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SVEIKINAME!
Sausio 27 d. p. Vincas T. 

Kvetkus, LRKSA sekreto
rius ir įžymus veikėjas mi
nėjo savo 50 metų amžiaus 
sukaktį.

Gimęs sausio 27, 1894, 
Wilkes Barre, Pa., ir ten 
mokėsi. Iš pat jaunų dienų 
pradėjo dalyvauti lietuvių 
katalikų tautiniame ir 
kultūriniame veikime. 
Daugiausia veikė LRKSA 
(Lietuvių Romos Katali
kų Susivienymo Ameri
koj), kurio Centro sekre
torium yra nuo 1938 metų 
seimo išrinktas ir labai 
rūpestingai tas jam uždė
tas pareigas atlieka. Prieš 
tai p. Kvetkus yra buvęs 
Susivienymo iždininku.

p. Kvetkus yra buvęs il
gus metus biznyj. Per vie
nuolika metų darbavosi 
Luzerne apskričio Teismo 
Rūmuose.

Dabar p. Kvetkus yra ne 
tik mūsų Susivienymo se
kretorium, bet jis yra A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
nariu ir minėtos tarybos J. 
V. Karo Bonų Platinimo ir 
Registravimo komisijos 
narys; Luzerne Apskričio 
Civilės Apsaugos Tarybos 
veikiantis viršininkas; A- 
merikos Legiono 132 posto 
komandierius, ir daug kitų 
organizacijų valdybos na
rys ir veikėjas.

Yra vedęs p. Katriną Ki- 
žytę, auklėja vieną dukterį 
ir vieną sūnų.

Nuoširdžiam LDS
“Darbininko” bičiuliui p. 
Vincui T. Kvetkui, sulau
kusiam Jubiliejinio am
žiaus, linkime stiprios 
sveikatos ir Dievo palai
mos gyvenime ir visuome
ninėje darbuotėje!

Latviai Atsisakė Gaudyti 
Lietuvos Jaunimą

(LKFSB) Naciai, norė
dami Baltijos tautas su
kiršinti vieną prieš kitą,! 
mėgsta į kaimyninį kraštą' 
nugabenti kitos tautos vy-| 
rus, kad jų rankomis at- | 
likinėtų savo tamsius dar-j 
belius. Kaip praneša slap- 
tasai Lietuvos laikraštis 
“Į Laisvę”, pereitą vasarą 
į Lietuvą buvo atgabenta 
keliasdešimts latvių poli
cininkų, neva kad jie Lie
tuvos miškuose sugaudy
tų “banditus”. Latviai, ta
čiau, atsisakė, pamatę, 
kad vokiečiai banditais va
dina mobiiizacijon nesto
jusį jaunimą. Esą, ir Lat
vijoj tokių pilni miškai.

Prancūzai Susikirto Su 
Yichy Policija

• * ir : •
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Japonai Terorizuoja Amerikiečius Belaisvius

Prieš įstojant į Penktąją Armiją Prancūzijos Morokos mohametonai 
surengė tam tikras išleistuvių ceremonijas. Parengtas karys baltais rū
bais su raudonu diržu apsijuosęs ir jam atliekant Ait Kebir arba Great 
Feast, akompanavo muzikantai, šis vaizdas parodo anų ceremonijų sce
ną. Išleistuvių prieteliai paprastai meta aukas į šokėjo burną.
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'Nužudė Tūkstančius Amerikiečių !
Washington, D. C., sau- Stiprūs vyrai vienoje sto- 

sio 31
Karo ir Laivyno depart- badu ir buvo sudžiovinti 
mentai paskelbė kaip bai- iki 90 svarų.
šiai ir žiauriai japonai ei- Tris amerikiečius ir tris 

sergančius 
gyvus palaidojo. Jeigu

Jung. Valstybių vykioje buvo marinami

Londonas, sausio 31 — 
Vichy radio praneša, kad 
Vichy policija smarkiai 
susimušė su 150 “bandi
tų” Reignace, 25 mylios; 
nuo Bordeaux Kautynės 
vyko per visą valandą.

Policija laimėjo kovą tik 
susilaukus 
bos.

Sakoma, 
prasidėjo 
trijų požemių vadų. “Te
roristai” atakavę policiją 
šautuvais ir granatomis. 
Užmušta trys policininkai tį. Stalinas tą Jugoslavijos 

dešimt sužeista. Du pasiūlymą atmetė, pareik
šdamas: “Dabar dar ne 
laikas.”

daugiau pagal-

kad kautynės 
dėl areštavimo 

“Te-

įr
“banditai” užmušti keletą 
sužeista.

Stalinas Atmetė Jugoslavi- ! 
jos Valdžios Sutarties 

Pasiūlymą
i

Cairo, Egiptas, sausio 31
—Jugoslavijos valdžios iš
tremime premieras pasiū
lė Rusijos premierui Sta
linui sudaryti susivieny
mo ir draugingumo sutar-

MŪSŲ PREZIDENTO 
GIMTADIENIS

Vokiečiai Panaudojo Rapido 
Upę Apsigynimui Italijoj

giasi su paimtais į nelais- filipiniečius 
vę Amerikos kariais.

Apie tuos japonų žiau- maršuojant kas nors sū
rumus papasakojo iš japo- stojo vandens atsigerti, tai 
nų nelaisvės pabėgę Ame- jie nušaunami. Buvęs toks 
rikos karininkai, būtent, atsitikimas: bemaršuojant 
Jung. Valstybių laivyno 6 filipiniečiai, praeidami 
komandierius M. H. Mc- pro šulinius vandens, bėgo 
Coy, artilerijos pulk. S. H. atsigerti, tai juos japonai 
Mellnik, ir lakūnų pulk, visus nušovė. Prie Luboa 
Wm. E. Dyess, korporalas jie matė filipinietį per- 
Reid Chamberlain ir dau- skrostą ir pakabintą ant 
gelis kitų. Jie pasakojo iš spygliuotos tvoros.
savo pergyvenimų ir ka jie Trys karininkai, kurie 
savo akimis matė belais- bandė pabėgti, buvo japo

nų sugauti. Japonai nuvil
ko jų marškinius, surišo

Brooklyno lietuvių kvis
lingų laikraštis “L.” sau
sio 25 d. š. m. laidoje rašo: 
“Pravda, Sovietų komu
nistų laikraštis, rašo, kad 
Maskvos ir Teherano kon
ferencijos visiškai sudau
žė vokiečių viltis pasėt ne
sutikimus tarp Talkinin
kų.”

Taip, Maskvos ir Tehe
rano konferencijos sudau
žė, o laikraštis “Pravda” 
neseniai paleido melus, 
būk Anglijos du pareigū
nai vedę taikos derybas su 
Vokietijos nacių užsienių 
ministeriu von Ribbentro- 
pu.

“Pravda”, kaip ir visa 
komunistų spauda, pasi
tarnavo Vokietijos na
ciams.

Amerikiečiai Puolė 
Prancūziją

Pranešama, kad pereitos 
savaitės pabaigoje Ameri
kos lakūnai puolė Vokieti
jos nacių pozicijas šiaurės 
Prancūzijoje.

