prasidėjo organiza- deikių parapiją nepriklau- 
vimas aviacijos 
kariuomenėje, 
aviacijos kariai priklausė 
prie inžinerijos dalių ir tik 
kovo 12 d. įsikūrė kaip sa
varankiška dalis. Pirmas 
Lietuvos lėktuvas buvo 

i gautas vasario mėn. — tai 
! buvo benzino pritrūkęs ir 
ties Jeznu nusileidęs bol
ševikų lėktuvas. Vasario 
mėn. pabaigoje Vokietijo
je nupirkta 8 lėktuvai. Pir- 

j mas lietuvis lakūnas mūsų 
aviacijoje buvo karininkas 

iHiksa. Pirmas savarankiš- 
. kai išskridęs Lietuvoj pa
ruoštas lakūnas buvo a.a.
V. Rauba. Lietuvių aviaci
ja tais pat metais jau da
lyvavo kautynėse, ties Pa
nevėžiu sudaužydama 

; bolševikų traukinį. Vėliau 
lietuvių aviacija dalyvavo 
kautynėse su lenkais, ypač 
pasižymėdama Varėnos 
bombardavime. Bombar
duojant Varėnos stotį žu
vo pašautas karo lakūnas 
Įeit. Kumpis. Vienas Lietu
vos lėktuvas buvo nuskri
dęs net į Varšuvą: 1920 m. 
kažkokiam anglų karinin
kui prireikus skubiai vyk
ti į Varšuvą, buvo įsakyta 
ant Lietuvos lėktuvo iš
piešti anglų karo aviacijos 
ženklus ir lietuvis karo 
lakūnas Hiksa jį nugabe
no į Varšuvą. 1922 m. pa
statomas pirmas lakūno 
Dobkevičiaus sugalvotas 
lėktuvėlis. 1925 m. pasta
tomas Gustaičio sudarytas 
sportinis lėktuvas. Užsie
nis plačiau rašo apie Lietu
vos aviaciją. Dirbtuvės jau 
1924 m. buvo tiek praplės
tos, kad statydavo naujus 
lėktuvus.

Lietuvos
Iš pradžių

somoj Lietuvoj.

Anglijos Vyriausybė Įspėja 
Ispaniją

Londonas, sausio 20 — 
Anglijos vyriausybė įspė
jo Ispanijos valdžią, kad ji 
atšauktų kareivius, kurie 
su Hitlerio naciais kovoja 
prieš sovietų rusus. Taip
gi pareiškė reikalavimą, 
kad Italijos laivai būtų iš
leisti iš Ispanijos uostų.

i

i

Mirė Vyskupas James J 
Hartley

i

Columbus, Ohio — šio
mis dienomis mirė vysku
pas James J. Hartley, Co
lumbus vyskupijos valdy
tojas. Jis buvo 85 metų 
amžiaus.

Kun. Balkūno Sveikata 
Gerėja

/

Žaliuoja vienok, kaip žaliavęs. 
Iš kamėno tiesaus 
Dročiai karstui išpjaus 
Lentas, nes tėvai susenėjo; 
O viršūnę tašys: 
Vygė bus ir lopšys: 
Nes kūdikis klykt pradėjo.

Bėga metai kiti.
Supa lopšį pati

Ir pirmgimiui taip bedainuoja: 
Augk, maželi gražus,
Kaip tas uosis puikus.

Kursai tarp pakalnių svyruoja. 
Maironis.

Slaptasis Lietuvos Veikimas 
Nenustoja Vilčių

Labai Daug Nukentėjo 
Suvalkiečiai

(LKFSB) Slaptai Lietu- 
j voje leidžiamas patrijotų 
laikraštis “Nepriklauso
ma Lietuva” Nr. 6, 18, ra
šo: “Lietuvos valstybė y- 
ra — jos niekas nepanai
kino. Ją buvo okupavę bol
ševikai, o dabar ją yra o- 
kupavę naciai. Okupacija 

i pati savaime valstybės ne
panaikina, o tik jos suve
renumo vykdymą laikinai 
sustabdo... Lietuva bus to
kia, kokią mes, lietuviai, 
laimėsime savo jėgomis...”

buvo

Praėjusią savaitę Helsin
ky pasirodė pirmasis vie
šas spaudos prisipažini
mas apie “repatriuotų” iš 
Rusijos - Estijos pasienio 
teritorijų ingrių padėtį.

Arbetarbladet, cituoda
mas Khansallissialisti, ko
mentavo “skandalingą in
grių traktavimą,” nurody
damas, kad “darbdaviai, 
nežiūrint pažadų mokėti 
tokius. pat atlyginimus 
kaip suomių darbininkams 
ir suteikti padorias apgy
vendinimo sąlygas, išnau
doja ingrius”. Ingriai, kaip 
sakoma, “gyvena lūšnose, 
netinkamose jokiam gy
vam sutvėrimui.”

Laikraštis pabrėžia, kad 
ingriai “nepajėgia apgin
ti savo pačių interesus, ka
dangi jie nėra organizuo
ti,” ir ragina suomių darb
davius pagerinti ingriams 
darbo ir gyvenimo sąly
gas.

(LKFSB) Kun. J. Bal- 
kūnas, kurį Kalėdų metu 
širdies liga buvo pagul- 
džiusi ligoninėje, jau atsi
griebė, bet dėl šios netikė
tos ligos turės, gydytojų 
patarimu, sumažinti savo 
visuomeninę veiklą. Užtat 
jis mano daugiau atsidėti 
plunksnos darbui — pla
nuoja anglų kalba parašy
ti Katalikų Bažnyčios is
toriją Lietuvoje.

(LKFSB) Vienas Lietu
vos slaptasis laikraštis 
praneša, kad Suvalkijos 
pietuose — “trikampyje” 
(tarp Lietuvos, Vokietijos 
ir Lenkijos — ten
daug lietuvių, ūkininkų) 
naciai “iškraustė jaunes
niąją vietos kartą į Vokie
tiją, atėmė ūkius iš ūki
ninkų, miestų įmones bei 
namus iš jų savininkų ir 
visa tai perdavė atkraus- 
ty tiems (daugiausia iš
Prūsijos) vokiečiams... Y- 
ra tik vokiškos mokyklos...

♦
y 9

♦
i
i

Vieton Narako—Pyragius ♦

Penkeri Metai, Kaip Mirė 
Kun. Breiva

(LKFSB) Šiemet sueina 
liūdna penkerių metų su
kaktis nuo mirties kun. 
Breivos. širdies liga jį nu
varė į kapus 1939 m. sau
sio 21 d. Kun. Breiva labai 
veiklus lietuvis, ypač turė
jęs daug įtakos į vilnie
čius lietuvius. Dėl lenkų 
persekiojimų nebegalėda
mas pasilikti okupuotoje 
Vilnijos dalyje, paskutiniu 
savo gyvenimo laikotarpiu

(LKFSB) Lietuvos slap
tieji laikraščiai praneša, 
kad vieton išvežto pulki
ninko Narako, Kubiliūno 
pavaduotoju esąs paskir
tas maj. Pyragius. Jis esąs 
Vokietijos pilietis, senas 

'vokiečių agentas. 1941 m. 
jis dar jiems pasitarnavo 
tuo, kad, gestapo vado
vaujamas, liepos mėn. pa
baigoje suruošė pervers
mą prieš Laikinąją 
riausybę.

Vy

♦

I
Kūrybinis momentas 

džiaugsmo šaltinis, nes
yra 

jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis.

♦
♦

Nubaudė $500 Už 
Pastatymą Namo

Manchester, N. H., sau
sio 20 — Federalis teismas 
nubaudė $500 įžymų kon- 
traktorių, kuris be Karo 
Produkcijos Tarybos 
(WLB) leidimo pastatė 
namą.

Gal Dar Nepareina {Tamstos Namus Gražiausias 
Dvasinio Turinio Mėnesinis Laikraštis

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

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

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

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

"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)r Mass.
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Maskvos paskelbimas, kad Anglija mėgina tartis 
su naciais dėl atskiros taikos, bombos sprogimu suai
dėjo diplomatiniuose sluoksniuose. Ir ne vien diploma
tai labai nustebo. Bet koks eilinis pilietis nujunta, kad 
čia kas nors netvarkoj. Bet kur? Anglijos spauda vien
balsiai pasmerkė Maskvon paskelbtą paskalą. Angli
jos laikraščiai negali atsistebėti, kad toks atsakingas 
laikraštis kaip “Pravda”, visuomet reiškiąs Kremliaus 
ponų nuomonę, galėjo taip netaktingai išsišokti. Pas
kalas kaip paskalas — perdaug kvailas, kad jį reikėtų 
užginčyti — bet tas “Pravdos” pridėčkas, kad “pasita
rimas dviejų Anglijos diplomatų su Ribentropu buvęs 
ne be rezultatų”? Reiškia, pasak “Pravdos”, pasitari
mas ne tiktai buvo įvykęs, bet dalinai ir pavykęs. An
glijos vyriausybė tą žinią tuojau užginčyjo, pareikš
dama, kad ten nėra tiesos; gi spauda aiškiu melu tą 
pavadino. Washingtono diplomatai mėgina aiškinti, 
kad Rusija labai susinervinusi dėl derybų su lenkų 
vyriausybe. Derybas su Lenkija nori vesti tik viena 
Rusija, be kitų valstybių įsikišimo. Tad Anglijos ir 
Amerikos tarpininkavimas išstūmęs rusų vyriausybę 
iš pusiausvyros ir dėlto ji padariusi tokį neįmanomą 
diplomatijos išsišokimą. O gal Rusija tik norėjusi iš
gauti oficialų Anglijos pareiškimą, kad niekad neda
rys atskiros su naciais taikos? Anglijos oficijalų žodį 
sovietai išgavo, bet kokia kaina. Sovietai pasirodė la
bai gramozdiškais diplomatais.

Kaip ten bebūtų su diplomatija — sovietai su 
mandagumu nesiskaito — bet Rusijos politika nesi
keičia. Sunkiuose momentuose ji vingiuoja, bet pavo
jui mažėjant, ji vėl įšoka į savo vėžes. Dabar vokiečiai 
stumiami atgal. Rusai jau numato savo fronte laimė
jimą. Jiems šypsosi komunistinis perversmas Vokieti
joj. Tad jie grįšta į paprastą savo pasaulėžiūrą: ko
munizmas kovoja prieš kapitalizmą. Tad “kapitalisti
nės” valstybės neturi ineit į Vokietijos sienas. Sovietai 
neišsižada seniau pareikšto savo plano: “kai karas bus 
laimėtas, leiskite mums porą metų Europoj pašeimi
ninkauti — ir viskas bus tvarkoj”. Vokiečiai tai žino ir 
dėlto yra išdirbę šitokį planą: kad ir viską tektų pra
laimėti, bet vienas dalykas reikia būtinai atsiekti: ne
įsileisti į Vokietiją bolševikų. Sovietai vokiečių planą 
smulkmeniškai žino ir desperatiškai daboja, kad jis 
nebūtų įvykdytas. Tad mažiausia galimybė, kad tas 
planas gali patekti į Alijantų rankas, sujaudina Mas
kvos nervus. Iš čia ir visas triukšmas. Tenka pabrėžti 
Maskvos griežtumą ir lengvą, beveik paniekinantį 
traktavimą britų vyriausybės. Maskva jaučia savo ga
lią ir pradeda rodyti tikrą savo veidą. Matyt apsi
sprendė, kad nebėra reikalo toliau vingiuoti. K.

DĖL KO IŠTRĖMĖ KUN. KRU
PAVIČIŲ IR DR. GRINIŲ

H I

rankas, 
apžval-

viso laivyno 1920 metų 
personalo.

Šis augimas yra iškal
bingas įrodymas darbo, 
kurį “Seabees” yra padarę 
ir jų reikalingumo var
gingame uždaviny, perke
liant Amerikos kovos jė-

NAKTINIS VAIZDAS ITALIJOS FRONTE. — Ten, kur karas liepsnojasi 
visu smarkumu, ten dangaus pašvaistė negęsta. Ten kanuolių muzika 
garsina mirtį ir nelaimę. Štai dėlko reikia kreipti maldos į Apvaizdą, ir 
prašyti — ...nuo karo, išgelbėk mus, Viešpatie!

I Nustebs, kad tu nusidė
jai? Juk jis gerai žino, 
kaip lengva nusidėti... Jei 
Dievas jam nepadėtų, gal 

Ar galime įsivaizduoti įr jįs nusidėtų... Atvirkš- 
jčiai, kunigas žino, kiek 

* * * reikia heroizmo pasisakyti
Mergaitė niekada nebi- tokiai nuodėmei. Pasisa

kius tau tokią nuodėmę, 
kunigas tave, matydamas 
tavo pastangas, palaikys 
heroja! Žinoma, tik nega
lima tokio herojiškumo ty
čia ieškoti...

Vienoj išpažintyj mer- 
prieš skaistybę... gaitė, pasisakius visas sa

vo nuodėmės, paklausė 
kunigą:
— Ką dabar manot apie 

mane?
Kunigas atsakė:

— Esi šventoji!
____ __ , ______ — Negali būti! Esu didelė 

tokia mergaitė, — kad ku- nusidėjėlė...
nigas pradės apie mane! — Tokia Tamsta buvai, 
labai blogai manyti... Jis bet dabar jau esi šventoji! Mat. gedi.. 1 “L.”
—

Suklupus Prie Konfesionalo
“Kam atleisite nuodėmes, ',

tams bus atleista” Jo. 20, 23). nusidėjėlės džiaugsmą?
Piktybės suviliotų dva-1 

sios ligonių minios dar ir 
šiandien, beieškodamos jos per išpažintį pasisaky- 
sau tinkamo Gydytojo, ti suabejojus tikėjime, su- 
stovi užpildę pasaulio ke- melavus, šventą dieną dir
bus... Ar suras Jį? Ar puls bus, neklausius tėvų, nu- 
jie po kojų? Ar Jis juos iš- skriaudus artimą, nors tai 
gydys? Ar nepasmerks? būtų padaryta ir šimtą 
Tai klausimai, kurie var- kartų, bet pasisakyti nuo- 
gino ir tebevargina ne vie- dėmę į 
no suklydusio žmogaus Tas jai sunku padaryti, 
galvą. Rodos, kažkas užkiša ger

klę, ir lūpos neprasižioja. 
Mat, gera...

O juk nepasakyti—švent
vagystė!

— Aš bijau, — teisinas

Į Tarawoje tai buvo mari- 
; nai ir “Seabees”, kurie 
bendrom jėgom sugriebė 
situaciją į savo 
Kino savaitinėse
gose buvo rodoma pionie
riai darbe Betion aerodro
me, kai dar japonų apka
sai teberūko nuo marinų gas per Pacifiko vandeny- 
atakų. Skubus “Seabees” 
darbas reiškė, kad mūsų 
lakūnai galėjo išnaudoti 
pozicijas, kurias marinai

1 užėmė.
Jau du metai, kaip Jung- 

; tinių Valstybių pajėgos 
galėjo skubiai pasinaudo
ti laimėjimais, vien dėl 
darbo, kurį atliko naujau- 

įsias mūsų laivyno ginklas 
— Konstrukcijos Batali- 
jonas — “C 15 
populiariai 
“Seabees”.

■ riems dabar sukanka du 
metai, turi 262.000 vyrų. 
Ši nepaprastai jauna lai
vyno šaka tokiu būdu pa
siekė beveik tris kartus

(LKFSB) Slaptojo Lie- sokie jankai ir jaskiai, ku- 
tuvos laikraščio “Į Laisvę” riuos vokiečiai nugirdyda- 
Nr. 9, 1943 m. geg. 25 d., vo ir leisdavo 
rašė apie žydų šaudymus! sius apiplėšti. 
Lietuvoje, atsakydamas į 
lenkų šmeižtus: “1. Per 80 
procentų Lietuvos žydų iš
žudyta. Šaudymams vado
vavo vien vokiečiai. Juos 
vykdė taip pat vokiečiai ir 
lietuviškom uniformom

žudomuo- 
Lietuvių 
masiniųnuo tų

atsiribojusi.
tauta 
skerdynių
Lietuvos laikinoji vyriau
sybė neišleido 
prieš žydus 
nuostato, nors 
vių tauta jautė šviežiai pa- 

apsivilkę padugnės — vi- darytą skriaudą ir laukė, 
i kad teisingumo ranka nu
baustų tą žydų dalį, kuri 
bolševikams aktyviai pa- 

; dėjo kankinti Lietuvą. 
; Vysk. Brfzgys viešai įspė
jo lietuvius nesutepti ran- 
įkų svetimu turtu ir krau- 
’ju. Lietuvių t autos-vetera
nai — Dr. K. Grinius, kun.

. M. Krupavičius ir prof. J. 
Aleksa memorandumu, už 

1 kurį buvo ištremti, protes- 
Tavo Rentelnui dėl žydų 
Į žudymų ir lenkų iš ūkių

SAVtm 
TURN HIM!

nei vieno 
nukreipto 
visa lietu-

ną. Nei viena pasaulio is
torijos kampanija tiek 
ryškiai nepabrėžė seno ka
reivio karo apibūdinimo: 
“Dešimts procentų mūšių 
ir 90 procentų pasiutiškai 
sunkaus darbo”. “Sea
bees” dirbo ir kovojo, ir 
jie tapo patarle dėl jų e- 
nergijos ir atlikimo grei
tumo. Jų motto — “Can 
Do.”

Aerodromai yra drama
tiškiausias jų darbo pa
vyzdys. Tarawoje jų užda
vinys buvo — taisyti. Ta
čiau Bougainville aerodro
mas, iš kurio lakūnai jau 
puola Rabaul, buvo “Sea
bees” iškirstas džiunglėse. 
Dabar jie su marinais žy
giuoja ant svarbaus Glou- 
cester’io oro kelio^Naujo- 
joj Britanijoje. Oro para
ma yra 'gyvybinė mūsų 
kasdieniniams pasistūmė
jimams Pacifike.

Milžiniškas faktorius 
tis. Virš Bougainville daug gavimui tos oro paramos 
garbingų japonų žuvo už ir tai skubiai, yra greitis 

------  — ‘ kuriais užim
tas oro bazes padaro gali
moms operacijoms. Kada 
priešo oro uostas yra už
imtas, jis yra daugiau ar 
mažiau sunaikintas. Ne 
tiktai, kad mūsų pačių 
bombardavimai ir kai ku
riais atvejais laivyno ug
nis juos sunaikina, bet 
priešas, kiek aplinkybės ir 
laikas jam leidžia, visomis 
galimomis priemonėmis, 
— minoms ir kitais apnai- 
kinimais — tiek sužaloja 
oro bazę, kad ji visai ne
tinka vartojimui. Ir po to, 
kai tokia oro bazė yra už
imta, priešas visomis pa
stangomis sulaiko mus 
nuo tos bazės taisymo ir 
naudojimo; gi paprastai 
toji bazė mums skubiai 
reikalinga. Daug gyvybių 
nustojama, kol lėktuvai 
gali pradėti nuo tos bazės 
operuoti — valandos gali 
padaryti daug skirtumo, 
gi tos valandos kaštai yra 
matuojami krauju.

Ne vien tik aerodromai, 
bet ir dokai, sandėliai, ba
rakai, ligoninės, alyvos- 
sandėliai, keliai ir bet kas 
kita, kas reikalauja staty- 

(Tęsinvs 7-tame pusi.)

“C. B.’s” — kurie 
žinomi kaipo 

“Seabees”, ku-

I

juo — Alabamos Johnston, 
Raymond iš Illinois, ir tek- 
sasietis Crowe. Keturi a- 
merikiečiai vaikinai, toli 
nuo namų, užpuola japonų 
priešakines pozicijas ir 
drįsta juos iššaukti muš-

garbingąjį Tojo. “Mes koo- ir ištekliai,

T T

Kai kartą Jis, Dieviška
sis Gydytojas Jėzus Kris
tus, vaikščiojo miesto gat
vėmis, vienoje vietoje ra
do žiaurių žydų apsuptą 
moteriškę. Būrys, pamatęs 
Kristų, prasiskleidė. Ke
lios dešimtys nepermal
daujamų žydų akių nu
krypo į Kristų. Veltui mo
teriškė ieškojo savo tau
tiečių širdyse pasigailėji
mo... Visų sugniaužtose 
kumštyse buvo akmens. 
Gulėjo ji sukniubusi po 
Kristaus kojų ir laukė 
sprendimo. O Kristus del
sė.

Jis perveria aštriu žvilg
sniu aplink sustojusių žy
dų širdis ir ramiai paklau
sia:
— Ko norite iš šios mote

riškės?
Jie Jam sakė:

— Mes ją sugavome nusi
dedant... Pagal įstatymus 
ji turi mirti!

Dar kartą Kristus pa
žvelgė į tų žmonių sąžines 
ir tarė:
— Kas neturi savyje jo

kios nuodėmės, tegul tas 
pirmas meta į ją akmenį!

Tokio neatsirado. Pama
žu, pamažu ėmė visi trauk
tis, ir paliko tik Kristus, x y -- . -
neturįs savyje jokios nuo- gajus žūti. Sekančią dieną Zero, prieš tai, kai jis ir ki- 
dėmės, ir ji, pasmerkta jis vėl grįždavo į padanges, 
mirti nusidėjėlė. Amžiny- kaipo Plyšio Karalius, 
be atsispindinčios Jėzaus Walsh dabar yra Valsty- 
akys pažvelgė į nusidėjėlę, bėse, kartu su savo eskad- 
Ar išlaikys ji Jo žvilgsnį? rile, kovojančiais 124. Visi 
Bet Jis pakėlė ją ir tarė:
— Niekas tavęs nepa

smerkė. Nepasmerksiu nė 
aš. Eik ir daugiau nebenu-

PLYŠIO KARALIUS
300 mylių Ramiojo Van- Vieną kartą jis buvo išgel- 

denyno, besitęsiančio nuo betas savo jaunesniojo la- 
Guadalcanal’o į Bougain- kūno Įeit. Bill Johnston iš 
ville, marinai vadina “Ply- Birmingham, Ala., kuris 
šys”. Ankstyvomis Gua- nuvijo japonų lėktuvą, ku- 
dalcanal’o mūšio dienomis rio pilotas taikė iš užpaka- 
tuo plyšiu žemyn ėjo “To- lio į Įeit. Walsh. Kitu at- 
kyo Expess” — aprūpinti veju Leit. Walsh buvo taip 
japonus; gi aukštyn tuo įsismaginęs pagavimu 9 
plyšiu skrido Amerikos la- japonų divebomberių, kad 
kūnai bombarduoti, bausti jis atleido savo atydą ir 
ir susprogdinti priešą į buvo pašautas kito japono, 
šiaurę iki pat Bougainville.

Marinai skrido tuo ke
liu kiekvieną dieną, 600 
mylių kelionė į abu galus. 
Virš Bougainville, 
pėdų ore, marinai iš oro! Tačiau Įeit, 
šaudė japonų lėktuvus ir džiausią diena 
daug marinų mirė. Leite- piūčio 30, kada jis prie sa- 
nanto Kenneth A. Walsh, vo skaičiaus pridėjo dar 
Amerikos karo tūzo No. 2, keturis. Kitą kartą, lydė- 
buvo pašauti penki lėktų- damas Amerikos bomberių 
vai, akis į akį kovose virš skridimą į Bougainville, jis 
“plyšio”, bet jis buvo per nušovė du atakuojančius

kuris pataikė į lėktuvo 
uodegą. Vėl, jis buvo pri
verstas nusileisti ant van
dens ir išbuvo

15,000 minučių.
ten apie 10

Walsh di- 
buvo rug-

ti trys marinai - pilotai pa
kliuvo į 20-ties Zeros būrį. 
Prieš pat nukrisdamas į 
jūrą jis numušė dar du.

Leit. Walsh buvo pa
klaustas: “Koks jausmaspasisakę, kad jie numušė

68 japonų orlaivius, 20 ku- pirmuose skridimuose ant 
rių numušė VValsh. Eska- Bougainville, 
drilė buvo pirmoji, kuri

kur japonai
buvo susikoncentravę?”

sidėk! Tavo nuodėmės at- pavartojo laivyno naujau-jWalsh rimtai atsakė: “Ly- 
leistos. ’’ ’• x_i i xsią kautynių 

-------------------Vought Corsair, ir greita 
mėtymu... 2. Melas, kad įgula pasklido kaip viesu- 
lietuviai sudarė legioną. Į las tarp japonų, kurie juos 
Ir pats lenkų radijas iš' praminė ‘whistling death’. 
Londono pranešė, kad lie- Walsh žino, kas tai yra 
tuvių į mobilizaciją atsi-'per žudynės ir pragaras 
liepė apie vieną procentą.” į pietiniame Pacifiko kare. 
Toliau laikraštis pataria; Jis žino, prieš ką turi ko- 
slaptajai lenkų stočiai, ku-.voti vaikinai, einą su Hal- 
ri darė priekaištus lietu- 'sey vyrais Bougainville’je. 
viams, geriau įsiskaityti į 
slaptąją lietuvių spaudą.

Leit. Walsh tris kartus 
arti susidūrė su mirtimi.

orlaivį! giai toks pats, kaip įeinant 
į tamsų, kambarį, kuriame 
žinai, kad tave kažkas lau
kia apsiginklavęs šautu
vu.”

Nereikia daug lakumo į- 
sivaizduoti jo Corsair ko
vos lėktuvą beskriejantį 
Pacifiko padange, VValsh 
apmatuojantį kiekvieno 
debesio formą, ištyrimui 
galimam iš paslapčių ja
ponų užpuolimo. Kartu su

peravome,” švelniai paste
bėjo Plyšio bosas.

“Pacifike oras yra tiek 
pilnas drėgmės”, pasakė 
Walsh, “kad kuomet Zero 
zirzėdamas šauna žemyn, 
drėgmė garuoja nuo spar
nų. Kartais galvoji, kad 
kurį pašovei, nes garai at
rodo kaip dūmai, besiver
žiantis iš Zero.” “Kaip 
jautiesi numušdamas Ze
ro?” “magiau žiūrėti, kaip 
kitas iš tavo eskadrilės 
numuša”, jis atsakė, “ka
dangi geriau matyti. Kar
tais japonai suliepsnoja ir 
išnyksta taip... puff! Kar
tais jis spirale, kaip paukš
tis, nuskrieja, kada patai
kome.” Geriausias japonų 
taikinys? “Jų divebombe- 
riai. Tiktai užskrendi iš 
viršaus ant jų, ir tada gra
žu...”

28 metų amžiaus, Walsh 
jau 10 metų išbuvo marinų 
korpuse. Kaip jis trenira
vo savo vyrus? “Aš juos 
paėmiau į viršų ir liepiau 
laikytis mano lėktuvo uo
degos,” jis atsakė labai pa
prastai. “Aš samprotavau, 
kad jeigu jie gali išmokti 
išsilaikyti su manim tos 
rūšies manevruose, jie bus 
geri ir kautynėse.” “Jie 
greit prisitaikė’,, jis šyp
sojosi. “Tačiau svarbiau
sias dalykas yra, kad pa-Į 
kliuvę į kovą, jie nepabū
go. Niekas jų to negalėjo 
išmokyti — tai jie turėjo 
patys savyje.”

Foss numušė 26 lėktu
vus; Walsh — 20. “Yra vy
rukų, kurie šią minutę 
skrenda virš Plyšio ir ku
rie viršys mano skaičių ir 
vėliau pasieks majoro Fos- 
s’o skaičių,” jis pranašavo. 
“Tai, atrodo, reiškia ką tai 
čia. Valstybėse, bet tenai, 
tai nereiškia nieko. Nieks 
neskambina skambučiais, 
kuomet tu numuši japonų 
lėktuvą. Jeigu Foss’as bū
tų turėjęs mūsų Corsai- 
r’us, jis būtų numušęs 50 
japonų, šis vyrukas iš tik
rųjų buvo šaunus!”| O. W. I.|

i
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War Monstrance

i- .
X
•'rom “Somewhere in Africa. ’ 
Thaplain Brian T Murphy. C. P . 
■ends this picture of a Monstrance 
nade from salvaged parts of a 
5 e r m a n Messerschmidt plane 
lowned by his flyers. Thus an 
nstrument intended to deal out 
leath is now used. its parts re- 
issembled. to be the teniporary 
įouse of God. blesses and gi ves 
, hf< to our American boy*
----- — .(N C.W Cj
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Prelatas J. Ambotas
75 Metų Amžiaus Sukaktis

HARTFORD. CONN. —Sau- bams. kaip tai: Seselėms 
šio 22. sukanka ilgamečiui ciškietėms. Marijonams. 
Hartfordo lietuvių parapijos dai. 
klebonui Prelatui Jonui J. Am- džia nei vieno 
botui 75-tasis gimtadienis — mo ar tai Vyč 
birthday. Sveikinam! 
ilgiausių metų!

Prel. J. Ambotas sėkmingai 
klebonauja Hartforde nuo 1912 
metų. Parapijiečių aukomis pa
statė naują bažnyčią, nupirko 
nuo šv. Juozapo Katedrom di
džiulę mokyklą, įsteigė vienuo
lyną. sukūrė daugelį draugijų, 
kurios gražiai gyvuoja, vienu 
žodžiu, atliko pavyzdingą dar
bą. Katalikiškumas ir lietuviš
kumas šioje parapijoje yra įžy
mus. Visi, seni ir jauni, aprū
pinti tai bažnyčioje, tai draugi
joje. tai moksle. Parapijoje gra
žiai gyvuoja šios draugijos: 
Gyvojo Rožančiaus. Tretininkų, 
šv. Elzbietos. Šv. Jono. Lietu
vos Vyčių. Moterų Gildąs. Vyrų 
Klubas. Marijos Vaikeliai. Dar
bininkų. Susivienymas, Vilniui 
Vaduoti Sąjunga (dabar vadi
nasi Lietuvos Gynimo - Gelbė
jimo Komitetas arba Draugi
jai. Raudonasis 
kyklos 
jonierių - exkareivių, Moterų 
Auxiliary. Moterų Sąjunga, šv. 
Cecilijos choras. Tasai draugi
jų sąstatas parodo gražų šios 
parapijos draugiško - draugiji
nio veikimo veidą. Užtai galime 
teisingai sakyti, kad visi šioje 
parapijoje yra aprūpnti.