FRONT RAGE 
[ARS
ra*'
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HUDE

vių stovyklose.
Amerikos karininkai sa

ko, kad balandžio ir gegu- rankas už nugaros ir iškė- 
žės mėn., 1942 m. vien tik lė juos virvėmis aukštyn 
Camp O’Donnell mirė apie ir taip juos kepino karšto- 
2,200 amerikiečių, Caba- 
natuan stovykloje mirė a- 
pie 3,000. Japonai labai 
žiauriai elgėsi su ameri
kiečiais ir filipiniečiais be
laisviais: kartotinai mušė 
įvairiais įnagiais, badu 
marino ir žudė. Net vande
nio ir to nedavė ištrošku- 
siems. Ligoniai buvo išva- sybė renka visas žinias a- 
ryti iš ligoninių ir privtr- Pie belaisvių tragingą bu
sti su kitais maršuoti u 
vietos į vietą. Nakties me
tu japonai i_____ _____
vius siauram aptvertam
tvarte taip, kad nė vienas Šūvis Vilniaus Šventoriuje 
negalėjo atsigulti. Ištroš-' -----------
kusiems gerti, japonai ka-j (LKFSB) Vilniuje, Šv. 
rininkai leido jiems atsi- Kotrynos bažnyčios šven- 
gerti iš nešvaraus gyvulių toriuje, nelegalios lenkų 

Per šešias dienas organizacijos nariai nušo
vė oficialaus lenkų laikra
ščio redaktorių, — tokį 
pranešimą skaitome vie-

I

i
i

Iš Alijantų Centro, Al- valdžia ne tik nutraukė 
giers, sausio 31 — Vokie-'santykius su Vokietija ir 
tijos naciai, desperatiškai Japonija, bet taipgi areš- 
gindami Cassino miestą tavo daug Ašies šnipų, nu- 
nuo smarkiai einančių traukė radio ir telegrafo 
pirmyn Amerikiečių, suar- susisiekimus su naciais ir 
dė tiltą ir užtvanką Rapi- japonais, 
do upėj ir užliejo keliolikai 
ketvirtainių mylių terito
riją.

! Britai ir prancūzai kito
se dalyse užėmė keletą j 

, kalnų ir paėmė daug nacių 
! nelaisvėn, f

i Apie Darbo Batalijomis 
Lietuvoje

(LKFSB) Kaip praneša 
Pietinėje Ro- slaptasis Lietuvos laikraš- 

mos dalyje Amerikiečiai “laisvės Kovotojas”, 
pasistūmė artyn Romos, 

j Pereitos savaitės pa-
Į
i jos strateginius punktus, 
kaip tai: Brunswick, Ha- 
nover ir kitus. Padarė 
daug nuostolių nacių lėk
tuvų dirbtuvėse. Per dvi 
dienas amerikiečiai laku-, 
nai sunaikino 193 naciui 
lėktuvus. Tuo pačiu kartu 
prarado savo 20 lėktuvų.

■ — “ 
į Pasitraukė Trys Argentinos

Ministeriai

j vokiečiai, Lietuvoje orga- 
’ nizuodami darbo batalio- 

baigoje Amerikiečiai laku- nus- norėjo gauti lietuvius 
nai bombardavo Vokieti-1 karininkus jiems vadovau

ti. Keletas kviestų kari
ninkų atsisakė. Sutikęs 
tik rusų kilmės pulkinin
kas Ugianskis, 
ševičius ir dar 
tas.

t

kpt. Mila- 
vienas ki-

toje saulėje per dvi dienas.
Amerikos vyriausybė pa

skelbė japonų žiaurumus 
dėlto, kad japonai atsisa
kė daugiau belaisviais ap
sikeisti ir neleidžia jiems 
pristatyti reikalingų vais
tų ir maisto. Sekretorius 
Hull pareiškė, kad vyriau-

klę, kad po karo būtų gali
ma atitinkamai nubausti 

uždarė belais-1 japonus Kriminalistus.

prūdo.
taip turėjo būti. Silpnes
nieji neišlaikė, ir kada jie 
sukrisdavo, tai kitiems ne
leido jų gelbėti. Nuėję to- name slaptame Lietuvos 
liau. girdėdavo tik šūvius, laikraštyje.

Tūkstančiai Norvegų Įkalinta
Vokietijoj Ir Lenkijoj

Stockholm, Švedija — 
(ONA) — Praneša, kad 
Vokietijos naciai arešta
vo septynius tūkstančius 
norvegų patriotų Norvegi- ja ar Rusija, 

sausio j°j ir juos ^vežė ir įkalino 
' ■ Lenkijoje,1 

siginklavę šautuvais” su- ^.^00 kitų įkalino Norve- 
gavo penkius pabėgusius 
vokiečius belaisvius, kurie 
buvo pasislėpę vištinyčio- naciai paleido 
je. Vaikinai sugautus na
cius palaikė, kol atvyko 
militariai viršininkai. Su
gautus nacius atgal nuga
beno į belaisvių stovyklą.

j Vaikinai Suaavo Pabėgusius 
Nacius

Indianola, Neb.,

tatorius Hitleris pasakė 
kalbą, kurioj jis pareiškė, 
jog Europoj “gali būti tik 
vienas laimėtojas, Vokieti- pp

—
; Pranešama, kad trys! 
i Argentinos vyriausybės j 
i ministeriai pasitraukė iš i 
pareigų. Pasitraukimo I 
priežastis esą nepasitenki-* 

,nimas Argentinos valdžios! 
'santykių nutraukimu su| 
* Vokietija ir Japonija.

Kaip žinoma, Argentinos

į31 — “Šalies vaikinai, ap- Vokietijoje ir . . r snnn kitu ika

Sausio 30 dieną Prezi- veltą kovojo prieš taip pati 
dentas Rooseveltas minėjo žiaurų krikščioniškos 
savo 62-rą gimtadienį, žmonijos priešą Ašį. 
Kasmet prezidento gimta-> 
dienio proga įvairiuose Prašykime Aukščiausio-' 
miestuose yra ruošiami jo pagalbos kovoje dėl ke-| 
parengimai, kurių pelnas turiu laisvių žmonijai, dėl. 
skiriamas kovai su vaikų pastovios taikos pašau-j Londonas, sausio 31 — 
paralyžium (infantile pa- liui; prašykime, kad ir mū-| Rusijos armija Leningra- 
ralysis). _= T —

Šiais laikais mes turime atgautų laisvę ir nepri- j pOZjcįjas įr artinasi prie

RUSAI VERŽIASI LINK 
PABALTIJO

“Vokietijos laimėjimas 
reiškia Europos apsaugo
jimą ir Sovietų Rusijos 
laimėjimas reiškia Euro- 

Pranešimas sako, kad pos sunaikinimą,” sako 
iš koncen

tracijos stovyklų 10,000 
norvegų, kurie dabar yra 
laikomi speciales policijos 
priežiūroj.

Tūkstančiai norvegų pa- kad nekaltų 
triotų yra kitose Vokieti- lietas kraujas šaukiasi at
jos nacių koncentracijos keršijimo. Teisingumas 

turi imti viršų.

Hitleris.
Iš to galima suprasti, kad 

______ > nesitiki laimėti 
karą. Jis pramato sau ir 

! savo režimui mirtį. Aišku, 
žmonių pra-

1

ne tik nuoširdžiai remti 
kovą prieš tą baisią vaikų 
ligą, bet nuoširdžiai rem-

stovyklose.

/’i

sų tautos tėvynė Lietuva ;do fronte užima naujas

klausomybę, ką yra užtik
rinęs mūsų šalies vadas 
Prezidentas ]_________

Estijos. Per vieną dieną
Rooseveltas afs^mė 100 kaimelių. Be-

Rusai, besiverždami link 
Luga - Pskov vieškelio, 
pasiekė Velikoje Selo. 
Daug vokiečių užmušė 
kautynėse. Rusai stengia
si apsupti nacius ir nukir
sti kelius, kad jie nebega- ciai minėjo 
lėtų pristatyti savo karo metų savo režimo sukaktį, sario mėn. pradžios vežti 
jėgoms pagalbos.

Gali Būti Tik Vienas Laimė-, 
tojas: Vokietija Arba Rusi

ja", sako Hitleris

J. V. Valdžia Uždraudė 
Vežti Gasoliną Į Ispaniją

ti mūsų šalies vyriausįjį mūsų delegacijai, apsilan- liko tik 15 mylių iki Esti- 
vadą, Prezidentą Roose- kiusiai pas jį 1940 metais.

------------- 1 Washingtonas, D. C. —
Berne, Šveicarija, sausio Iš patikimų šaltinių suži- 

31 — Vakar Vokietijos na- nota, jog Jung. Valstybių 
vienuolikos valdžia uždraudė nuo va-

jos sienos. Ta proga Vokietijos dik- gąsdiną j Ispaniją.
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■VAIRIOS ŽINIOS
Lenkai Saukiasi Alijantų

Pagalbos

I Minėkime Lietuvos Nepri
klausomybes Paskelbimo 

Sukaktį £ 
f \ <

I
I

gą vienam katalogui 
meno srities.

išLondonas, sausio 31 — 
Lenkijos valdžia ištrėmi
me prašo Jung. Valstybių 
ir Britanijos vyriausybių 
išaiškinti teritorialines 
sienas, kurios jų manymu 
turėtų būti nustatytos ‘ 
Lenkijai.

Ypatingai, jeigu lenkai 
turėtų išsižadėti teritori
jos, kurią savinasi Sovietų 
Rusija rytuose, jie norėtų 
žinoti Jung. 
Britanijos 
jie (lenkai) 
Vokietijos 
karuose.

Neabejojama, kad Len
kijos sienų klausimu vyk
siąs pasikalbėti su prezi
dentu Rooseveltu Lenkijos 
premieras Stanislaw Mi
kola jezyk.T , , dienomisLabai aoeiojama, kad , „J ** kursą Bo^vvu

Taipgi Kvaracejui suteikė gar- 
I bę būti nariu - dalyviu Lahey 
i Ciinic in Surgery.
į Dr. Juozas P. Kvaraciejus yra 
baigęs Tufts Medical Mokyklą

. 1932 m., ir per dešimtį metų 
į praktikavo mediciną ir chirur- 
! giją. Jis yra buvęs Brocktono 
miesto gydytoju. Pabaigęs spe- 

; cialų chirurgijos kursą Bostono 
Iš Alijantų Centro, Itali- Miesto ligoninėje. Dr. J. P. Kva- 

ja, sausio 31—Italai trem- raciejus atidarė savo ofisą O- 
tiniai atbėgę iš Romos pa- lympia Building’e, 196 Main 
sakoja, jog vokiečiai krau- į St.. Brockton, Mass. ir atlieka 
stosi iŠ Romos, palikdami I generaię praktiką chirurgijoj, 
išsprogdintus svarbesnius Yra Brocktono ir Phaneuf ligo- 
namus.

Valstybių ir 
nuomonę kiek 

turėtų gauti 
teritorijos va- I

I

i

” ■■ •'

Artinasi vasario 16 — 
Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventė. 
Patriotingi lietuviai įvai
riose kolonijose ruošia pa
minėjimus. Neturėtų atsi
likti nuo minėjimo nei vie
na lietuvių kolonija.

Nepriklausomybės minė
jimai visur turėtų būti su
jungti su Karo Bonų par
davinėjimu. Nuoširdžiai, 
remkime Jung. Valstybių; 
vyriausybę ir karo vado
vybę karo žygiuose. Pirki
me karo bonus taip dažnai, ■ 
kaip išgalime, nes nuošir-j 
džiu darbu ir pinigais už- ] 
tikrinsime ir Lietuvai lais-i 
vę ir nepriklausomybę.

J

”?
K-

I

. š‘:
A.

’-f.

Lenkijos - Rusijos j 

klausimas dabar bus išriš
tas, nes dabar yra svar
biausias klausimas laimėti ] 
karą, o sienų klausimas' 
greičiausia bus paliktas 
spręsti po karo.

Dr. Juozas P. Kvaraceus, 
įžymus lietuvis gydytojas ir Šv. 
Roko lietuvių parapijos. Mon- 

; teilc. Mass., parapijietis, šiomis 
’ > užbaigė chirurgijos 

] kursą Boston City ligoninėje.

Prof. 81. Česnio 60 m 
Amžiaus Sukaktis

I

i

Šis, rimtai nusiteikęs senis, kai piktadariai užpuolė 
batų krautuvę, tai bent porai, pavaišino su šiuo base- 
ball lazda, kuri pasidalino pusiau. Senis John Heyduk 
jau 80 metų, gyv. Chicago. Iš pavardė ir jo drąsumo 
atrodo, kad jis yra lietuvis, gal būti Aidukas.

I u-

Naciai Bėga Iš Romos

ainių štabo nariu.
Dr. Juozas Kvaraciejus yra įgįl

vedęs U’orcesterietę. p. Juoza- 
piną Latakaitę. gyv. 51 Oak St, 
ir auklėja dvi dukteris.

(LKFSB) Žymus lietu- Dr- Kvaraciejus yra veikius 
vių dailininkas M. Dobu- mūsų visuomeniniuose veiki- 
žinskis, kuris gyvena New muose. ypač šv. Roko lietuvių 
Yorke, apie vasario mėn. parapijoj. Taipgi yra nuoširdus 
vidurį rengia savo kūrinių laikraščio “Darbininko” ir Dar- 
parodą Montrealyje, Ka- j bininkų Radio programos rėmė- 
nadoje. i jas.

Tuo tarpu jis dirba prie; Sveikiname Dr. Juozą P. Kva- 
Kongreso knygyno užsa- ■ raciejų ir linkime geriausių sek- 
kymo, rinkdamas medžią-jmių chirurgijos praktikoje!

Lietuvio Kūrinių Paroda 
Kanadoje

7

Boston Edison Company Sako... 
nekimšk drabužių p*-r jėgų. i 
Nustatyk mašiną pagal drabužių 
plaunamos mašinos gręžtuvą, 
storumą ir žiūrėk, kad guzikai 
nesiektų guminių rolių.

BOSTON EDISON COMPANY

(LKFSB) V. Didžiojo 
niversiteto profesorius, 
Kauno metropolijos kapi
tulos kanauninkas, popie
žiaus rūmų monsinjoras 
Blažiejus Česnys yra vie
nas iš geresniųjų vyrų Lie
tuvoje. Šiemet vasario 1 d. 
(nauj. kai. vas. 13) sueina] 
jam 60 m. amžiaus. Gimęs 
Paluklaukio vienk., Luo
kės valse., Telšių apskr. 
Mokėsi Palangoje, Žemai-] 
čių Dvasinėje Seminarijo
je Kaune ir Petrapily bai
gė dvasinę akademiją ma
gistro laipsniu, dar studi-i 
jas gilino Šveicarijoje.į 
Kaip retų gabumų žmogus ■ 
________ m. pakviestas 
profesoriauti Petrapilio 

” dvas. akademijoje, o nuo 
1919 m. trejus metus Liub
lino universitete dėstė san
skritų ir lietuvių kalbas 
bei kaikuriuos teologijos 
dalykus. Nuo 1922 m. pa
kviestas profesoriauti 
Kauno universitete, vėliau 
buvo išrinktas teol.-filos. į 
fakulteto dekanu ir net į 
universiteto prorektoriu
mi. Nuo 1926 m. buvo stu
dentų bažnyčios rektoriu
mi ir pamokslininku. Ne
mažai rašė įvairiuose žur-! 
naluose ir dirbo daugelyje 
lietuviškųjų draugijų. Bu
vo Liet. Enciklopedijos 
bendradarbis ir jos redak
cijos narys, o taipgi Lietu
vos Katalikų Mokslo aka
demijos vicepirmininkas. 
Savo dideliu taktu nusipel
nęs net kitokių pažiūrų 
žmonių pagarbos, studen
tų gerbiamas ir mylimas.
Neturime žinių, kaip gar

bingasis sukaktuvininkas 
dabar gyvena Lietuvoje.

LIETUVA PER KARE

■
£ 1 if •M

Sunkūs begalo laikai 
Lietuvą brangią suspaudė: 
Žūsta vergijoj vaikai: 
Daugel jų karas iššaudė.
Sodžių šimtai pelenuos 
Vėjo nešiojami sauso!...
Žmonės tuščia aimanuos: 
Nieks jų negirdžia, neklauso.

Kur didžiavyriai tautos? 
Argi tuščia mums sapnavos?

j Nėra jų!... Gal kitados 
Bočių tėvai jais didžiavos.

Daug išbėgiojo!.. Kaikas 
Rusijoj skursta iš bado!.. 
Mes gi sau laužom rankas.