Turime pradinę mokyklą. Mo
kytojauja Seselės Pranciškietės 
7 ir 2 kunigai — Ražaitis ir 
Kripas. Seselėms vadovauja 
Sesuo Leoną. Keli metai atgal 
Įvesta dviejų metų High School.

Lietuvių bažnyčia viena gra
žiausių iš vidaus ir iš oro. Sto-I 
vi ji gražioje miesto dalyje. Ca- 
pitol Avenue, ant kurios gatvės kas, Edvardas Kripas. 
stovi Connectieut Valstybės ka- Mašiotas, 
pitolius arba sostinės namas ir Gavome laišką nuo kapeliono 
kiti gražūs valstybiniai namai, kunigo Vilčiausko. Jisai ką tik 

Pereitą sekmadienį perskaity- Į baigė 
ta metinė apyskaita, f 
buvo iki 23.000 dolerių, išlaidų i kad labai “busy 
apie $22.000. Skolos atmokėta vargęs nuo manevrų. 
$3.000. Rodos, tai nedaug, bet 
klaidų labai daug. Reikia algas 
mokėti net 12 darbininkams-' 
darbininkėms parapijoje. Vien 
mckykla kainuoja iki $6.000 į 
metus. Bet visgi tikimės, suma
niam prelatui klebonui vado
vaujant. ir toliau gražiai, pa
vyzdingai gyvuoti.

Mūsų klebonas prel. J. Ambo- 
tvs pasižymėjo kilniais darbais 
netik parapijos rybose. Jisai y- 
ra gyvai susirūpinęs visų lietu
vių gerbūviu. Kiek jis asmeniš
ka. yra aukavęs geriems dar-

Kryžius. Mo-
Alumnų, Lietuvių Legi-

Pran- 
spau- 

organizacijoms. Neaplei- 
svarbesnio sei- 

’yčių. ar Kunigų 
Linkime Vienybės, Susivienymo. Federa

cijos. Darbininkų, ir visų kitų. 
Važiuoja arti ir toli, tai lėktu
vu. tai traukiniu, ir atvykęs 
aktyviai dalyvauja.

Be to. jis yra vienas, gal bū
ti pavyzdingiausias lietuviškos 
katalikiškos spaudos rėmėjas. 
Gauna visus lietuviškus kata
likiškus laikraščius ir leidinius. 
Remia bendrai katalikų spau
dą.

Kiek jis per tuos 32 metus 
Hartforde ligonių aplankė, ge
ra darė lietuvių katalikų tarpe 
Hartforde! Dievas laimino jo 
darbuotę, nes parapija gerai 
stovi. Hartford lietuviai myli 
bažnyčią, ją remia gražiai. Pa
prašyk kartais daugiau, tai vi
suomet duoda. Tai didžiausias 
nuopelnas tėviško vado — kle
bono. Užtat ir Šventasis Tėvas 
per vietos Vyskupą McAuliffe 
suteikė jam aukštos garbės 
purpurą — prelato vardą ir 
garbę. Tai keli svarbesni bruo
žai iš jo ilgo, darbais gausingo, 
gyvenimo. Po tiek metų ir gra
žių darbų netik Hartfordo, bet 
ir visi lietuviai katalikai linki 
Prelatui Jonui Ambotui kuoii- 
giausių metų!

Šį sekmadienį, 11 valandą ry
tą šv. mišios bus atnašaujamos 
Prelato intencija — padėkoti 
Dievui už visas malones, gautas 
per savo gyvenimą ir išprašyti 
ju daugiau ateityje.

Zinutės

Jau buvo plačiai rašyta apie 
koncertą, kuris įvyks šį sekma- 

I dienį. sausio 23. 3 valandą po 
piet. Avery Memorial Salėje. 
Prospect St. ir Atheneum Sq. 
Koncertuoja artistas, pianistas, 
kompozitorius Vytautas Bace
vičius ir Ona Vailonienė, lyric 
soprano. Tikietai išdalinti ir 
smarkiai parduodami. Tik ra
ginant, kurie nori dalyvauti, nu
sipirkite savo tikietus tuojaus! 
Galite gauti klebonijoje, pas 
vargonininką ir choro narius.

Programa bus tikrai graži. 
Įvairi ir visus patenkinanti.

gali dalyvauti. Tas visas veiki
mas yra dėl šios šalies ir visų 
lietuvių kareivių. Turėtų imti 
dalyvumą jaunimas, tai yra, 
kurie yra išrinkti iš jaunimo or-' 
ganizacijų bei klubų atstovai. 
Tai jų yra ateitis, o ne senių. 
Dalyvauki! skaitlingai.

Kalakutas.

Lietuvių Veikimo Centras

Kompozitorus v ytautas Ba
cevičius skambins pianu įvai
rių kompozitorių ir savo kom
pozicijos kūrinius.

IŠ

Army Air Force.

(a-

Craft.

. Albert Povilonis (Dentis- 
!as). Dabar yra prie Dental Di- 
vision Army Medical Corps, 
Va!ley Forge General Hospital, 
Penn. Jisai buvo asistentas 
Dental Surgeon, Yale Universi- 
tv Hospital.

NEW BRITAIN, CONN. — 
Kleb. kun. M. A. Pankus, ku
riam rūpi šviesi lietuvių tautie
čių ateitis, praėjusių metų lie
pos 25 dieną sušaukė viešą lie
tuvių veikėjų susirinkimą, ku
riame susiorganizuota į Lietu-1 
vių Veikimo Centrą, kad viso
mis jėgomis bendrai darbuotis 
ne tik pačių lietuvių naudai ir 
Lietuvos laisvei pelnyti, bet ir 
Amerikos gerovei.

Sekmadienį, sausio 16 d.,
tuojau po mišparų, tas Lietu
vių Veikimo Centras Šv. An
driejaus lietuvių parapijos au
ditorijoje turėjo nepaprastą ir 
labai svarbų susirinkimą, ku
riame dalyvavo atstovai nuo 
septyniolikos draugijų. Apleis
dami šio susirinkimo smulk
menas. čia skelbiame tik svar
biąją dienotvarkės eigą.

solidaraus ir organizuoto vei
kimo, nes kur vienybė, ten galy
bė.

Sekamai eita prie LVC valdy
bos rinkimo, į kurią įeina: kle- 

,bonas kun. M. A .Pankus, gar- 
Ibės pirmininkas; Viktoras Sin- 
1 tauta, pirm.; Antanas Mičiū
nas, vice pirm.; kun. A. Tamo
liūnas ir p-lė Julija Janušonis, 
raštininkai; Kazys Steponaitis, 
ižd. ir du iždo globėjai.

10) Nuo ALRKS-mo 109 kuo
pos: Juozas Probulis, Antanas 
Gurskis, Kazys Steponaitis ir 
Kotryna Bizauskas.

11) Nuo Tretininkų kuopos: 
Bronė Mičiūnienė, Marijona 
Martickunė ir Ona Radzevičie
nė. i

12) Nuo Šv. Cecilijos Choro: 
Varg. A. Grigoraitis, Betty Ma- 
loška, Charles Covaleski ir Vic- 
tor Sintauta.

13) Nuo Sūnų ir 
draugijos: Elžbieta 
ir Mrs- Visikaitis.

14) Nuo Gintaro
Club): Charles Hick, Jos. J. Ja
nušonis ir Adomas P. Kwider.

15) Nuo Šv. Vardo draugijos: 
Jurgis Zarumba ir Adomas 
Kwider.

16) Nuo Šv. Juozapo draugi
jos: Adomas Stoskelunas ir 
Mondziauskas.

17) Nuo Moterų Sąjungos: 
Kotryna Lucas ir Kotryna 
Sanckienė.

> Spaudos Komisija:
Kun. A. Tamoliūnas, 

Julija Janušonis.

Dukterų,
Jurkūnas

(Amber

NAUJOJI VALDYBA

Protokolą perskaičius, kleb. 
kun. M. A. Pankus nuoširdžiai 
sveikino Lietuvių Veikimo Cen
tro dalyvius, pabrėžadamas la
bai svarbius bėgamuosius rei
kalus ir skatindamas visus prie

HONOR ROLL DEDIKACIJA
Kleb. kun. M. A. Pankus pra- 

nąpė, kad jau užsakyta Honor 
Roll. Kaip skubiai bus gauta, 
bus paskelbtas iškilmingasai 
Honor Roll atidengimas arba 
dedikacija. Žadama pakviesti 
garbingi Connectieut valstybės 
ir New Britain miesto atstovai. 
Pasitikime, kad tose garbingo
se iškilmėse dalyvaus ir guber
natorius Raymond Baldwin.

Tai bus garbingos iškilmės 
pagerbti 300 narsuolių lietuvių 
kareivių, pašauktų Dėdės Šamo 
tarnybai, iš kurių keletas hero
jiškai jau žuvo.

VATEBNIRY, CONN.

Parvažiavo šie kareiviai: Jo
nas Kablikas. Pranas Kazlaus- 

Vladas

Laura C.

sakėme.
lietuvius 
tikietą tuojaus.

. C. Petras Stocinis 
Windsor. Dabar yra kur nors 
Anglijoje, ir yra mechanikas 
prie

F. C. Antanas Stocinis 
bu broliai) iš Windsor. Dabar 
randasi S. W. Pacific prie Anti- 
Air

mei nuliūdimo valandoje. Lai 
Pasaulio Kūrėjas suteikia amži
ną ramybę a. a. Antano Smeto
nos vėlei.

Veikiančioji komisija prane
šė. kad jau ruošiamąsi paminė
ti Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo dieną, vasario 13 d-, 
parapijos svetainėje. Dainų 
programą išpildys parapijos 
choras ir solistės: pakviesti į- 
žymūs kalbėtojai. Taipgi bus 
kitokių pamarginimų. Progra
ma prasidės 5 valandą po pietų. 
Įžanga 35 centai. Visi šios kolo
nijos lietuviai sueikime bendrai 
minėtą dieną ir paminėkime 
mūsų tėvynės nepriklausomy
bės sukaktį.

remkime 
artistus.

NEW HAVEN, CONN.
Šv. Kazimiero Parapijos 

Metinė Atskaita

manevrus su kareiviais 
Pajamų jCamp Pickett. Virginia. Sako, 

ir kiek nu-
Sveikina 

visus hartfordiečius!
Šią savaitę palaidoti šie: Jo

nas Malley (Vitkauskaitės) vy- 
! ras, Petronėlė Urbonienė. Vero- 
l
nika Meškunienė. Amžiną atil
sį. duok Viešpatie!

Juozas Valionis, čiužinėjimo
■ čempijonas, vyksta, kaip prane
ša Boston Daiiy Record, į Ska- 
ting Contest. Boston. už dviejų 
savaičių, 
yra mūsų 
Jo žmona

■ dainininkė
• Jisai yra

Artistė Ona Vailonienė dai 
nuos liaudies ir operetiškas dai 
nas. Jai akompanuos 
Gaudet.

Kaip jau 
savuosius 
Nusipirkite

Programa prasidės lygiai 3 
valandą po pietų. Malonėkite 
ateiti laiku ar geriau apie 15 
minučių prieš 3, kad tvarka 
būtų kuogeriausia artistams. 
Taigi, pasimatysime visi — vi
sos koncerte.

Sausio 9 d., klebonas kun. E. 
Gradeckas per sumą išdavė 
metinę parapijos atskaitą. Pa
jamų buvo $19,796.70. Skolos 
atmokėta $6.000. Į atsargos 
fondą padėta bankoje dėl sko
lų atmokėjimo $1,000. Atmokė
jus visas išlaidas, bankoj liko 
$635.71. Parapijos skolos liko 
$14.400. Krikštų buvo 35, miri
mų — 13. Katalikų tikėjimą

Amerikos Karo Bonų platini
mo komisija jau pradėjo darbą. 
Praneša ir kviečia visus lietu
vius pirkti bonus šiame 4-tame 
sajuje per Lietuvių komisiją, 
kad ir mes lietuviai galėtume 
pasirodyti svetimtaučių 
kad mes atliekame savo 
tį.

sekmadienį. Juozas 
choro pirmininkas. 
Ona Vailonienė yra 

— koncerto dalyvė, 
laimėjęs ne vieną

DĖMESIUI!«

Susirinkimas LDS 5-tos kuo
pos įvyks sausio mėnesio 23 d., 
pirmą vai. po pietų*. Šv. Juozapo 
parap. senos mokyklos patalpo
se. Kviečiame visus narius-res 
ateiti į susirinkimą, ir taipgi 
atsivesti savo draugus bei drau
ges. Kurie esate dar skolingi 
už “Darbininką”, malonėkite at
siteisti.

PARAPIJOS AUKSINIS 
JUBILIEJUS 

Sumanioje kleb. kun. M. A. 
Pankaus vadovybėje, visi daly
viai pasiryžo uoliai darbuotis, 
kad garbingai paminėjus nepa
prastas ir istorines Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos auksinio 
jubiliejaus iškilmes ateinan
čiais 1945 metais.

Tam tikslui išrinktos įvairios 
komisijos, kurios jau iš anksto 
prisiėmė svarbias ir atsakingas 
pareigas.

Čia skelbiame vardus tų as
menų, kurie ir kurios įeina į į- 
vairių komisijų sąstatą.

Į vietos ir laiko komisiją įei
na: Kun. Juozas J. Matutis, My
kolas Čeponis ir Alice Covales
ki.

Spaudos komisija: Kun. A. 
Tamoliūnas, Bronė Mičiūnienė 
ir F. Narcum.

Kvietimo komisija: Ona Nor- 
kūnienė, Kitty Norkūnienė, 
Juozas Kovaliauskas, Stasė Mi- 
lukienė ir Jurgis Zarumba.

Muzikas komisija: Vsrg. A. 
Grigoraitis, Viktoras Sintauta, 
Betty Maloška ir K. Covaleski.

Programos komisija: Kleb. 
kun. M. A. Pankus, Mykolas 
Čeponis, Mykolas Daunis,
Kwider, Juozas Janušonis, Sin- 
tautienė ir Uždavinienė.

Tikietų komisiją nubalsuota 
paskirti valdyboms.

PASTABA: Kai bus sekantis 
susirinkimas, pasiųsti atvirutes 
visiems draugijų atstovams ir 
komisijų nariams.

t

akyse, 
užduo-

kuopos 
įvyko

J. Totilas, rašt.

NEW BRITAM. CONN.
KONCERTAS PARAPIJOS 

NAUDAI
Gabaus vargonininko A. Gri

goraičio vadovybėje, šv. Cecili
jos Choras šauniai ruošiasi 
koncertui Šv. Andriejaus lietu
vių parapijos naudai.

Ta proga, vyrai choristai tu
rėjo praktiką sausio 9 dieną, o 
merginos choristės atskirai tu
rėjo praktiką praėjusį sekma
dienį tuojau po sumos.

Svarbu priminti, kad tame 
koncerte taip pat dalyvaus ir 
Švč. Trejybės parapijos choras 
iš Hartford, Conn., varg. Justo 
Balsio vadovybėje. Koncerto 
laikas ir vieta bus vėliau pa
skelbta.

Moterų Sąjungos 33 
metinis susirinkimas 
sausio 16 d. Plačiai pasikalbėta 
apie naujų narių vajų, kuris 
prasidėjo sausio 1 d. Pirminin
kė kvietė visas pagal išgalės 
pasidarbuoti ir prirašyti naujų 
narių, nes per vajų nereikia 
mokėti įstojimo mokesties, ir 
tokiu būdu yra gera proga vi
soms prisirašyti. Katalikės mo
terys ir merginos pasinaudoki
te proga.

Valdyba šiems metams vien
balsiai užgirta ta pati, būtent, 
pirm. M. Jokubaitė, pagelb. S. 
Tamulienė, finansų rašt. M. Ra
manauskienė, nutarimų rašt. 
Ona Dėkas, iždininkė O. Čir- 
vinskienė, tvarkdarė A. Tiškie- 
nė. Kuopos pirm, padėkojo vi
sai valdybai ir komisijoms, 
taipgi narėms už praeitų metų 
sėkmingą ir našią darbuotę.

Liudėsis apėmė visas nares, 
kai sužinojo, kad kuopos ilga
metė narė ir iždininkė Ona Čir- 
vinskienė rimtai susirgo ir ran
dasi New Haven ligoninėje. Vi
sos narės apgailestauja ir savo 
maldose prašo Dievo, kad grei
tu laiku sustiprintų jos svei
katą.

Pirmininkė širdingai pasvei
kino kuopos finansų rašt. M. 
Ramanauskienę, kuri mini savo 
gimtadienį, linkėdama sveikai 
sulaukti daug linksmų gimta
dienių.

Gavėnios metu nutarta su
rengti kortavimo vakarą. M.

A.
IŠLAIKĖ KVOTIMUS

Pereitą savaitę General ligo
ninėje dvi lietuvaitės, būtent, 
V. Šimkiūtė ir S. Pitkevičiūtė 
išlaikė slaugės kvotimus. Jom 
įteikta kepuraitės ir špilkos. 
Sveikiname jaunuoles, siekian
čias aukštesnio mokslo.

kontestą ant ledo, kaipo čiuži
nėto jas. Linkime Juozui išeiti priėmė 5. Klebonas nuoširdžiai 
su garbe. Neužilgo, sako, gal padėkojo visiems parapijie-
reikės jam eiti į karo tarnybą, čiams už duosnumą ir rėmimą

.J J kvietė
ateinančiais metais visus sto-

Jonas Vilkas, veiklus, jaunas ti į pagelbą ir gražioj vienybėj 
įvairių draugijų narys, daug dirbti dėl parapijos, kataliky- 
kartų pirmininkavęs, išėjo į ka- bės ir lietuvybės, taipgi visa 
ro tarnybą. j širdimi remti šios šalies reika-

Jaur.imas surengė atsisveiki- Jus.
nimo party Jonui Vilkui, lietu-, Parapijiečiai išgirdę tokią 
vio Jimmy Witkins’ gražiame gražią ir detaliai priruoštą ats- 
restaurane. Dalyvavo gausus 
jaunimo būrys. Jonas buvo Lie
tuvos Vyčių pirmininkas. Kiek 
laiko atgal jisai apsivedė su A- 
dėle Manikaite. Neseniai tapo 
jisai tėvu gražaus sūnelio.

Lt. Vincas Morkus, lakūnas, savo parapijos reikalų; 
randasi dabar užjūryj.

ĮGALIOTI LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ATSTOVAI Į LIETUVIŲ 

VEIKIMO CENTRĄ.

LIGONIAI
Sunkiai serga B. šilingas ir V. 

Bizauskas. Abu ligoniai randa
si General ligoninėje. Namuose 

j serga E. Gumbienė. Linkėtina 
ligoniams kogreičiausiai pa
sveikti.

1) Nuo Gyvojo Rožančiaus \ 
draugijos: E. Jakienė, A. Ša
tienė ir V. Kasparavičienė.

2) Nuo Šv. Andriejaus Gildos: 
Aiice Covaleski, Ona Sintautas 
ir Ona Urban.

3) Nuo Šv. Onos draugijos: 
Ona Jeninienė ir Stasė Milukie- 
nė.

4) 
Ona

5)
ry: Mrs. Mack ir Jankauskienė.

6) Nuo Lietuvių Piliečių klu
bo: Mykolas Čeponis, Petkevi
čius ir Brazauskas.

7) Nuo Stanley Ryis Legion 
AuxiHary: Ona Narcum, Kitty 
Narcum, Marijona Zink ir Mor
ta Mioski.

8) Slanky Ryis Legion: Juo
zas Covaleski ir Pranas Nar
cum.

9) Nuo ŠŠ. Juozapo ir Andrie
jaus draugijos: Simonas Ado
maitis ir Mykolas Nevulis.

GINTARO KLUBAS
Šis klubas gražiai veikia. Prie 

jo priklauso visi jauni vyrai, 
vedę ir nevedę. Iš šio klubo iš
ėjo virš 30 narių į karo tarny
bą. Pirmas iš išėjusių tragingai 
žuvo a. a. Vitalius Mičiūnas. 
Klubas giliai užjautė savo narį, 
užprašydamas dvejas iškilmin
gas šv. mišias ir gėlių vainiką.

Šį sekmadienį, 11 valandą ry
tą, Šv. Andriejaus lietuvių par. 
bažnyčioje įvyks šv. mišios už 
a. a. Vitaliaus vėlę. Šv. mišiose 
dalyvaus ir klubo nariai.

Gintaro klubo valdybą šiem 
metam sudaro šie: pirm. J. 
Aitvidas, vice-pirm. J. Žukas, 
rašt. J. Jenušonis ir K. Hicks, 
ižd. A. Kvederis. Šie jauni vyrai 
dažnai darbuojasi ir parapijos 
veikime. T. M.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
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Tai yra pap ustas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk-

kaitą nudžiugo, ir visi reiškia 
klebonui dėkingumą už uolų ir 
rūpestingą pasidarbavimą. Lin
kini, kad gerasis Dievas su
teiktų klebonui ir vikarui tvirtą 
sveikatą.

Lietuvių Amerikos Raudonojo
• Kryžiaus Skyriaus susirinkimas
įvyksta sausio 20. 1944. Lietu
vių parapijos Mokyklos svetai
nėje, 7:30 vai. vakare. Yra 
daug svarbių reikalų. Šis yra 
paskutinis -susirinkimas prieš 
bazarą. kuris įvyks sausio 29, 
1941. Taipgi artinas vajus A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
sukėlimui finansų. Kviečiami 
visi atstovai, kurie yra išrinkti 
iš draugijų, kad visi dalyvautų, 
ne tik atstovai, bet ir pavieniai

Sausio 14 d., įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos vietinio sky
riaus susirinkimas, kuriame 
sumaniai vadovavo pirminin
kas Jonas Čeponis. Atidaryda
mas susirinkimą, pakvietė vi
sus atsistojimu ir tyla pareikš- 

*ti savo simpatiją bei pagarbą 
Lietuvos Prezidentui a. a. An
tanui Smetonai, kuris iš prie- 

i žasties gaisro mirėt Visi šio su
sirinkimo dalyviai reiškia gilą 
užuojautą velonio žmonai p-niai 
Sofijai Smetonienei ir visai šei-

Nno Birutės draugijos: — 
Poškienė ir Balinskienė.
Nuo Varpo Klubo Ausilia-
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VALSTYBĖ MODERNIAME PASAULY 
Spalių 20 d., 1939 m.

24. Bažnyčios Uždavinys
I

Kokios gausios laiminimo srovės galėtų tekėti 
pasaulyje, kiek šviesos, tvarkos ir dermės įvairiose 
srityse būtų įnešta į visuomenės gyvenimą, kiek ver
tingų nepakeičiamų jėgų galėtų būti sunaudota di
diems žmonijos uždaviniams ir tikslams, jeigu Baž
nyčiai, teisingumo ir meilės mokytojai, būtų duota 
laisvė, į kurią ji Dievo liepimu turi šventą neabejotiną 
teisę. Kiek negerovių būtų išvengta, kiek laimės, 
džiaugsmo ir ramybės būtų duota, jei visuomenines ir 
tarptautines pastangas taikai įvykdyti skatintų krikš
čioniškoji meilė kovoje su gobšumu taip atskirų asme
nų, taip jų kolektyvų. Įstatymai, kuriais tvarkomas 
krikščionių gyvenimas, ir tikro, žmoniškumo reikala
vimai vieni kitiems neprieštarauja; priešingai, jie vie
ni kitus palaiko, vieni kitiems padeda. Norėdami gel
bėti kenčiančią, baisių kūno ir dvasios nuostolių su
krėstą žmoniją, Mes karštai trokštame vieno dalyko; 
kad dabartinis vargas atidarytų daugybei žmonių a-i 
kis, kad jie tikroje šviesoje matytų Viešpatį Kristų ir 
Jo Bažnyčios misiją pasaulyje ir kad tie, kurių ran
kose yra valdžios vairas duotų Bažnyčiai laisvę teisin
gumo ir doros dėsniais žmonijos auklėjamiems užda
viniams vykdyti.

Taikos Darbas
Šiam taikos darbui dirbti būtinai reikalinga, kad 

nebūtų daroma kliūčių Bažnyčiai, vykdant Dievo jai
pavestą misiją, kad nebūtų siaurinamos jos veikimo ^.a TSeptintą kartą viavimo nepasispirdamas 
sritvs kad nuo ios išsranins-os itakos nebūtu atitrau- 11Pdama buvo pasiekus kilpos, kartais net ant kal- sntys, Kaa nuo jos išganingos įtakos nebūtų atitrau- tį krašf bet nelaimei, no neužšoka o žiūrėk no 
kiamos mases. Taigi kaip Vietininkas To, kurį prana- plyšo grumstelis ’ ' n° neuzsoKa’ 0,2 e » P°
šas yra pavadinęs “Taikos Kunigaikščiu” (Iz. 9, 6), 
Mes kreipiamės į tautų vadovus ir tuos visus, J 
turi įtakos viešam gyvenimui, kad Bažnyčia su jai 
priderama visiška laisve galėtų atsiduoti auklėjimo 
reikalams, skelbdama tiesą, įdiegdama teisingumą ir 
atnaujindama širdis dieviškąja Kristaus meile.

Jei iš vienos pusės Bažnyčia negali atsisakyti vyk
džiusi misiją, kurios galutinis tikslas yra realizuoti šį 
Dievo sumanymą: “atnaujinti Kristuje visa, kas yra 
danguje ir žemėje” (Ef. 1, 10), tai iš antros pusės jos 
darbas šiandien, atrodo, reikalingesnis negu kitais 
laikais, nes liūdnas patyrimas moko, kad vien išorinė
mis priemonėmis, žmonių globa ir politine drausme 
nėra galima sėkmingai pašalinti visų negerovių, var
ginančių žmoniją.

Daugybė žmonių, su dideliu skausmu patyrę, kad 
niekais eina žmonių pastangos audroms numalšinti, 
kurios gresia mūsų kultūrai, su pakilusia viltimi krei
pia akis į Bažnyčią, tiesos ir meilės tvirtovę, ir į šį 
šventojo Petro Sostą, kuris, tai jei gerai jaučia, gali i 
grąžinti žmonių giminei tikėjimo ir doros mokslo 
vienybę, anais laikais davusią taikingiems tautų san
tykiams patvarumo ir tvirtumo.

Į tą vienybę su skausmingu ilgesiu kreipia akis at
sakingieji prieš tautų istoriją valstybių vyrai, kurie 
kasdien patiria, kaip tuščios yra priemonės, kuriomis 
jie buvo kitados taip pasitikėję. Tos vienybės trokšta 
nesuskaitomi Mūsų sūnų ir dukterų būriai, kasdien 
karštai maldaudami “taikos ir meilės Dievą” (Kor. 13, 
11); tos vienybės laukia nemaža kilnių protų, kurie yra 
atskirti nuo Mūsų, bet kurie, alkani ir trokšdami tei-1 
singumo ir taikos, kreipia akis į Petro Sostą, kad iš 
ten gautų patarimų ir nurodymų.

Jie gerbia katalikų Bažnyčioje tikėjimo ir doros 
dėsnių nepalaužiamą tvirtumą, išmėgintą beveik peri 
du tūkstančius metų; jie gerbia neišgriaunamą kata
likų dvasiškijos vienumą, nes ji susibūrusi aplink A- 
paštalų Kunigaikščio įpėdinį, neša žmonijai Evangeli
jos šviesą, jai vadovauja dvasios dalykuose ir ją pa
švenčia; Bažnyčia su motinišku supratingumu visiems: 
atleidžia, bet ji yra nenugąsdinama, nors ir žiaurias 
kančias kentėtų, kada reikia jai tarti; tai neleistina, j

Neteisingi Įtarimai
O vis tik. Garbingieji Broliai, Kristaus mokslas, 

vienintelis, kuris duoda žmogui tvirtą tikėjimo pa-; 
grindą, kuris sugeba jam atverti platesnį akiratį ir jo 
širdį pakelti prie Dievo, kuris dideliame varge teikia 
galingą pagalbą, lygiai kaip ir Bažnyčios veikla tam 
mokslui platinti, žmonėms mokyti ir jiems Evangeli
jos dėsniais tvarkyti, visa tai kartais sukelia priešų 
įtarimų, kad Bažnyčia griaunanti pasaulinės valdžios 
pagrindus ir savinasi jos teises.

Prieš tokius įtarimus su apaštališku nuoširdumu 
skelbiame, be to, ko yra mokęs palaiminto atminimo; 
Mūsų pirmtakūnas savo enciklika Quas Primas, 1925; 
m. gruodžio 11 d., apie Kristaus Karaliaus valdžią ir 
Jo Bažnyčią, kad tolygūs tikslai yra visai svetimi Baž
nyčiai, kurie tiesia į pasaulį savo motiniškas rankas ne 
tam, kad viešpatauti, bet kad jam tarnauti. Ji nepre-

B

Dėdės Šamo kariai-bombarduotojai pasiekia ir tolimas japonų karo 
bazes. Štai dūmais aptemusi Mille Atoll in the Marshall Islands, kuri 
buvo bombarduota lapkričio 19.
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Tenka Ir Balto Ir Juodo Rinkliavos Marianapolio 
Kolegijai

I

I I 
I

Vienas nuverstas nuo dažnai slepia savyje puo-, 
sosto Anglijos karalius limo branduolį. Nuolatinis 
bėgo priešų vejamas. Pa- sekimasis atveria mūsų 
jutęs visai arti priešus ir tik vieną pasaulio pusę; 

1 supratęs bėgimu nebeis- tada taip lengvai čiuožia- 
sigelbėsiąs pasuko į šalį ir ma gyvenimu, jog antra 

' nici orui A omSkri u^io kllF V3.F“
o_ ,__ v___ nepama-

duobutės lipo j tomą ir visai nepažįstama 
Palips, palips, ir, nesuprantama.

atsigulė smėlyj. Čia tuno- pusė, kur kova, 
damas štai ką jis matė. Iš gas, kur ydos - 
smėlio 
skruzdė.
smiltelei sujudėjus, kren-Į Kareivis pradžioje karei
va aferai Qov\finfa tearta '_ :__ ____ :_ ____ —

Iš lietuvių katalikų 
nes ir ypač iš jos vadų kunigų 
Marianapolio kolegija paskuti
niu laiku susilaukė žymios pa
ramos per rinkliavas lietuviš
kose katalikų parapijose.