ŠIE METAI YRA VADINAMI LEAP YEAR — Tik
rai iš visos širdelės Sharon O Brien iš Detroito, net ir 
ant klupstelių atsiklaupus, klausiasi Charlie McCar- 
thy, kad ją paimtų sau gyvenimo drauge. Bet anas nei Likę našlaičiais, be vado, 
žodelio...

II

Skirtumas tik toks: — 
Pittsburghe dalyvavo į- 
vairių srovių demokrati
niai nusiteikę lietuviai, o 
New Yorke dalyvaus tik

Visa komunistų spauda rencijoje Pittsburgh, Pa 
labai daug pasitarnauja 
naciams skleisdama pro
pagandą apie Lietuvą ir 
kitas Pabaltijo valstybes, 
būk tos vastybės 1940 m.
nusibalsavusios prisidėti dešinieji tautininkai, ku-j 
prie Sovietų Rusijos. Tai riems iki mirties vadova-; 
yra grynas melas. Tokio vo a. a. Antanas Smetona, 
balsavimo nebuvo. 1940 ir tai ne organizuoti tauti
ni., Sovietų Rusijai okupa- ninkai, bet daugumoje pa-j 
vus Lietuvą ir kitas Pabai- vieniai.
tijo valstybęs, komunistai į Kadangi tautininkų, sei-j 
pravedė savo kandidatų mo skelbėjų programoje] 
rinkimus, bet išrinktieji nieko nauja neiškelia, tai] 
komunistai ar komunis- ar nevertėtų tautininkams 
tuojanti atstovai neturėjo rimtai pagalvoti ir prisi- 
Pabaltijo tautų mandato dėti prie Amerikos Lietu- 
prijungti jas prie Rusijos, vių Tarybos ir bendrai 

Lietuvių tauta nenori nei veikti dėl Lietuvos nepri-

2

i nacių, nei bolševikų oku- klausomybės atgavimo? 
pacijos. Šimtai tūkstančių' Kiek laiko atgal kai ku-! 

i lietuvių žuvo kovose dėl r^e tautininkų vadai turė- 
Lietuvos nepriklausomy- j° pasitarimus su Ameri- j 
bės su naciais ir bolševi- kos Lietuvių Tarybos ir| 
kais, jų žus ir daugiau, ne kitų organizacijų vadais, 
tam, kad kas juos vėl pa- Pasitarimai, rodos, vyko 

Atrodė, kad 
susitars ir pradės veikti 
bendrai Lietuvos ir iš
blaškytų lietuvių šelpimo 
darbe.

Gali būti, kad tautinin-Į 
kai savo seime išsikalbės! 
ir suras būdus bendram į 
darbui, įeinant į Amerikos 
Lietuvių Tarybą, kuri turi 
mūsų plačiosios visuome
nės pasitikėjimą.

Tarybininkas.

V •vergtų, bet dėl nepriklau-. sklandžiai, 
somybės ir laisvės.—

Kai kurie taip save vadi
ną tautininkai užsispyrę! 
laikosi savo sumanymo ’ 
šaukti seimą. Jų patiek
tieji seimui svarstyti “už
daviniai” nesiskiria nuo 
Amerikos Lietuvių Tary
bos darbų, kuriuos užgyrė 
Amerikos Lietuviai konfe-

!

Kalbama apies koncerte 
kuris įvyks vasario 9 d 
8:30 vai. vakaro Jorda 
Hali salėje, Boston, ir ku. 
išpildys dainavimo virtuc 
zas, artistas Rapolas Juš 
ka.

Apie koncerto kilnų tiks 
lą ir apie tai, kad koncerte 
globėjas yra Jo Ekscelen 
cija, vysk. Cushing jau bu 
vo rašyta. Juk kitaip ir bū 
ti negali. Tatai savaime iš 
plaukia iš koncerto tiksle 
— sukelti pinigų pagelbė 
ti misijonieriams tikėjime 
platinti. Misijų gi reikalų 
vadas kaip tik yra vysk 
Cushing. Pagaliau, pati, 
vyskupas yra koncerto su
manytojas ir pats pakvie 
tė p. Jušką koncertą išpil
dyti.

Tačiau, k as Amerikos lie
tuviams katalikams teiki; 
ypatingo malonumo yra 
tai, kad vysk. Cushing 
tuo savo kvietimu, pripa
žįsta artistą Rapolą Juška 
aukšto laipsnio daininin
ku. Tas pripažinimas yra 
juo vertingesnis, kad vysk. 
Cushing yra nešališkas — 
nei tautiškai nei asmeniai 
visiškai nesuinteresuotas. 
Jis vertina artistą pagal io 
dą, pavardę ar kilmę, 
meną, o ne pagal jo išvaiz- 

Viena, tur būt, dar nuc 
baudžiavos laikų lietuvių 
tautoj užsilikusi ir jai gar
bės nedaranti, ypatybė yra 
peikimas to kas sava, tik 
dėl to, kad sava. Anglai tą 
ypatybę vadina “inferiori- 
ty complex”. Kur, kur, bet 
jau dainavimo srity mes 
lietuviai neturėtume turė
ti “inferiority complex”. 
Juk visas pasaulis Lietuvą 
vadina dainos kraštu. Pro
porcingai imant, jokia

autinė grupė Amerikoj 
eturi Amerikoj tiek iš- 
.arsėjusių ir viršūnes pa
lėkusių dainininkų-ių bei 
įuzikų, kiek turi lietuviai. 

?ai liudija statistika. Šioj 
rity lietuviai beveik pa

grįstai galėtų “superiority 
:omplex” turėti.

Vyskupo Cushing pripa
žinimą aukšto laipsnio p. 
Juškai dainavimo mene 
galima paremti ir vienbal
siu vertinimu penkių Chi
cagos žymiausių muzikos 
kritikų, kurie visi dalyva
vo Kaskas - Juškos kon
certe Chicagoj pernai ru
denį. Mūsų Onelė dainavo, 
taip paprastai, žavingai 
r įspūdingai, kaip Metro
politan Operos žvaigždei 
r dera; bet p. Juška, ne
girdėtas, nematytas, kuk
iai išėjo į sceną ir savo 
dainavimu tiesiog suelek- 
:rino tiek plačiąją publiką, 
siek visus spaudos atsto
jus. Ant rytojaus visi Chi
cagos laikraščiai plačiai 
įprašė koncertą. Dėl Kas
kas dainavimo buvo ir 
nuomonių skirtumo; dėl 
Juškos, visų penkių laik
raščių 'kritikų nuomonė 
buvo vienoda — kad tai 
vienas gražiausių ir tech
niškai puikiausiai išlavin
tų balsų mūsų kartoje.

Reikia, dėl to, tikėti, kad 
Bostono apylinkės lietu
viai užpildys Jordan Hali 
salę, vedini, pirmiausia, 
kilnaus koncerto tikslo, 
bet drauge ir noro išgirsti 
ir pasigerėti šio didelio ir 
savo artisto, p. Rapolo 
Juškos.

Bilietų vos keliasdešimt 
beliko. Kas bilietų dar ne
turi, tesiskubina jų įsigyti 
pas kun. K. Jenkų, kol jų 
dar galima gauti. J. V.

GAUSIME MAŽIAU SVIESTO
Rusija Gaus Daugiau

Washington, D. C., sau- visus metus.
šio 31 — Karo Maisto Ad- Pranešime sakoma, kad
ministracija praneša, kad Rusija šiais metais gaus 
1944 m. civiliai gyvento- iš Jung. Valstybių 15,000,- 
jai Jung. Valstybėse gaus! 000 svarų sviesto daugiau, 
pusę svaro sviesto mažiau,;negu ji gavo pereitais me- 
negu jie gavo pereitais tais. Rusija yra vienintelė 
metais. Šiais metais yra šalis, kuri gauna sviestą 
numatyta po 12.1 svarą pagal “lend-Iease” progra- 
kiekvienam asmeniui per mą.