Štai, sekmadienį, sausio 16 d., į 
šv. Kazimiero par., Providence, 
R. I., kur garbingai klebonauja 
kun. Jonas Vaitekūnas, TT. Ma
rijonų Geradaris ir Rėmėjas, 
buvo padaryta rinkliava Maria
napolio Kolegijai palaikyti.

Marianapolio kolegija šioms 
rinkliavoms atlikti paskyrė 
kun. dr. Vincą Andriušką. TT. 
Marijonų Skyrių Organizatorių 
ir Marianapolio High School 
Principai, kuris tą darbą sėk
mingai atlieka.

i Per rinkliavą šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, gerieji 
tos parapijos parapijiečiai, ku- 
rie.savos mokyklos reikalą gy
vai supranta, sudėjo $337.00. 
Štai jau trys rinkliavos, pra-j 
vestos šv. Kazimiero bažnyčio-

i je Worcester, Mass.. šv. Andrie
jaus. New Britain. Conn. ir, 
Providence. R. I.. kolegijai su-

i teikė- paramos daugiau kaip 
$1000 dolerių.

Ta proga malonu pranešti, 
kad ateinantį sekmadienį, t. y., 
sausio 23 dieną, rinkliava Ma
rianapolio Kolegijai palaikyti 
bus šv. Roko par. bažnyčioje, 
kur klebonauja artimas TT. 

! Marijonų prietelis. kun. Jonas;
Švagždys.

Su šia lietuvių katalikų para
ma Marianapolio kolegija tvir
čiau žiūri į ateitį ir džiaugiasi, 

Į kad šią mokslo įstaigą mūsų ka- 
; talikiškoji visuomenė, ypač jos 
! dvasios vadai supranta, įverti
na ir jai ištiesia paramos ran
ką.

Drauge Marianapolio Kolegi
jos vadovybė šiuomi reiškia 
lietuvišką nuoširdų padėkos žo
dį visiems, kurie savo aukomis 
prie šios rinkliavos prisidėjo, 
o ypač. Šv. Kazimiero par. kle
bonui kun. Jonui 
kuris parodė savo 
kurio rūpesčiu ir 
kolegija susilaukė 
mingos ir reikalingos paramos.

Šia pačia proga kolegija pra
neša, kad užbaigus kun. J. Na
vicko fondą. Marianapolio ko
legija jau paskyrė stipendiją iš 
to fondo: stipendija nuo šių 
metų pradžios gauna stud. Leo
nardas Degulis iš Brooklyn. N. 
Y.

Sekantieji asmenys aukavo: 
kun. Antanas Kacevičius, šv. j 
Kazimiero par. vikaras, Provi
dence, R. I. $100.00; p. Ciočys 
$10.00: Virbickų šeimyna $7.00.

Po $5.00 aukavo: šv. Onos 
draugija. Marijona Sakalaus
kaitė. Mr. & Mrs. Norton. A. 
Kacevičius. Martin Kazlauskas, 
Kaz. & Mar. Kuprevičius. Mr. 
& Mrs. P. Kačėnas.

w I

, ir skruz
dė vėl nukrito duobutės 

kurie dugnan. Ir vis dėlto skruz
dė nenusileido; vienuolik
tą kartą jai laimingai pa
vyko iš duobutės išlipti. 
Karalius, kuris su įdomu
mu sekė skruzdės vargą ir 
nepasisekimus buvo ne
paprastai sujaudintas. Ir gas. Į jaunuomenę įsibro- 
jis paėmė iš tos skruzdės 
pavyzdį. Jis, kaip ir mūsų 

■Vytautas Didysis ištrūkęs 
iš Jogailos, guobė sau pri
tariančius ir surinkęs ka
rių, nors po keturių nepa
sisekimų, atėmė 
liaus sostą.

Kiek daug nepasisekimų 
. mus aplanko... Tačiau ne
pasisekimas — mokyto
jas, nes per nepasisekimus 
mes galime prieiti prie vi- 

įsiško pasisekimo, laimėji
mo. Juk beveik visi išradi
mų, ir kitose gyvenimo 
srityse laimėjimai turėjo 
daug tamsių valandų, 
daug kartų stūmė ieškoto
jus ir kovotojus į nusivy
limą. Smėlio didelių kalnų 
niekur nėra; kalnai, kurie 
remia žydrią padangę, ku
rie drasko debesų krūtines 
yra iš kieto granito suda
ryti.

Viena Vytauto Didžiojo 
universiteto studentė per 
praktikos darbus, sprogs
tant lempai, buvo labai 
smarkiai sužeista, 
klausta, ar nemes 
javus pasirinktų dalykų, 
kada tokios nelaimės grę- 
sia, atsakė:

niekados, nepasisekimas 
nenubaido!

Minty to jas ir rašytojas 
Marden sako, esą nesiliau
jąs sekimasis jaunystėje 
yra gan pavojingas. Rei
kia saugotis pirmųjų die
nų pasisekimų, nes jie

keleto nepasisekimų jau 
ir stačias ant arklio skrie
ja, ir vienon ir kiton pusėn 
persirita. Kareivis, kurs iš 
pat karto puikiai jodinėja, 
nesupras ano ne šankaus 
draugo pergyvenimų, ne-, 
jaus jo laimėjimų džiaug
smo, nebus jo sielos drau-

kara-

vė kažkoks keistas nesusi
pratimas, kad ji nepasise
kimuose pasidaro pesimis
tė, kartais net rankas nu-j 
leidžia. To neturi būti!

Jeigu jaunuoliui nepasi
sekė — niekis! Išnaujo 
teima darbą, tegu suima 
kiečiau — jis bus laimėto-1 
jas! Jeigu paklydo, tegrįž-' 
ta ir teeina tikruoju savo 
keliu — jis pasieks savo 
idealą! ‘A. S.’

Ji pa- 
studi-

MOTULĖ BARĖ
Motulė mane barė. 
Linelių raut išvarė.
Oi ly. oi ly. oi lialia, 
Linelių raut išvarė.
Aš linų nerausiu, 
į skryneles nekrausiu.
Oi ly, oi...
Vidur tamsios naktelės 
Atjos šelmis bernelis...
Atjos šelmis bernelis. 
Lodys šaunius kurtelius...
Lodys šaunius kurtelius. 
Žadins senus tėvelius...
Žadins senus tėvelius. 
Klabins svirno dureles...
Klabins svirno dureles, 
žadins jauną mergelę...
Atstok, šelmi berneli. 
Palik mane mergelę...
Tamsi naktis be vėjo. 
Svirno duris pravėrė...
Vidur tamsios naktelės 
Žiba danguj žvaigždelės... 
Ir tu taip pat žibėsi. 
Kol vainiką turėsi...

i

tenduoja brautis į kitų teisėtų valdžių sritis, kad už
imtų jų vietą; priešingai, ji teikia joms pagalbą, sek
dama pavyzdį ir persiėmusi savo dieviškojo Įsteigėjo 
dvasia, kuris “perėjo gera darydamas”.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ką Bažnyčia duoda žmonijai?
2. Ar Bažnyčia nori pasisavinti pasaulinę valdžią?
3. Koki yra Bažnyčios misija pasaulyje?

s

Aukos Amerikos Lietuvių Taryba
Sudėtos Amerikos Lietuviu Konferencijoje

Pittsburgh, Pa.

I

visuome-

SLRKA 87-ta kuopa — N. S. Pittsburgh. Pa.
1 šv. Kazimiero Draugija — Worcester, Mass. 
Lietuvių Draugiškas Klubas — Detroit, Mich. 
Akrono Lietuvių Dr-jų ^Taryba, Akron. Ohio 
Moterų Sąjungos 26-ta kuopa — Cleveland, Ohio 
Mrs. Liudvina Misienė — Cleveland. Ohio 
Šv. Kazimiero Akademijos Draugija — Chicago. III. 
LRKSA 109-ta kuopa — New Britan. Conn.
LRK Moterų Sąjungos 38-ta kuopa. New Britan. Conn. 
Lithuanian Independent Political Club — Waterbury 
Mr. & Mrs. Makarevičiai — Waterbury, Conn.
LRKSA 160-ta kuopa — Chicago, III.
SLA 371-ma kuopa — Cambridge. Mass. 
Ansonijos Lietuvai Gelbėti Dr-ja — Asonia. Conn.
L. K. Vytautos ir Klubo Dr-jos, Bridgeport ir Ansonia 
Šv. Kazimiero Parap. Susirinkimo Auka, New Haven Ct. 
American Friends of Lithuania, Ine., Waterbury, Conn. 
Finansų Komisija priėmė auką be aukotojo vardo 
Rochester. N. Y. Lietuviai, per M. Rickį
Darius - Girėnas Post No. 271, Chicago. III. 
Jos. M. Stankus. Grand Rapids, Mich. .................
Pranė Lapienė — Brooklyn, N. Y............... ....................
Šv. Onos Moterų Draugija — Ansonia, Conn.
Šv. Petro Parapijos ALRKF Skyrius — So. Boston, Mass. 
Šv. Juozapo Piliečių Klubas — Westville, III.
Moterų Sąjungos Draugija — Westville, III. ............... ....
Moterų Rožančiaus Draugija — tVestville, III.
Šv. Juozapo Piliečių ypatiškos Aukos — Westville, III. 
Thomas Lucas — Westville, III....................
Judge A. A. Apanaitis — Westville, III. 
Kazimieras Miciukla — Westville, III.
Jonas Lutcka — Westville, III................... .............  ...........
Jonas Gedvilla — Westville, III.

j Šv. Vardo Draugija — Harrison ir Kearney. N. J.
P. Fabijonaitis — San Francisco. Calif. 
Juozas Bendikas — Cleveland. Ohio 
B. Jakienė — Cleveland. Ohio
V. Kutkauskienė — Cleveland, Ohio __
J. Savickas — Cleveland, Ohio .............................................
O. Beniušienė — Cleveland. Ohio
Stanelių Šeimyna — Pittsburgh. Pa.
Priduota per “Liet. Žinių” Red. Liet. Gelbėti. Amsterdam 
SLA Kuopa — Rockford, Illinois .......... ............................
So. Boston Lietuvių Piliečių D-ja — So. Boston. Mass.
L. D. D. 20-ta kuopa — St. Louis, Mo.....................

(Bus daugiau)

5.00
10.00
22.00
20.00
10.00

1.00
10.00
10.00
10.00
40.00
10.00
5.00
5.00

10.00
3.00

52.00
5.00

15.00
1.000.00 

230.00
10.00
10.00
5.00

10.00 
5.00 

..... 4.00 
...... 5.00

1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

25.00
10.00

1.00
1.00
1.00

.50
1.00

10.00
10.00
25.00
50.00
5.00

Po $3.00 aukavo: Alex Dze- 
kevičius. Jonas Dzekeviėius.

Po $2.00 aukavo: Mrs. Jennie 
Mičiūnas. Julia Donn. Mrs. B. 
Urnikis, A. Dzekevičienė. John 
Scott. Petras Sinkevičius, Ildi- 
fonas Stonis, Juozas Nadzeika. 
Vincas Cenys. S. Ratkevičius, 
Mr. & Mrs. vVilliam Piacentini.

Po $1.00 aukavo: R. Geca- 
vich. S. Gecavich, Avižinis, J. 
Rakutis, Mrs. Agatha Zloty,

Daniel Cyronak. J. Akulevičius, 
J. Rusas, S. Sužiedėlis, Eva 
Švedienė, A. Buloski.

Iš viso ...................... 191.00
Bažnyčioje be pavardžių su

dėta aukos ir stambesnių, nors 
pavardžių neteko sužinoti, buvo 
iš viso 146.00

Bendra suma $337.00
Jums dėkingi.
Marianapolio Kolegijos

Vadovybė.

★

Vaitekūnui, 
nuoširdumą, 
prielankumu 
šios reikš-

★

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

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

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

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

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

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

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

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

TAD, padarykime šūkį: “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 $2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

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

¥ ¥

u
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| GZRDJSIT UETUV717 
i kolonijose [ i Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

į valdybos perdavė pareigos sim- 
bolą, linkėdama naujai išrink
tajai pasisekimo ir uolumo dar
buotis Marijos ir Jos Sūnaus 
garbei. N;

LIETUVIAI DOVANOJO J. V. 
ARMIJAI LĖKTUVĄ

t

NORVVOOD. MASS. — Šioje 
ko! nijoje yra susiorganizavęs 
ir veikia Lietuvių Karo Bonų 
Komitetas, kuris pereitas me
tais pravedė tris masini as karo 
bonams parduoti susirinkimus.

Vietiniai ir apylinkės lietuviai 
išpirko ir suregistravo virš 
$100.000.00 išpirktų karo bo.nų. 
Kaip žinoma. Komitetas yra 
nutaręs ir pirkėjai borą pa
geidavo. kad kaipo kreditą už 
išpirktus karo bonus padova
noti J. V. Armijai lėkius^ Nor- 
woodo ir apylinkės lietuvių var
du.

Tikimės greitu laiku gauti o- 
ficialų pranešimą, jog toks lėk
tuvas lietuviams yra paskirtas. 
Gavę tokį pranešimą, turėsime 
lėktuvui parinkti atitinkamą 
vardą.

Lietuviai Nepasitenkina 
Vien Lėktuvu

Sekmadienį, sausio-Jan. 23 d.. 
3 vai. po pietų. Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos svetainėje, St. 
James Avė. įvyks lietuvių ma
sinis susirinkimas. Dalį prog
ramos pasižadėjo išpildyti 
WAC (jaunos merginos, kurios 
yra karo tarnyboje). WAC na
rės paaiškins kaip ir ką veikia 
merginos, būdamos karo tar
nyboje.

Kitą dalį programos išpildys

Svarbiausia tai. kad tame su
sirinkime užsibrėžta parduoti 
KARO BONUS, ir už parduotus 
karo bonus 
kreditą — 
Valstybių 
ambulansų.

Pereitais 
viai labai

gauti lietuviams 
padovanoti Jung. 
Armijai keliolika

metais mes. lietu- 
gražiai pasirodėme 

gausiai pirkdami karo bonus. 
Mes tuo išgarsinome lietuvių 
vardą.