VĖL
i Londonas, sausio 31 — kad keturi Laisvės Laivai 
Pereitos savaitės pabai- bus greitu laiku pava dinti 
goję britų lakūnai vėl puo- buvusiųjų I.L.G.W.U. na- 
lė Vokietijos sostinę Ber- rių vardais. Vienas iš tų Į 
lyną. Numetė apie 1,500 laivų bus pavadintas gar- 

jtonų bombų. Atrodo, kad bei Morris Hilląuit, kuris į 

alijantai nori visiškai su-,buvo gimęs Rygoje, Latvi- 
naikinti Berlyną, kuris, Įjoję, ir atvyko į Jung. Vai-Į 
anot gen. Arnold pareiški-;stybes 1886 m. Jis gavo; 

čia teisių diplomą ir įsikū
rė praktiką New York Ci
ty, kur 1932 m. jis buvo 
socialistų kandidatu į mie
sto mayorus. Jis buvo I. L. 
G. W. U. juriskonsultu.

mo, jau ir taip beveik iš
naikintas.

Švedų pranešima.1 sako, 
kad britų puolimas sukėlė 
didelius gaisrus Berlyne, 
Kur randasi to miesto di
dieji padrikai.

I

Maironis.

Laisvės Laivas Bus Pavadin
tas Latvijoje Gimusio Vardu

VVashingtonas — Plau
kymo komisija paskelbė,

Šitas I.L.GAV.U. unijos 
pagerbimas yra pripažini
mas unijos narių pirkimo 
Karo Bondsų už §8,000,000 
per tretįjį Karo Paskolos 
Vajų.
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Lithuania's Fight for Freedom

NENUTRŪKSTANTI EILE ŠV. 
MIŠIŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ!

(Nuo vasario 16 d. 1944 iki vasario 16 d. 1945)

“Už ką mus, Viešpatie, plaki?
Už ką gi mus ranka sunki
Taip spaudžia amžiais nelaimingus? (Maironis)

Per daug nenuliūskime! Stokime į viltingą darbą 
už Lietuvos laisvę! Šalin su tuščiais sielvartavimais! 
ANT KELIŲ VISI LIETUVIAI!!! “Dievas mūsų Gelbė
tojas ii stiprybė.” Įdėkime savo sopančias širdis į Gai
lestingojo Jėzaus Širdį, Kurioj yra brangios Tėvynės 
vienintelė viltis. Skaitlingai suplaukim dalyvauti šv. 
mišiose mūsų parapijos eilei atėjus. Dievobaimingai 
aukokime Nekruvinoj Aukoj pervertą Jėzaus Širdį 
Dangiškam Tėvui, kad pasigailėtų Lietuvos.

UŽ LIETUVOS LAISVĘ ŠV. MIŠIŲ EILĖ
I

Vasario 16 — Maldos Apaštalavimo Direktorius. 
Vasario 17—Šv. Kazimiero par. — Amsterdam, N. Y. 
Vasario 18 — Šv. Alphonso par. — Baltimore, Md. 
Vasario 19 — Šv. Roko par. — Brockton, Mass. 
Vasario 20 — Apreiškimo par. — Brooklyn, N. Y. 
Vasario 21 — Šv. Jurgio par. — Brooklyn, N. Y.
Vasario 22—Nek. Prasidėjimo—Cambridge, Mass. 
Vasario 23 — Aušros Vartų par. — Chester, Pa. 
Vasario 24 — Šv. Marijos par. — Kingston, Pa. 
Vasario 25 — Apreiškimo par. — Frackville, Pa. 
Vasario 26 — Šv. Kazimiero par. — Plymouth, Pa.
Vasario 27 — Persimainymo par. — Maspeth, N. Y. 
Vasario 28 —Šv. Pranciškaus par.—Lawrence, Mass. 
Vasario 29—Šv. Andriejaus par.—New Britain, Ct. 
Kovo 1 — Šv. Antano par. — Omaha, Nebr. 
Kovo 2 — Šv. Petro par. — So. Boston, Mass.
Kovo 3 — Nekalto Prasidėjimo — E. St. Louis, III. 
Kovo 4 — Aušros Vartų par. — Worcester, Mass. 
Kovo 5 — Šv. Juozapo par. — Waterbury, Conn.

MALDOS APAŠTALAVIMO CENTRAS, 
St. Robert’s Hali, Pomfret Centre, Conn.

follovved, the major part of 
Lithuania fell to Russia, a small 
section to German.

“During the Czarist occupa- 
tion Lithuania suffered much. 
The Lithuanian press, language 
and even the printing of Lith
uanian prayer books were sup- 
pressed for 40 years (1865- 
1904); youths were compelled 
to serve 25-year terms in the 
Czar’s army; churches were 
burned and many priests eitner 
transported to Siberia or mer- 
cifully murdered.

“Notwithstanding all the in- 
justices and cruelties put upon 
them while under the Czarist 
regime, the Lithuanians’ spirit 
did not die; in the constant face 
of death they secretly printed 
Lithuanian books and held reli-; 
gious services in the forests 
and caves. Furthermore. to 
emphasize their determination

Palyginant pirmąjį pasaulinį karą su antruoju, 
siūlosi išvada, kad šis pastarasis visais atžvilgiais kur 
kas didingesnis. Visų pirma aname kare mažiau vals
tybių dalyvavo. Kinija ir Japonija stovėjo nuošaliai.' 
Afrikoj ir Azijoj mūšių, palyginti, buvo mažai. Gi da-‘ 
bar visas pasaulis užsiliepsnojo, išskyrus Turkiją, Is
paniją, Portugaliją, Švediją ir Pietų Ameriką. Ginklai 
aname kare nebuvo tiek patobulinti ir oro pajėga bu
vo tik pačioj užuomazgoj. Pirmieji tankai, tiesa, pasi-Į 
rodė, bet apie motorizuotas divizijas nieks tuomet ne
svajojo. Dabar naujas karo veiksnys — oro laivynas — 
pakeitė visą karo strategiją ir taktiką ore, vandenyne 
ir ant žemės. Ta karo eigos revoliucija turės lemian
čios įtakos ir į pokarinį tautų susitvarkymą. Mažoms 
valstybėms bus sunku išsilaikyti, nes keletas oro bom
banešių sudarys didžiausią pavojų toms valstybėms, 
kurios nepajėgs stiprų oro laivyną įsitaisyti. Vieninte
lis mažoms valstybėms išsigelbėjimas tai niekad nesi
keičianti didžiųjų valstybių politika: saugoti politinę 
valstybinę pusiausvyrą. Kitais žodžiais, pačios stam
biausios valstybės stropiai dabos, kad galiūnai per
daug jau neįsigalėtų ir nesiektų užkariauti visą pa
saulį, ar bent neįsivyrautų kokiam vienam kontinente, 
t. y. kad viena valstybė ne viešpatautų visoj Europoj, 
kita Azijoj ir t.t. Tuo būdu neišnyksta galimybė išsilai
kyti mažoms buferinėms valstybėms, įterptoms tarp 
didžiųjų.

Kai kurie politikai teigia, kad mažųjų valstybių 
likimas jau nulemtas: jos turėsiančios išnykti. Pir
miau jos galėdavo gintis prieš stipresnį užpuoliką ke
letą savaičių ir net mėnesių; dabar oro laivynu jas esą 
galima į keletą dienų nušluoti. Taip, tai taip. Bet ir ki
ta didelė valstybė, kuriai rūpės mažasias apginti, ga
lės atlėkt joms pagalbon į keletą valandų, arba tiesiog 
nuskristi į užpuoliko žemę ir daužyti jo miestus ir kai
mus. Tuo būdu, mažųjų valstybių likimas nepasikei
čia. Pirmiau jos buvo priverstos gintis ilgiau, nes taip 
greit negalėjo susilaukti pagalbos. Dabar joms užteks 
tik keletą valandų šiaip taip išsilaikyti, kol jų užtarėjai 
oru neatskris. Žinoma, jei mažosios valstybės neturės tarp žvairių akių, būti ant coronated king by the Pope in 
užtarėjų, tai jų likimas greit bus išspręstas. Susibūrę kožno žingsnio paniekin- 1253 — organized the hitherto 
į federaciją, jos gali sėkmingiau priešintis, bet vien tu, graužti kietą plutą, scattered Lithuanian tribes into 

mirkant ašarose; neturėti one compact nation and thus 
nei bažny- repulsed the threatening Livo- 

nian, Teutonic and Tartar inva- 
ders.