Pirkusieji karo bonus dirbtu
vėse ar bankose. ateikite ir tuos 
bonus užregistruokite, kad Lie
tuvių Karo Bonų Komitetas ga
lėtų įrodyti lietuvių patriotin- 
gumą ir rėmimą šios šalies karo 
pastangų laimėti pergalę.

Ypatingai turėtų ateiti ir 
pirkti karo bonus šiame masi- 

. niame susirinkime mūsų biz
nieriai.

Kaip būtų garbinga, kad sek
madienį. sausio 23 d., parapijos 
svetainėje. Norwoode. išpirktu- 
me Karo Bonų už $50.000. dau
giau ar kiek mažiau.

Sekmadienį eikime visi į masi
nį susirinkimą! Mes. lietuviai 
pirmieji pradedame Ketvirtąjį 
Karo Bonų Vaįų Norwoode!

I

I

i

savo 
karys 
Loui- 
pra-

Šiomis dienomis pas 
žmoną ir tėvelius lankėsi 
Antanas Stanevičius iš 
sianos valstybės. Taipgi
leidžia atostogas pas save tėve- 

trumpomis kalbomis vietiniai ir liūs ir sesutes Įeit. Juozas Paz- 
svečiai kalbėtojai. Vietinis kle-, niokas. Savaitė atgal buvo su- 
bonas kun. S. P. Kneižis paro- grįžęs praleisti trumpas atosto- 
dys įdomius judamus paveiks- gas karys, rodos, viršila Bro- 
lus. Gražiais muzikos kūrinė- nius Mačys, buvęs Šv. Cecilijos 
liais ir dainomis palinksmins choro pirmininkas, 
visus dalyvius. Jokios įžangos 
nebus.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

|Ka<la Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 

■ pritaikinti akinius. Mes padarome 
dirbtinas akis.

Nepaprasta Maldaknygė 
DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS 

Surinko ir išleido 

Kun. P. M, Juras✓

Maldaknygė turi 787 pus
lapius. Minkštas odos vir
šelis; papuoštas lietuvišku 
kryžiumi. Paauksuota. Iš
oriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. 
Joje telpa 106 paveikslė
liai. Daug jų paimti iš Mi
šiolo. Lietuvišku menu da
bintų raidžių 22.

Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms šven
tėms. Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karun- 
kėlių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės 
— maldos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto 
puslapių pašvęsta maldoms į Švč. Sakramentą. Nuro
doma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gy
venimo pagrindai 
aiškios ir įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — 83.50.

Rašyk —
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

‘A

■

I

atspausdinta visi Poteriai. Raidės 
Kalba graži.

“Darbininko” Administracija,

ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Siunčiu $ knyga(s)

Vardas

Gatvė

Miestas

ir Pavardė

ir Valstija

Pereitą savaitę p. Jablonskio 
padėkoje per klaidą praleistas 
Jėzaus Nukryžiuoto Seselių 
vardas, kurios sergant ir mirus 
a. a. P. Jablonskienei aukojo 
maldas, lankė ir dalyvavo laido- 

-tuvėse. Viena iš Seselių yra gi
minaitė. p. Jablonskis nuošir- 

\ ietiniai lietuviai smarkiai <įžiai dėkoja Seselėms už mal- 
ruošiasi minėti Lietuvos nepr- dag jr pareikštą užuojautą, 
klausomybės sukaktį. Mnėji-į _________
mas ivvks vasario 13 dieną.I

• «. £-. t -i Norwoodo miesto Karo Bonų3:30 vai. po pietų. Šv. Jurgio1 ,
... x - -- Komiteto susirinkimas įvyks penkinę,.lietuvių parapijos svetainėje. „Z__ ______  penktadienį, sausio 21 d., 8 vai.

Šios savaitės pradžioje pp.,vakare. Memorial Hali. Tame

i

Tikimės, kad sekmadienį, ma
siniame lietuvių susirinkime tu
rėsime progą pasikalbėti su Įeit. 
Juozu Paznioku. Gal bus sugrį
žusių ir daugiau mūsų jaunuo
lių tą dieną.

Į

397 Main St. 
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St.. Webster, Mass.
i

W. J. Chisholm
GR ABORIUS

-- •■iškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:

O'iso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

LAfRENCE, MASS.
de-

je ragino žmones remti katali
kišką spaudą. Sekmadienį prieš 
tą, p. B. Jakučio pastangomis, 
prie bažnyčios durų buvo dali

au ji; i išrinktosios pri- narni lapeliai, patariant kokius 
; ėmė savo naujas pareigas, pri- laikraščius prenumeruotis, 
žadėdamos ištikimumą ir są-j 
žiningumą savo darbo. Tada į

V. • »visos garsiai ir nuoširdžiai pri
siekė Marijai ištkimai tarnauti 
ir visuomet Ją mylėti.

Pabaigoje visos Sodalietės už
giedojo “Sveika žvaigždė Ma
rių”, prašydamos Marijos ypa
tingos globos ateinantiems me
tams. Po giesmės, šventos mi
šios buvo atnašautos ir visos 
bendrai priėmė šventą Komuni
ją

Naujai išrinkta valdyba — 
pirmininkė — Sophija Utkaitė, 
vice-pirmininkė — Adelė Čap- 
likaitė. raštininkė — Juozaphi-

Utkaitė, iždininkė — Mildre- 
Tamulionytė. Sodalietė.I

j 10 shorts, 7 dresses, 31 paja- 
Įmas, 1 bed jacket, 61 surgical 
(H. bands, 5 convalescent robes.Plasteruojamos sienos ir _

damos grindys šv. Pranciškaus '1 Pr' scuffer slippers. 9 layette 
, parapijos svetainės. Kaip išma- 

į’tliavos, tikrai bus patraukli ir
graži svetainė.

Kun. J. Skalandis lanko para
pijiečius ir priiminėja 
ištaisymui svetainės, 
duosniai

1 dirbantis
i i •

aukoja.
tam tikslui

na
da

CAMBRIDGE. MASS.

Sausio 9 d. pakrikštytas Įeit. 
R. Krockų (Puzinaitės) sūnus, 
vardu Richardas. Krikšto tėvais 
buvo p. P. Puzinas ir p-lė Mali- 

I nauskaitė.
Pusk. Gražulis ir jūr. W. ži

lius lankėsi pas tėvelius ir drau-
A.D.gus.

i

MIRĖ

Sausio 9 d. įvyko Moterų Są
jungos 22 kp. metinis susirinki
mas. Finansų raštininkė p. A. 
Ambrozaitienė išdavė 1943 me
tų veiklos raportą. Iš raporto, 
pasirodė, kad Sąjungietės per;
1943 metus padarė daug pažan
gos veikime. Susirinkiman bu- i 
vo pakviestas delegatas iš ■ 
ALT konferencijos, p. B. Jaku-' 
tis išduoti raportą. Sąjungie-' 
tės ir kitiems metams paliko tą i 
pačią valdybą, kuri pasižadėjo' 
dar intensyviau darbuotis per Į
1944 metus. Sveikiname veik-1 
lias sąjungietės!

— a inighties, 6 blouses, 90 kit bags.
- -• ir! Viso 337 garments. Be to. labai 

i daug prisidėjo darbais prie me- 
dikalio departmento reikmenų

aukas ^su^ca^ ^ressings)- Vadovybė 
Žmonės dėkojo šv. Pranciškaus parapi- 

Kiekvienas j°s S™!*! už patrijotinę pagel- 
skiria.

Raudonojo Kryžiaus Šv. Pran- 
Juozas ir Ona Stoniai, gyv. 87 komitete yra keturi lietuviai, ciškaus parapijos siuvimo gru- 
Summer St.. susilaukė dukrelės.į būtent, kleb. kun. S. P. Kneižis, pei vadovauja p-lė Paulina Re- 
Motina ir naujagimė dukrelė: adv. B. Sykes, vaistininkas An-,meitytė. Susirenka grupė mote- 
randasi Norvvoodo ligoninėje ir 

Į geriausioje sveikatoje. Sveiki- 
j name, ypač Sąjungietės sveiki
na savo darbščią narę ir linki 
daug džiaugsmo.

Pp. Stonjąi dabar auklėja du
sūneliu ir dukrelę.

tanas Mickūnas ir Antanas F. rų kiekvieną antradienį į Rau- 
Kneižys.

Šio Komiteto pirmininku yra ten siuva nuo septynių iki devy- 
adv. James J. Curran. Norwoo- nių. Gauta raportas gruodžio 
do miestui skirta kvota $567,-,31 d., kuriame pažymėta, kad 
000. Lietuviai pirmieji pradėjo mūsų siuvėjos pasiuvo 11 dia- 
vajų. Garbė lietuviams! 1 pers, 5 bedside bags, 100 slips, Į

Sausio 17 d. mirė Uršulė Mil- 
činauskienė (Barauskaitė), 50 
Melendy avė., gyv. Watertown, 
Mass. Paliko nuliūdime vyrą 
Antaną Milčinauską (Miller) 
ir sūnų.

Laidojama šeštadienį, sausio 
22 d., 9 vai. rytą iš Nekalto 
Prasidėjimo P. M. lietuvių par. 
bažnyčios, Cambridge. Mass. 
St. Patrick’s kapuose. Water- 
town.

M-G-M PERSTATO

GREER
GARSON

IR

WALTERSausio 16 d. įvyko Federaci
jos 16 skyriaus metinis susi
rinkimas. Nutarta Vasario 16- 
tos parengimą ruošti Roberts 
mokyklos auditorijoje vasario 
13 d., 6 vai. vakare. Kalbėtojais 
pakviesti pulkininkas K. Gri
nius ir p. M. Devenienė. Susi
rinkime nutarta ir šių metų 
draugijų duokles Federacijos 
Centrui ir apskričiui apmokėti 
iš skyriaus parengimo, šiam 
tikslui rengiamas kortavimo 
vakaras vasario 21 d. ir bus 
išleistas gražus kordialo setas. 
Draugijos turėtų susirūpinti ir 
remti šį Federacijos skyriaus 
parengimą, nes čia daroma visų 
draugijų naudai ir garbei. Sky
riaus valdyba palikta ir kitiems 
metams ta pati.

Sausio 9 d. mirė V. Gečiaus- 
kas. Velionis sausio 12 d. iš N. 
P. bažnyčios palaidotas Šv. My
kolo kapuose. Velionis paliko 
didžiame nuliūdime seserį p. O. 
Žekevičienę. Reiškiame užuo- Į 
jautą p. O. Žekevičienei. jos nu-j 
liūdimo valandoje.

I

donojo Kryžiaus patalpas, ir

JANUARY CLEARANCE
*

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

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

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

MARE 
EVERY

BONO DAY

susidedanti 
p. Balynie- 
Rimaitė — 
Kazeliunai-

Maldos Apaštalavimo draugi
ja, sausio 16 d., turėjo mėnesi
nį susirinkimą, kuriame išrink
ta nauja valdyba, 
iš sekančių ypatų: 
nė — pirmininkė. S. 
vice-pirmininkė. S.
tė — raštininkė, J. Grendienė— 

I iždininkė. P-lė S. Kazeliūnaitė 
'pasiėmė promotorių vadovybę. 
I Sekmadienį, sausio 23 d., kun. 
.Geraldas. pasijonistas, pradeda 
j dviejų savaičių misijas. Pirmoji 
; savaitė moterims ir merginoms, 
antroji savaitė vyrams.

Aguonėlė.

Sausio 12 d. mirė B. Meškonis 
iš Somerville. Velionis sausio 

į 15 d. iš N .P. bažnyčios palaido
tas Šv. Mykolo kapuose. Pali
kusiai didžiame nuliūdime ve
lionio žmonai, p. Bronislavai 
Meškonienei reiškiame gilią už
uojautą.

i

NASHUA, N. H

PIDGEON
DIDELIAME IR

IDOMIAME

VEIKALE

VĖL SYKIU

MADAME

411 VASHINGTON STREET. 
BOSTON, MASS. ♦

SODALIEČIŲ NAUJOS 
! VALDYBOS INSTALACIJA 
| Viena iš gražiausių ceremoni
jų mūsų parapijoje įvyko sek
madienį, sausio 16 d. prieš 8-tos 
vaJ. šv. mišias. Nekalto Prasi- 

i

dėjimo draugijos naujai valdy
bai garbingai ir iškilmingai bu
vo suteikta jų naujos pareigos.

Dvasios Vadas, kleb. kun. Dr. 
Mykolas Cibulskis. M. S., trum
pai, bet įspūdingai pabrėžė šios 
draugijos tikslą, ragindamas 
kiekvieną mergaitę įsirašyti į 
šią draugiją. Tarp kitko pami
nėjo, jog turėtų visos didžiuo
tis ir laikyti sau už didžiausią 

■garbę būti viena iš Marijos iš
rinktųjų dukrelių.

Po paskaitymo naujos valdy
bos vardų, kiekviena iš senos

Jau nuo pat Kalėdų serga p. 
A. Owerka. Taipgi sunkiai ser
ga J. Povilaitis ir jis yra patal
pintas Cambridge miesto ligo
ninėje. Po dvi savaites laiko 
kaip serga J. Gedžius ir V. Ja- 
kavičius. Linkime sergantiems 
greitos sveikatos.

Sausio 9 d. buvo skirta diena 
platinimui katalikiškos spau
dos. Kunigai tą dieną bažnyčio-

i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvią 
Direktorius 

Patarnavimas Diena ir Naktį 

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

Limosinai džl visokių reikalų

CURIE
VADOVYBĖJE

MERVYN LeROY
VAIDINTOJAIS

SIDNEY FRANKLIN
SU KITAIS GARSIAIS
Henry Troven, Robcrt Wolker, Dama 
Mcy Whi»ty, Elsa Botserman, Vcn 
Johnson, Albert BoMermon, C. Aubrey 
Smith, Victor Francen, Reginald Ow«a, 
Morgoret OBrien. Screen Ploy by Poul 
Osbom ond Poul H. Romeau. Bcted on 
the beak, "Madam* Curie" by Ev» Curie.

M-G-M TRUMFAS

Dabar Rodomi

LOEW'S STATE-ORPHEUM
Boston, Mass.



Penktadienis, Sausio 21, 1944 DARBTNTNKAS ” ?

VIETINES ŽINIOS!
ŽINUTES

Koncertų vėjalis tebepučia. 
Per paskutinius devynius mėne
sius koks tai ugdąs vėjalis pu
čia mums, širdį džiuginančių, 
koncertų.

Panelė Kaskas ir panelė Griš- 
ka’itė sėkmingai koncertavo 
New Yorko lietuviams. Chica- 
gai tas gaivus vėjalis nupūtė 
Kaskas ir Jušką. Pniladelphija 
turėjo gražią progą išklausyti 
panelės Griškaitės sėkmingą 
koncertą. Ta pati laimė lietė ir 
So. Bostoną. Čia, iapkr. 21 d., 
panelė Griškaitė, p. Juška ir pa-

rapijos choras išpildė puikųi 
koncertą.