“Whūst the realm of Russia 
lay likę a chained vietim of the 
uild Mongolians and novehere 
could offer resistance, the land 
of the Prince of Lithuania be- 
came the stanch barrier beyond 
ichich the Tartars could not 
pass. Their princes įeit h greater 
right than those of Russia may 
claim the credit of having been 
the saviors of Europe from Tar
tar inroads and Tartar yoke.”— 
Lithuania, the awakening of a 
nation. (See Yunkis’ “The Lith
uanians.”) 
UNITED FORCES

“Lithuania consistently con- 
tinued opposing German expan- 
sion eastward: and in 1410 two 
Lithuanian warriors—Vytautas 
the Great of Lithuania and Jo
gaila of Poland — united their 
respective forces and dealt a 
erushing blow to the might of ing, also, the countries of Lat- on the domestic front and thou- 
the Teutonic Knights of Tan- via and Estonia: thereby anni- sands of members of their fa- 
nenberg from which they never hilating the territorial integri- milies are fighting in the armed 
really fully recovered. ty and political independence of forces, on every battlefield —

“However, despite many suc- sovereign peoples. The Russian all for the liberation of man- 
cesses, centuries of imposed occupation army lošt no time in kind and the organization of 
wars and persistent German at- staging fraudulent eleetions. In life, 
tacks so weakened and impov- Lithuania 
erished Lithuania and her con- 
federate since 1569, Poland, 
that in 1795 the twain were voted. naturallv, for incorpora- ground movement against all 
overcome by the joint maneu- tion into the Soviet Union. The tyranny.
vers of Germany,. Austria and Russians are now using that • “They. with unshakable faith, 
Russia. In the partitioning thatį“election” and “vote” as a pre-! believe that the Atlantic Char-

(Tokia antrašte p. Milton 
Stark parašė straipsnį apie 
Lietuvą, jos kančias ir kovą 
dėl nepriklausomybės ir lais
vės. Šis straipsnis tilpo “Bos-

mėnesiui — buvo nepa
kankama butui nusisam
dyti, valgiui ir drabu
žiams. Po eilės metų taip 
vargingo gyvenimo trem
tiniams buvo pagaliau leis
ta iš Sibiro persikelti į Eu
ropos Rusiją. Kun. Jesevi
čius kartu su areštantais, 
keliavo pusę metų: vande
niu plaukė daugiau kaip 
4,000 varstų, pašto vežimu 
— 3,000 varstų, geležinke
liu — 500 varstų. Kelionė
je turėjo išgyventi tegau- 
damas tik 15 kapeikų die
nai. Bet ir tai laimingas — 
apie 20 tremtinių liko spe
cialiuose tremtinių kapuo
se palaidota pirmykštėj 
vietoj. Kun. Jesevičius su 
keletą kitų ištremtų kuni
gų apsistojo Tambovo gu
bernijoje, Spaske. Patam
sy rytais paslapčiomis sa
vo bute čia jie laikydavo 
Mišias:
— Liūdnas yra mūsų pa-

i

TO LITHUA-

of the demand 
from the Czar,

I

text for advancing their claims ter, embodying the war and 
on Lithuania.

Į

ton Daily Record” sausio 2!f 
d. š. m. laidoje. Mes atsiklau
sėme “Boston Daily Record” 
redakcijos ir gavę leidimą, jį 
ištisai perspausdiname, kad 
“Darbininko” skaitytojai per
skaitytų patys ir kitiems duo
tų perskaityti. Talpiname, 
kaip parašytas. Red.) 
“The Russians iciū not suc- 

ceed in subjugating the Lithua
nian people. They vili fail 
before and faūed. They u'ill fail 
again.” — OW£N NOREM, U. 
S. MINISTER 
NLA.

“As a result 
for autonomy
voiced by the Great Congress 
of Lithuania, whicty twice con- 
vened in Vilnius (1905-1917) 
for that very purpose ,the Coun- to be free, they revolted repeat- 
cil of Lithuania — eleeted by 
the 1917 conference — pro- 
claimed Lithuania’s indepen
dence on Feb. 16, 1918. Lithua
nia had been held in bondage 
since 1795.

“Lithuania is therefore, one 
of the youngest and at the šame 
time one of the oldest statės in 
Europe, for be it remembered 
that she has been existent since 

-----------„ _ 1236; it was in this year that 
dėjimas išgynime, — rašė Mindaugas — the founder of 

Gyventi Lithuania, christianized and

edly — in 1812, 1831. 1863 and 
1904.

• <

DECLARED FREE

“The Russian - German war. 
which began on June 22, 1941, 
provided the Lithuanian people 
with an opportunity to reaffirm
their original declaration of in
dependence by an a r m e d1 in-

jisai laiške.

federacijos neužtenka. Ir tampriausioj federacijoj 
nebus tiek vieningos sutarties, kiek vienoj stiprioj, ge
rai suorganizuotoj valstybėj. Tad greta federacijos 
būtina turėti kokį galingą kaimyną, kurs būtų gyvai 
suinteresuotas politinės pusiausvyros išlaikymu.

Tad tvarkant pokarinį tautų likimą, nebus išveng
ta mažųjų valstybių klausimo. Ir galima drąsiai teigti, 
kad klausimas bus gyvas ir aštrus. Jokie didingi “nau
jojo pasaulio sukūrimo” planai nepajėgs panaikinti to 
amžiais įsigyvenusio dėsnio — griežto saugojimo poli
tinės valstybių pusiausvyros. Kas jį sieks panaikint, 
tas gaus per nagus. K.

APIE LIETUVĮ, RAŠYTOJĄ, 
20 M. IŠBUVUSĮ IŠTRĖMIME

tarpe kunigų, grapų, kuni
gaikščių ir kitokio luomo 
žmonių. Kun. Jesevičius, 
kaip ir kiti tremtiniai, “al
gos” per mėnesį gaudavo 
90 kapeikų ir iš to turėjo 
pragyventi. Srėbė skur
džią putrą, krimto sudžiū
vusias plutas, su pančiais 
ant kojų...

Vėliau daugumą kunigų

(LKFSB) Šiemet vasa
rio, mėn. sueina 60 m. nuo 
mirties lietuvio rašytojo 
Anupro Jesevičiaus. Tasai 
lietuvis kunigas buvo rusų 
ištremtas į Sibirą 1863 
metais. Jisai su visa eile 
tremtinių yra gyvenęs to
se vietose, kur ir dabar y- 
ra daug ištremtų lietuvių: 
Tomsko, Krasnojarsko ir
Irkutsko apylinkėse. Pate- perkėlė į Tunką. Mongoli- 
kęs į Usolę buvo rusų pris- jos pasienyje, 200 varstų 
tatytas prie druskos viri- nuo Irkutsko. Čia kun. Ju-į 
mo. Apkaustytas grandi
nėmis su jomis dvejus me- , 
tus prabuvo, nei prie dar-; 
bo negalėdavo nusiimti:
— Kaip kareivis be gink

lo, taip aš čia be jų niekur 
negalėjau pasirodyti, — 
rašė jisai viename laiške.

Toje tremtinių stovyklo
je buvo apie 60 žmonių, jų

mirkant ašarose; 
nei altoriaus, 
čios, o su Apiera, kaipo su 
blogiausiu daiktu, slėptis 
— yra tai erškėčiai, kurie 
ne tik paviršių bado, bet ir 
pačią širdies gilumą pasie
kia.”