; Dabar p. Juška rengiasi išpil-Į 
dyti koncertą misijų naudai.' 
vasario 9 d., Jordan Hail.7 I

Tuojau po Velykų Sue Griška I 
ir R. Juško, girdžiu, koncertuos 
Hartford, Conn.
gegužės menesio

DAKTARAI

O Bostonan,' 
derlius veja- j 

lis atsuka panelę Kaskas, įžy- į 
mią operos dainininkę. Ji taip
gi koncertuos puikioje Jordan 
salėje, kurį ruošia Darbininkų 
Radio.

Girtinas yra šis vėjalis, kurs j 
vėsina lietuvių dvasią ir atneša 
mums tokių grožybių. Ko tokių 
koncertų daugiau, to mūsų 
suomenei geriau.

i ——————————

Šou 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOM ETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

KALBĖS PULK. K 
GRINIUS

Vi-i 

*■
I

!
K.

kuria-
“ Reikalui

i

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

CPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
■So. Boston, Mass.

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

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

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė — Akiųą Vidurių ligų, 

Aųsų, Nojįiej^jr (jgrjflės.
Vartoja vėliausios KonSrjlčcijoš' 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadvvay

So. Boston. Mass.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 KARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
i

BALLAST TUBES
POPULAR JQc EACH 

NUMBERS T/
Also limited supply of OZ4. 

6SQ7, 12K7. 12A8. 6SK7. 6K3. 7F7, 
1LN5. 27. 26. 24A. 77.

78. 6C6. 3o. 51, 25Z5. 25Z6 
WILL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW E\GLA\O 
Satisfaction quaranteed or yotir 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

Sausio 18 d., pulkininkas 
Grinius atsiuntė laišką, 
me apart kitko sako: 
paaiškėjus skubu Tamstą pain-l
formuoti, kad So. Bostono ko
miteto kvietimą vasario 13-tai! 
mielai priimu.

“Kas dėl atvykimo dienos ir! 
valandos — susirašysime at-! 
skirai”.

So. Bostono lietuvių Nepri-į 
klausomybės šventės minėjimo! 
komitetas kvietė gerb. puikiniu-; 
ką pakalbėti. Jisai apsiima.! 
Taip pat apsiėmė kalbėti ponia Į 
Devėnienė, iš Waterbury, Conn.

Prie šių principalų dar kalbės' 
vienas kitas vietinis ir Bostono 
miesto mayoras.

Yra labai, labai svarbu, kad 
visi So. Bostono lietuviai pirk
tų Bonus tą 13 d. vasario, So.! 
Bostono High Scnool salėje, ku-. 
ri bus atdara nuo pirmos va
landos po pietų. Tuomet lietu
viai galės tinkamai pasirodyti 
ir nepriklausomybės reikalu.

Maršuokime visos So. Bosto
no draugijas ir pavieniai prie 
Lietuvos Nepriklausomybės*per 
šį minėjimą ir Bonų pirkimą. 
Dar karią šaukiu — maršuoki-; 
me! Ko daugiau Bonų išpirksi-' 
me. to reikšmingesnis bus mū-! 
su kovojimas dėl Lietuvos Ne
priklausomybės.

Šv. Petro par. bažnyčioje, va
karais vietinių kunigų ir T.T. 
Marijonų yra vedamos Bažny
čios Vienumo Oktavos pamal
dos.

Penktadienio vakare šias pa
maldas ir Šv. Valandą ves kun. 

' dr. Juozapas Vaškas, MIC., Ma- 
rianapolio Kolegijos Rektorius.

Išpažintys klausomos, kaip 
: paprastai: penktadienį rytą ir 
vakarais: šeštadienį rytą, po 
pietų ir vakare.

Šiose pamaldose yra gauna
mi visuotiniai atlaidai kiekvie- 

; ną vakarą, ir daug dalinių at
laidų už įvairias oktavos mal
das.

CASPER’S BEAUTY SALON
Exclusive Būt Not Expensive

"Victoria 
curl-cuts” 

and luxurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

.TĮI

Tomorrow's Wove ... TODAY

Appointments
8:30 AM—6 PM

3

*Used kitchen grease thoughtlessly emptied down the drain means 
less ammunition to win the battle of Europe,” says Jane Deering. ingenue 
ballerina of the Broadway hit, “Early to Bed,” who knows that glycerine 
Is urgently needed for manufacture of war materiale and that it is made 
from inedible kitchen fats. She savęs it drop by drop on every occasicn 
and thinks everyone should realize that one tablespoonful. salvaged 
every day for a month, will produce the glycerine for one fifth of a 
pound of nitro-glycerine used in explosives and heart stimulams.

keistas tiesiai į “Drau
gas”. “Draugo” redakto
riai yra buvę: kun. A. Kau
pas, kun. K. Urbonavičius, 
kun. F. Kemėšis, P. Šivio- 
kis, J. Kaupas, kun. A. Ma- 
liauskis, kun. P. Būčys, sje^įmo sistemoje, 
kun. J. Česaitis, K. Pakš
tas, kun. K. Matulaitis, 
kun. V. Kulikauskas, pas
kutiniu laikotarpiu “Drau
gą” sėkmingai redaguoja 
L. šimutis. Administravi
mo darbus sėkmingai 
tvarko tėv. P. Cinikas, ku
riam naujų prenumeratų 
rinkime gelbsti A. Dau
girdas. Redakcijoje dirba 
patyrę žurnalistai: kun. 
Barauskas, Ig. Sakalas, 
Labanauskas.

I' __________

The Seabees "Can Do"

AMERICAN 
RED CROSS

25 Metai, Kaip Tėvai Mari 
jonai Perėmė "Draugą”m

Pradžia 3-čiame pusi, 
mo didžiulėje jūros susi- 

, den
giančioje tūkstančius my
lių per vandenyną ir tuzi
nus salų bazių 
“Seabees” 
iš bet kurios po ranka pa- „
sitaikiusios medžiagos be- _zerls „ _ .
veik per naktį. Ir jie tai ĮSlygmta žeme rodė vietą, 
daro po ugnimi.

Kartais jie šauna atgal • .,. . ,
būdais, apie kuriuos niekssvaldim,lk« kaIiaL 
anksčiau negalvojo. Vienui Pasakbjama, kad 3,000 

;pedų aeroaromas buvo įs- 
' kirstas džiunglėse Solo
monų salose vos tiktai per 
13 dienų, per kurias prili
jo lietaus 16,5 inčių. Try
liktąją dieną lėktuvai nu
sileido ten, kur pirmiau 
buvo džiunglės.

Vienas “Seabees” batali- 
jonas susidaro iš 1079 vy
rų ir 32 karininkų, ir turi 
visas konstrukcijos prie* 
mones. Visiškai savysto- 
vus vienetas, jis gali vykti 
bet kur ir daryti bet ką.

Patys “Seabees” galvoja, 
kad visa tai yra labai pro- 
zaiška ir nedėkinga. Ta
čiau laivynas, marinai ir 
armija įpuola į ekstazę, 
kiekvieną kartą kada žodis 
“Seabees” yra minimas.

Traktorius pakuojantieji 
jūreiviai šiame globalinia
me kare atsiras herojų 
šviesoje. K. I.O.

I 
i

visa tai
konstruktuoja

atvėju, išlipant į Treasury 
Island Solomonų salyne, 
vienas “Seabee,” nepaisy
damas vėjo, išskėtė “bull- 
dozer’io” peilius ir pasilei
do nuo laivo per krantą 

i tiesiai ant japonų kulko
svaidžio lizdo. Kada “bull- 

pabaigė darbą,

kurioje buvo kulkosvai
džio lizdas ir priešo kulko-

GARNYS...
šeštadienį, sausio 15 d., po

nams Pranui ir Birutei Martin- 
■fc- Lietuvos Garbės Konsulas.' kams, gyv. 7th St., So. Boston. 

į adv. Antanas Shallna, sausio Mass., žieminis “garnys” paliko 
i 19, išvyko į New Yorką. Grįš sūnų. Motina ir sūnelis stiprėja 
už trejeto dienų. *Carney ligoninėje. Sveikiname!

į

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ" 
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 

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

VI
I

I
I 
I

! (LKFSB) Tarp daugelio 
tėvų marijonų vertingų!

____ ; darbų, gal būt, pirmon vie- i 
DRAUGIJOS PIRKO į ton reikia statyti leidimą!

dienraščio “Draugo”, kurs 
1 dabar yra pasilikęs vie-į 
nintėliu lietuvių katalikųj 
dienraščiu pasaulyje. Šie-;
met, sausio 19 d., sueina užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite: 
<2 o moteli, K3.ip 
leidimą perėmė tėvai ma- DARBININKAS
rijonai. Nugalėję visą eilę r b i oi u
sunkumų, tėvai marijonai; 366 W. BfOūdv/ay, $0. BostOfi 27r M3SS.
šį dienraštį tiek sustipri-j 
no, kad dabar jisai gausiai 
gauna naujų prenumera
torių, turi pastovų ben-! 
dradarbių kadrą ir laikosi;

• tvirtai.
Kaip žinoma,’ “Draugas” 

buvo įsteigtas 1909 m. lie- 
RaV- pos 12 d. Wilkes Barre, Pa.' 

savaitiniu laikraščiu. 1913 
m. perkeltas į Chicagą, 
nuo 1916 m. kovo 31 d. pa
verstas dienraščiu. “Drau
gas” buvo nutarta leisti 
lietuvių kunigų suvažiavi
me New Yorke 1909 m. 
geg. 5 d., buvo numatyta 
jį pavadinti “Katalikų 
Draugas”, bet tų pat metų 
birž. 2 d. pavadinimas pa-

BONUS
po globa 
Jono Ev. 
garsiuose 

susirinkimuose nu-

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

S4.00
2.00

$2.00
1.00

fVMROS SKELBIMAI

I

Lietuvos Dukterų 
Motinos Švč. ir Šv. 
Paš. draugijos savo 
metiniuose
tarė pirkti po $2000.00 karo bo- 
nų. Be to nutarta tuos bonus 
pilieti laike Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimo, būtent, 
vasario 13 d., So. Boston High 
Schooi auditorijoje. Tai sekti
nas pavyzdys ne tik kitoms 
draugijoms, bet ir pavieniams 
asmenims — pirkti daugiau ka
ro bonų, bet pirkti per lietuvių 
šventę — Vasario 16-tos minė
jimą.

Iš Bostono Šimtas Dolerių 
Lietuvos Atstovybes 
Palaikymui Londone

Lietuvių Jaunimo Ratelio įvy
kusioj vakarienėj praėjusių me
tų pabaigoje gauta aukų iš pa- 
trijotingų lietuvių. $70. ir ra
telis pridėjo iš kuklaus savo iž
do $30. šios aukos pasiųstos 
Lietuvos atstovui p. B. K. Ba
lučiui Londone. L. J. R. vardu 
tariu nuoširdų dėkui visiems 
geraširdžiams aukotojams.

Antanas Matjoška,
L. J. R. Sekretorius.

LANKĖSI
_______ I

Trečiadienį. “Darbininke” j 
lankėsi biznierius Vladas Jakš
tas, turis valgomų daiktų krau-Į 
tuvę 4-th & D St.. So. Bostone.!i
Atsilankymo proga, užmokėjo 
savo LDS duoklę net už tris 
metus, užprenumeravo savo 
dviem giminaičiams “Darbinin
ką” ir įstojo į Liurdo knygos 
rėmėjus, aukodamas knygos 
fondan $5.00.

II

į

Kvietimas I Arbatėlės 
Vakarėlį

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS IVČ
Pirmininke — Eva Marksienč,

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

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

Prot. Itašt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass 

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

Tel. Parkway—1864-W.
Iždininkė — Ona StaniuliūtS, 

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

*V. JONO EV. BL. PAŠALPINC? 

DRAUGIJOS VALDYBA

REIKALINGAS bekeris, ku
ris mokėtų kepti ruginę duoną. 
Alga gera, darbas pastovus. At
sišaukite tuojau: Lithuanian 
National Corp. Bakery, 68 Hol- 
ly St., Lawrence, Mass.

(21-25)

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

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

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

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

I Iždininkas—Stasys K. Griganavičius.
699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 

i Maršalka — Jonas Zaikis, 
i 787 E. Broadway, So. Boston. Mass.

I 
I

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

Perkirs Markei
P. Baltrušiūnas - p. Kfinga, Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded
Local & Long 

Distance 
Moving

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

Tel. Šou—4645
| CASPER’S BEAUTY SALON |
& 738 E. Broadway Šou f h Boston, Mass.

iki

Sekmadienį, sausio 23 d., 2 
vai. po pietų. Stepono Dariaus 
Auxiliary. savo patalpose, 265 
C St.. So. Boston. rengia įdo
mų popietinį pasilinksminimą 
su arbatėle ir skaniais pyragai
čiais.

Visos narės ir draugės kvie
čiamos atsilankyti ir atsivesti 
savo vyrus, kad visi kartu galė
tume prie įvairių žaislų praleis-; 
ti maloniai laiką.

Kviečia Ladiea Au^.iHary.1

GRABORIAI

■

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Ba’samuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

■■

I

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Soston 3960
--------- - — — --- —----------------

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia termenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0315 

ŠOU Boston 2609
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KRISTAUS VYNUOGYNE *

penkiSaužio 21, 1944 DARBININKAS

“Imkite ir valgykite iš jos vi-

šis

dimas

Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

(Tęsinys)

Aukštesnis Mokslas

I

I 
I 

Atvykęs į Venard Mo- Gerardas pirmą kartą mė- 
kyklą, jis susitiko jo bro- gindamas joti. Bet netru- j 
lio draugus, kurs Gerar- kus susirinko visas mėgė-' 
dui paaiškino keletą daly- jų būrelis, kurie daug va-į 
kėlių. Gerardas* sužinojo, landų praleido ant šio ■ 
kad šioj mokykloj buvo vargšo arklio nugaros. j «Imkite ir valgykite iš jos vi. 
beveik* trisdešimt penki Mokykla pradėjo spaus- si, nes tai mano Kūnas.

maįą laikraštėlį, ir “Imkite ir gerkite iš jos visi, 
Gerardas prisidėjo savo tai čia mano Kraujo, nau- 
straipsneliais. Jis labai josios ir amžinosios sandoros, 
dailiai rašė, nes daug bu- Taurė, tikėjimo paslaptis; 
VO skaitęs ir gražiai mo- kraujas už jus ir už daugeli bus 
kėjo išreikšti savo mintis, išlietas nuodėmėms atleisti.” 

Vieną dieną 1918 m. Ge- 
rardas ir visi mokyklos Sauliaus NubaU- 
studentai labai džiaugėsi,

I

studentai ir kad ji įsteigta 
tik prieš vienus metus.

Tais laikais .(1917 m.) 
Maryknollių seminarija 
ką tik pradėjo veikti, nes 
vos 1912 m. Amerikos Ka
talikų Svetimšalių Misi
jonierių Draugija įsikūrė. 
Didžioji Seminarija ran
dasi Ossining mieste, apie kai sužinojo, kad mokyk- 
trisdešimt mylių nuo New los rektorius ir trys misi-; 

jonieriai sudarė pirmą 
grupelę, kuri rengėsi vyk
ti į Kiniją pradėti misijos 
darbą.

Kun. Juozas Donovan, 
Gerardo brolis, buvo įšven
tintas 1920 m. ir iškeliavo 
su trečia grupele į Kiniją. 
Dabar Gerardas turėjo su 

mokyklos ^uo susirašinėti ir net kar-
A

■■■■ k * r

ISTORINIŲ 1943 METŲ ĮŽYMŪS KATALIKŲ VEIKĖJAI — 1—Šv. Tėvas, Pijus XII. grąžinti pasauliui taiką 
nenuilstamai darbavosi. 2— Arkivyskupas Amleto Cicognani, Popiežiaus delegatas Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms. kurs rūpinosi belaisvių padėtimi. 3— Detroit’o Arkivyskupas Edward Mooney. Jo rūpesčiu karo nukentėjusieji 
buvo šelpiami. 4— Chicagos Arkivyskupas Stritch prižiūrėjo vyskupų leidinį, “Taikos Principai.” 5— Prelatas 
Patrick J. McCormick. Katalikų universiteto VVashington, D. C., naujas rektorius. 6— Francis P. Matthews, kuriam 
buvo suteiktas Katalikiškosios Akcijos medalis. 7— Pirmas Icelandijos konsekruotas vyskupas. 8— Vyskupas Escai- 
ante, M. M.. paskirtas į misijas Bolivijoje. 9— Pranciškonas kunigas konsekruotas vyskupy. Jojo misijų dirva 
Nicaragua. 10— Arkivyskupas Spellman aplankė Amerikos kariuomenės stovyklas Amerikoje ir užjūriose. 11— Pir
mas iš oro Romos bombardavimas sutriuškino Švento Lorenzo baziliką Romoje. 12— James Norris, kuris rūpinosi 
kareivių klubais 46 valstybėse. 13— Lenkas, kunigas Wycislo, kuriam skirta pareiga gelbėti Lenkų pabėgėlius. 14— 
Kardinolas O’Connell. Jojo 84 gimtadienio proga Massach usetts legislatūra prisiuntė sveikinimus. 15— Kubos prezi
dentas priima atsilankusį į Havaną Kardinolą Dougherty. 16— Ponia Dehner iš Burlington. Iowa pavadinta 1943 
metų Katalikiškoji Motina. 17— Panelė Agnės G. Regan, veiklioji San Francisco katalikė pasimirė. 18— Grįžtančios 
iš Rytų misijų vienuolės. Jos buvo Japonų nelaisvėje. 19—Arkivyskupas Cicognani aplankė Vokiečių ir Italų belais
vius Amerikoje.

Yorko.
Gerardui paskyrė lovą 

miegamajam kambaryje, 
vietą valgomajam ir sėdy
nę koplyčioje. Netrukus 
jis apsiprato su nauja ap
linka ir jautėsi, lyg ten 
būtų priklausęs ilgoką lai
ką.

Aukštesnės i_ L, 1.1_
pirmoj klasėj buvo devyni tais pasiųsdavo mažą au- 
studentai. Gerardas buvo i Kiniją. Dar vienas 

i jų jauniausias, turįs tik džiuginantis įvykis atsiti- 
dvyliką metų. ko šiais metais. Gerardo

; .. .. w. brolis Tomas, nors septy-
Savo klasėje jis neužil- nįaįs metais už Gerardą 

go pasirodė gabiausiu mo- vyresnis, metęs savo pa- 
kjniu. Jo išmintis buvo pa- saulinį darbą ir pasiryžęs 
jėginga, ir sumani ruoštis bQtį misijonierium, įstojo ciinlrioTiaiz-A nrnfinin: • . . . .prie sunkiausio protinio j Aukštesniąją mokyklą, 
darbo. 1--------‘-----*~

Kartą filistinai išėjo į 
kovą su izraelitais. Izrae
litų karalius Saulius neži
nojo, ar jis gali išdrįsti 
pulti, ar ne. Prieš pat 
sprendžiamąją valandą 
Samuelis Dievo vardu jam 
pasakė, kad jis turįs lauk
ti jo septynias dienas, tada 
jis vėl ateisiąs pas jį ir 
duosiąs reikalingų nuro
dymų. Tuo tarpu izraeli
tų būklė darėsi vis pavo
jingesnė. Sauliaus patarė
jai ragino jį pulti, bet kad 
jis delsė, daugelis nuo jo 
pabėgo. Pagaliau, nebeiš
kentęs, Saulius liepė at
vesti aukojamuosius gy
vulius ir pats padarė auką, 
nors pranašas tą teisę bu- 

i sau pasilikęs.

Prieš Katalikų Bažnyčių
Europos didmiestyje įvyko komunistų susirinki

mas. Tūkstantinę darbininkų minią žavi garsus kalbė
tojas šaunia kalba. Visus savo iškalbos gabumus jis 
nukreipia prieš Katalikų Bažnyčią, kunigus, vienuoly
nu.-. ant jų išlieja savo karčią tulžį. Kai įsikarščiavęs 
sušunka — “kunigai — didžiausi darbininkijos išnau
dotojai. mintą darbininkų prakaitu, vienuolynai, tai 
lyg dielės, siurbią darbininkų kraują,” 
nu' triukšmingo rankų plojimo. Pasibaigus kalbai, vėl 
gar- "u pritarimai, šūkavimai, plojimas. Reikia tik žo- 
dž ir minia eis su įžulumu griauti vienuolynų, žudy
ti kunigų...

Ką Pasakysiu Viešpačiui

r

Pakyla ranka
Nurimus plojimų audrai, susirinkimo pirminin

kas kreipiasi į draugus ar neturėtų ko paklausti, ką 
pasakyti. Gale salės pakyla ranka. Atsistoja pagyve- 

i nęs darbininkas. Neseniai pakelti dideli išgyvenimai jo 
| veide palikę gilaus skausmo žymę. Nedrąsiai jis arti
nasi prie estrados. Visų akys seka jį. Ką jis pasakys? 
Juk niekuomet nebuvo jis išdrįsęs viešai žodžio tarti. 
“Aš nemoku kalbėti, pradeda jis drebančiu balsu, bet, 
ką žinau, tai pasakysiu. Prieš porą savaičių susirgo 
mano žmona užkrečiama liga. Niekas iš draugų pas 
mane neatėjo. Kai buvau visų apleistas, atėjo viena 
gailestingoji sesuo vienuolė. Dieną, naktį ji buvo prie 
ligonės, ją slaugė. Mano žmona pasveiko, o geraširdėj

_ suūžia salė sesuo vienuolė apsikrėtė ir, keletą dienų pasirgusi, mi- • 
re.” Kai susijaudinęs darbininkas žengė nuo estrados,; 
salėje viešpatavo tyla. T 
skendo plojimų jūroj, daug didesnėj negu ankščiau, jkų kapoti. Privargęs, pats

Artimo meiles darbo kalba ‘ buvo pirmieji tėvai! Da-
Kokia galinga vieno vienintelio didingo, visiškai bar dėl jų nuodėmės turi- 

užmirštančio save, pasiaukojančio artimo meilės dar-me taip sunkiai prakal
bo kalba!
Misijonieriai pasišvenčia artimo meilės darbui į

Šių dienų pasaulis ypatingai išsiilgęs šitokios' 
meilės darbų — kalbos, jai jis ir šiandien pasirengęs, 
tikėti ir tik jai jis tiki. Misijonieriai ypatingu būdu 
pasišvenčia tokiam artimo meilės darbui. Nepaiso jie 
ne ilgų kelionių, ne reikmenų stokos, ne sveikatos, jei 
tik siela tokiomis pastangomis liks išgelbėta. Neuž
miršta ne pagonių medžiaginio gyvenimo reikalų. Ne
ša jiems pagalbą ligoje, maistą bado metu...

Katalikas nekartą griauja krikščionybę
Krikščionis katalikas, kuris gražiais žodžiais no

ri užtušuoti savo meilės darbų stoką, ne kartą su di-Į 
dėsniu pasisekimu griauja krikščionybę, 
priešai.

"Jei neturėčiau meilės, būčiau žvangantis 
varis"

“Jei aš kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis,” ra
šo didysis apaštalas šv. Paulius, “bet neturėčiau mei
lės, aš būčiau kaip žvangantis varis ir skambančios 

•kanklės.” (1 Kor. 13).

Jis buvo vienas iš Taigi dabar buvo trys Do- vo aiškiai sau pasilikęs. 
: gabiausių studentų visoj noVan broliai Maryknollių Kai tik auka buvo atlikta, 
mokykloj. Gerardas taip ordine, 
pat rado užtektinai laiko i 
žaisti su kitais ir niekad I 
nesirūpino apie Knygas, į 

i kuomet ateidavo laikas1 metais 
(bendrai pažaisti.I

Pirmais metais jis labai 
į mėgdavo po laukus bėgio- 
| ti ir džiaugtis gamtos gro- 
’ žybėmis. Jis neatsisaky- 
I davo nuo darbo, prisidėda
mas prie rugių piovimo, 
kiaulių ir arklių ganymo, 

į ir prie paršų šėrimo ir viš
tų lesinimo.

Girioje ganėsi labai se
nas arklys ant kurio visi 
be baimės jodinėdavo. 
“Tik tai aš norėjau”, tarė

į septintos dienos pavaka- 
Tomas, nors vyresnis už rėje Samuelis. Sau-

aoie knveaT i Gerardą, vistiek vienais,lius ^ėjo jo pasitikti ir tei- 
p knygas,Į—nebuvo pasivijęs sinosi, kad jis nebeisken- 

Gerardo klasę. <----------
mielu noru padėjo savo 
broliui mokytis, nes To- 

■mas keletą metų dirbo ir 
■ buvo daug užmiršęs.
i Gerardas pabaigė Aukš-

Gerardas paskutinės valan
dos. Pranašas tarė: “Tu 
pasielgei neišmintingai ir 
neišlaikei Viešpaties įsa
kymų. Jeigu tu nebūtum 
to padaręs, Viešpats visam 
laikui būtų leidęs tau ka-

tesniąją Venard Mokyklą j paliauti Izraeliuje. Bet da-

I
1

i
I 
I

“Eik Jau Ieva 
Iš Rojaus”

Vienas neturtingas sene-

1922 metais. Rašydamas! 
laišką savo broliui Kuni
gui Juozui, Kinijoj, jis taip 
aprašinėjo savo džiaugs
mingą dieną mokykloj. 
“Labai sunku yra apleisti 
šią mylimą vietą, nes man 
brangus kiekvienas ak
muo ir medis. Šie praėju
sieji metai man buvo la
bai malonūs.”

v •

bar tavo karaliavimas il
giau neišsilaikys. Viešpats 
surado sau vyrą pagal sa
vo širdies” (1 kar. 13).

Pernai Kardinolas Fu- 
masoni Biondi, Tikėjimo 
Platinimo vyresnysis į- 
šventino į kunigus 4 afri
kiečius ir tris klerikus iš 
Ethiopijos.

Po valandėlės visa salė jau j lis nuėjo pas turtuolį mal-

!

Viešpatie, ką pasakysiu. 
Ką pratarsiu Tau, 
Jeigu Tavo žodis visa, 
Visa, ką matau.
Ir altoriai, ir karūnos,
Ir varpų giesmė...
O širdy tiek purvo tūno — 
Nuodėmė esmi.
Viešpatie. Tave pagarbint 
Neišmokau dar:
Kaip aukot bet kokį darbą, 
Ką gi Tau pratart.
Kartais, grįžęs iš bažnyčios. 
Ant akmens klaupiuos — 
Ir meldžiuosi, kaip žilvičiai 
Meldžias paupiuos.
Ne. nesimeldžiu, tik laukiu 
Balso iš Tavęs
Ir klūpėdamas ant lauko 
Negaliu suprast:
Kuo alsuoja ir gyvena 
Mariose vanduo.
Ko gi Tau, o Dieve mano, 
žodžio nerandu... “A. D.”

Ituoti. Aš su savo žmonele 
; niekad nebūtumėm to pa
darę.” Tą senelio kalbą! 
girdėjo ponas ir nutarė jį 
išmėginti. Vieną dieną pa- 

j sišaukia ponas senelį ir sa
ko: “Nuo šios dienos tu 
nebevargsi ir galėsi su 
žmonele ramiai ir laimin
gai gyventi štai šiame na
melyje.” Ir parodė jam 
gražų namelį, pilną viso
kių gėrybių. Viename 
prieššventyje ponas liepė 
pridėti senelių kambaryje 

ai‘ visokių gardumynų ir lei- 
negu jos I jįems viską valgyti, tik

įsakė neliesti vieno apvož- 
1 to puodo. Kur tau seneliai 
iškentės! Vos ponas paėjė
jo į sodo gilumą, seneliai 
pakėlė puodą, o iš po jo 
purpt ir išskrido paukšty
tė. Tuo ir baigėsi senelių 
rojaus gyvenimas.

iI

Į

Koncertinis Darbas Misijoms
Kiekvienas gerai supranta, kad karo aplinkybės, tautų 

užpuolimas negalėjo nepadaryti žalos misijų kraštams ir jų 
gyventojams. Ypač skaudžiai nukentėjo ir kenčia Solomono 
salos, Philippinai, Kinija. Afrika. Visos tos karo aplinkybės 
yra pagimdžiusios didelį paramos reikalingumą. Atskirti 
nuo savųjų, neturėdami jokių pagalbos šaltinių misijonieriai 
tik verkia dėl sugriautų misijų koplyčių ir stengiasi aprū
pinti nelaimėn nekaltai patekusį pagonį neturėdami jokių 
išteklių. Prieš karą Europą ir Amerika misijonieriams me
tėsi į pagalbą ir teikė tą pagalbą kur ji buvo reikalinga. Da
bar Europa badu supančiuota. Amerika pasiliko vienintelė 
paramos šaltiniu. Valstybės reikalai aprūpinami įvairiais 
būdais, paskolomis, maistu, prekybų mainomis. Misijonie
riai, kat. Bažnyčios kariai dabar randasi visuose kautynių 
frontuose. Ar pavergtos šalys, jų nuskriausti gyventojai — 
pagonys ir misijonieriai, kunigai ir vienuolės bus laiminges
niųjų katalikų užmiršti?

Misijų reikalų vadas, vyskupas Cushing iškėlė savo bal
są misijonieriams pagalbos šaukiančią. Tam tikslui vasario 
9, ruošiamas koncertas, kurį išpildys muzikas Rapolas Juš
ka. Prie to artimo meilės darbo kiekvienas gali prisidėti da
lyvaudamas koncerte, paremdamas misijas asmeninėmis au
komis tapdamas misijų rėmėju. Grūdas prie grūdelio suda
rys našią misijų reikalams sumą. Tokia parama suteiks mi
sijonieriams naujos vilties ir ryžtumo šiais baisiais siaubo 
laikais. Aukas galima palikti “Darbininko” administracijoj, 
arba įteikti sodalietėms bei jų dvasios vadui, arba siųsti — 
Rcv. C Jenkus, 50 VV. 5th St., So. Boston, Mass.

Tapkime misijų rėmėjais!
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