Jau prieš ištrėmimą kun. 
Jesevičius daug rašė, o iš
trėmime irgi savo sielvar
tus plunksna išliedavo. 
Gyvendamas neturte ir 
taupydamas popierį taip 
smulkiai pilną lakštą pri
rašydavo, o ilgesio nuka
muotas, kai nors laišku ar
timus žmones 
aplankyti, tai lakšto vir
šuje spalvingai kokį vaiz
delį išpiešdavo. Keletas 
storokų tomų jo rankraš
čių yra pražuvę, užsiliko 
tik keletas dalykų, spaus
dintų “Tėvynės Sarge”. 
Net į laiškus įrašydavo ei
lėraštį. Viename, Kalėdų 
metu, taip kreipiasi į šven-! 
tąjį Kūdikėlį:

Mūs tėvynė ašarose;
Gul paskendus ligšiol jose; 
Ir mes iš jos šian išginti. 
Ieškom Tavęs nuvarginti.
Pagaliau iš ištrėmimo

norėdavo

sevičiui teko išgyventi net
10 metų. Negalėdami savo' 
pašaukimo pareigų atliki-1' 
nėti čia ištremtieji kunigai jam buvo leista grįžti į 
vieni vertėsi prekyba, kiti Lietuvos pasienį. Po 20 
ėjo tarnauti pas ūkinin-:metų kankinystės grįžo į 
kus, kad tik pragyvenimu Ilukštą, bet jėgos buvo iš- 
apsirūpintų, nes iš vai- sekusios ir, atvykęs į Iluk- 
džios duodamoji tremti-. štą 1884 m. sausio 23 d 
niams pašalpa — 6 rubliai (vasario mėnesyje mirė.

I
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CAME TO AMERICA
“In 1863, and for some time surrection directed against both 

aftervard, thousands of Lith-: the German and Russian oc- 
uanians emigrated to America eupants.
in search of peace. Today ap- — —
proximately 1,000.000 Lithua
nians Ii ve in this country.

“Lithuania. having regained 
her freedom in 1918. spent the 
succeeding 22 years of indepen
dence in happy tranquility, gov- 
eming herself 
maintaining peaceful relations 
with her neighbors. Būt regard- 
less of her cultural efforts. 
Germany, on March 22, 1939— 
after having taken Austria and 
Czechoslovakia — forced Lith
uania to cede the port of Memel 
(Klaipėda) and the adjoining SyS, Rev. Jonas Daugėla, 
territory.

“One year later — June 15, the Rev. Vaclovas 
1940 — this time the Russians, ^he Rev. Andrius Juknevi- 
in violation of their solemn 
treaty of 1920 —

“... RUSSIA WITHOUT ANY 
PREJUDICE RECOGNIZES 
THE SELF-RULE AND INDE
PENDENCE OF THE STATĖ 
OF LITHUANIA WITH ALL 
THE JURIDICAL CONSE- 
QUENCES... AND FOR ALL 
TIMES RENOUNCES WITH 
GOOD WILL ALL THE SOV- 
EREIGNTY RIGHTS OF RUS
SIA \\HICH IT HAS HAD IN dissolved upon the advent of 
REGARD TO THE LITHUA- Germans — Aug. 10, 19-11.
NIAN NATION O R TERRITO
RY.” — Peace treaty u'ith Rus
sia, Moscoiv; July 12, 1920. —’

■ marched into Lithuania and 
seized the whole of her. includ- scent are

“The patriots successfGly ex- 
pelled the Russians from Lith
uania, declared Lithuania free 
and sėt up a provisional coali
tion government; būt at a ter- 
rible cost, for a great number 
of the patriots were killed 

capably and (some 7500; 3000 of whom were 
executed in Russian concentra- 
tion camps and prisons).

“The Russians, not content 
with the butehery of the laity, 
“eliminated“ the following 15 
priests: the Rev. Valentinas 
Balčius, the Rev. Vaclovas Bal-

i the Rev. Dr. Justinas Dabrila, 
Dambraus-

peace aims of this government 
and people, will be adhered to 
and enforced.

“As to the Russians. the Lith- 
uanians admire the courage and 
endurance of this people. which 
is manifested in the defense of 
their own homeland. BŪT they 
wish to remind them that the 
Lithuanian people are also 
fighting for freedom and that 
they are very much shocked at 
the announced intention of So- 
viet Russia to deprive Lithua
nia of her freedom and inde
pendence.

“They, therefore, appeal to 
America to ūse her good offices 
with the government of Russia 
to liberate Lithuania.

“Soviet Russia’s claims to 
Lithuania because of strategic 
reason or an outlet to the sea 
are inconsistent. The United 
Statės, though she is interested 
in Panama for strategic reason, 
does not take away that coun
try s independence. būt respects 
it.

“As for an outlet to the sea, 
Lithuania never once denied 
that favor to Russia and wiH 
not in the future.

“Finally. in the new world to 
come. there will be no need of

cius, the Rev. Matas Lajauskas, 
the Rev. Jonas Navickas, the 
Rev. Jonas Petriką, the Rev. 
Povilas Racevicius, the Rev.
Stankevičius, the Rev. Benedik- strategic frontiers. 
tas Šveikauskas, the Rev. Jo
nas Tutinas, the Rev. Balys Ve
gele and 
kevicius.

“The 
coalition
seven weeks;

the Rev. Pranas Vit-

Lithuanian provision 
government lasted 

it was forcibly

FIGHT IN ARMY
“Today, the free. loyal Ameri

can citizens of Lithuanian de- 
working assiduosly

— in the eventual 
o f totalitarianism, 
mušt necessarily 
the resurrection o f

“If we believe — as all the 
peace and freedom-loving U'orld 
firmly does 
destruction 
then we 
believe i n
the Buitie statės. Simple logic 
leaves us no other alternative.” 
— K. PAĖSTAS, Ph. D. (The 
Lithuanian Situation).

, in accordance with the 
a parliament, the principles of the Atlantic Char- 

“elected” members of which all ter, which also motivates and 
were confirmed Communists, sustains the Lithuanian under-

"I figure if you mėlt down eessy 
•he’ll be good for 10.000 pound« 
of ammunitton, 50 depth bomba 
and mebbe’ two or three block 
burtera’ ”
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KARAS JŪROJE
Scharnhorst’o nuskandi- 

nimas visame pasaulyje 
pakeičia karo balansą. Ga
li atrodyti, kad šioje nai
kinimo stadijoje vienas 
sunaikintas kovos laivas 
mažai reikštų viduryje ki
tų — jūros, žemės ar oro 
veiksmų. Bet tik dėl tos 
priežasties Scharnhorst’o dienų Vokietijos militari- 
pabaiga turi toli siekian-; nes minties pagrindas. Bet 
čių pasekmių. | štai, laivyno nebėra. Sūdė-

Virš viso kito, tai reiškia Jus ru^ . žygiavimus, Ali- 
Vokietijos laivyno bet ko-?nt>» tęsimą oro karą ir 
kiems praktiškiems tiks- pasistūmėjimą is
lams sumažinimą. Su Bis- 
marck’u. Scharnhorst’u, 
Graf Spee, Lutzow’u jū
ros dugne, Tirpitz’u ir 
Gneisenau pakirstais, Vo
kietijos laivynas, faktiškai 
niekuomet nebuvęs tikru 
laivynu, kadangi jis buvo 
vienpusiškas ir nebalan
suotas savo sudėtyje, ne
gali daugiau iš viso būti 
traktuojamas kaipo laivy
nas. Šiandien tai tebėra 
paskirų laivų rinkinys, ku
rių nei vienas nėra didelės i 
svarbos.

Tokiu būdu sunkūs Bri
tų Namų Laivyno vienetai 
dabar yra paliuosuoti ki
tiems uždaviniams, taip 
pat kaip Italų laivyno ka
pituliavimas paliuosavo 
Viduržemio jūros laivyną.' 
Tai reiškia, kad valandai 
išmušus turėsime papildo
mą jūrų apsaugą alijantų 
invazijos jėgoms. Tai taip _ « * ■ ■ _______
pat reiškia lengvesnius; Velikie Lūki dar tebesilai- jimusi į 
konvojų judėjimus į Euro- j ko. Šis sektorius paskuti- Dniestro. 
pos frontus — Vakarus,; u.,.----
Pietus ir Rytus. Ir tai taip 
pat reiškia, kad Pacifikei 
prieš Japonus galės dau
giau išstoti Amerikos ir 
Britų jūrų jėgų.

Namuose, Vokietijoje, 
Scharnhorst’o netekimas 
pakvipo mirtimi. Nes tai 
reiškia sugriuvimą pirmo
jo iš trijų ginklo pajėgų, 
ant kurių rėmės pasitikė-

Ijimas Vokietijos galybei, 
r ’ -

t

Per kelis metus vokiečių ir 
nacių militarinė klika būb- 
nijo namuose savo taip 
vadinamą “Wehrmach- 
Idee”. Šitoji idėja tikrino 
vokiečius, kad Armijos - 
Oro - Laivyno trijulė yra 
neišardoma. Tai yra šių

žai padaręs. Lietuvai atgavus 
Vilnių, buvo surinkta ir pasiųs
ta per gen. konsulą J. Budrį 
$906.00. Vėliau buvo siųsta 
$300.00, nepamenu per ką. Lie
tuvos atstovybei Londone, p. 
B. Balučiui pasiųsta $100.00. 
Nupirko ir platino tarp lietuvių 
ir svetimtaučių p. Aniceto Si
mučio parašytą knygą už $75.; 
prisidėjo $300.00 prie išleidimo 
knygos “Timeless Lithuania”. 
Pasiuntė du atstovu į Am. Lie
tuvių konferenciją Pittsburgh, 
Pa., prisidėdamas $50.00 prie 
konferencijos reikalų. Dabar 
vėl išrinko du atstovu į lietuvių 
tautininkų seimą, New Yorke. 
Išrinkta S. Kiseliūtė ir S. Karu
čiūtė. Taip pat keletas mažesnių 
darbų atlikta. Komitetas sukė
limui finansų rengia įvairias 
pramogas, prakalbas, piknikus 
ir rinkliavas.

■
Moterų Pašelpinė kuopa, sau

sio 16 d. surengė vienos dienos 
bazarą, Šv. Kazimiero mokyk
los rūmuose. Moterys sunešė ir 
paaukavo gražių daiktų, žmo
nių buvo gana daug ir viskas 
pavyko gerai. Pelno matyt liks 
neblogai: tikslas, paremti Šv. 
Pranciškaus seseris. Kuopa dar 
neperseniai gyvuoja, o jau sus
pėjo keletą gražių darbų atlikti. 
Tuom tikslu ir susiorganizavo, 
kad ką nors gero nuveikti. Rū
pinasi mūsų parapijos Sesučių 
ir Bažnyčios reikalais. Paskuti- 

I niu laiku Įtaisė keletą gražių 
rakandų mūsų Sesutėms.

Berželis.

Vakarų, Scharnhorst’o ne
tekimas yra didelis smū
gis Vokietijos gyvento
jams.

Tačiau kova, kurioje 
į Scharnhorst’as nuskendo, i 
'paliečia ir antrą iš trijų j 
j vokiečių karo pajėgų — 
pačią armiją, vokiečių 
strategijos pasididžiavi
mą ir tvirtovę. Tai yra 
tiktai kitas globaliniame 

ikare, kur mes kovojame, 
įrodymas, kad jeigu vienas 
kovos laivas nuskęsta virš 
North Cape Barento jūro
je, visa vokiečių armijos 
linija Rytų fronte pajunta 
tą smūgį.

Į Vakarus nuo Nevel’io ir 
aplink Vitebską vokiečių 
armijos linksta po gen. 
Begramian’o Pirmosios 
Pabaltijo Armijos atakų. 
Tačiau tuo tarpu vokiečiai 
sektoriuje į šiaurę nuo Le- 
ningrado ir į pietus nuo tutin’o milžinišku stumė- 

į Vakarus nuo; 
Tačiau Lenin-i 

niais mėnesiais buvo paiy- grado sektorius lyg tyčia 
ginti ramus. Leningrado yra toliausiai nuo Rusijos 

karo gamybos 
ir taip pat nuo 

svarbiausių alijantų pri- 
ugnies statymo kelių Į Rusiją — 

kelio per Persijos įlanką/ 
Iraną ir Kaspijos jūrą. |savaitėm

Dėlto yra begalo svarbu,.visi parapijiečiai linki klebonui -------------
kad kaip tik Šiuo metu,sekmingai sustiprėti sveikatoj' Vasario 13 d šv. Kazimiero 

parapijos svetainėje įvyks 26 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimas. Tam tikslui y- 
ra rengiama turininga ir Įvairi 
programa su dainomis muzika 
ir kalbomis, kurias pasakys į- 
žymūs kalbėtojai svečiai. Taigi 
neturėtų rastis nei vienas lietu
vis, kuriam aplinkybės leidžia, 
kad neatsilankytų į šį paminė
jimą ir bendrai praleistų šią 
šventę, kuri yra svarbi dėl kiek- 

; vieno susipratusio lietuvio. Šia- 
Lietuvių komisija Karo Bonų me parengime taipgi bus par- 

platinimui, kuri susideda iš se- davinėjami Karo Bonai. Taigi 
kančių asmenų: Kun. E. Gra- fcas norės galės nusipirkti, 
deckas. J. Tamulis, J. Čeponis, j 
O. Pikelienė, A. Zimkiūtė. V. 
Kripaitis. kviečia visus lietu
vius pagal išgalės pirkti pasko
los bonus per šią komisiją, kad 
mūsų kolonijos lietuviai galėtų

V-PASTAS MŪ’SŲ KARIAMS— Moderniškas būdas perdirbimo per micro-filmą, taip vadinamų. 
V-mail laiškų, kuriuos siunčiame kariams užjūry. V-mail laiškų perdirbimo čia parodoma paveiks
luose: viršuje dešinėj po percenzūravimo laiškų V-mail lakštas eina į automatiškai įrekorduoja- 
mą ant filmos dėžę. Iš ten lakštas siunčiamas i žemutinę - kairėj vietą, kur filmą išaiškinama 
apatinėje dalyje ir viršutinėje išdžiovinama. Tada pereina žemutiniame - dešinėj skyriuj, kur 
daromi kiti tos filmos darbai ir iš ten persiunčia viršuje - kairėj užbaigimui laiško. Laiškas būna 
labai lengvutis ir vienas pašto orlaivis gali jų pervežti galybes. Ir praktiška ir atatinka karo laikų 
reikalavimus.

karus link Rygos ir su Va->

RYTINIU
v

ginti ramus.
apgulimas kurį laiką jau didžiųjų 
nutrauktas, nors vokiečiai centrų 
ir suomiai nuo to miesto 
tebėra artilerijos 
nuotoly.

Tačiau laikas artinasi, 
kada Rusija turės progą 
koordinuoti savo atakas 
šiame sektoriuje su Be- 
gramian’o slinkimais į Va

VALSTYBIŲ ŽINIOS
ic

Šiuo tarpu mūsų klebonas sėkmingai atlikti savo užduotį, 
• kun. E. Gradeckas gydytojo ir pasirodyti, kad mes mokam 
patarimu yra išvažiavęs keliom visame kooperuoti, 

sveikatą sustiprinti, dirbti.
aukoti ir

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 

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

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųsaite:

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

H

$4.00
2.00

$2.00
1.00

Rusijai aprūpinti alijantų; jr Vgl grįžus su nauja energija 
yra vėl vartojamas pavo- dirbti mūsų tarpe. Kleboną pa- 
jingas ir brangus, bet žy
miai trumpesnis Murman
sko kelias. Iš palydų didu
mo, kuris lydėjo konvojų, 
kurį Scharnhorst bandė

! sutrukdyti ir sunaikinti, 
i aišku, kad pats konvojus
buvo ypač didelis.

1 Faktas, kad buvo rizi
kuojama pačiu Scharnhor- 
st’u duoda papildomų į- 
rodymų, kad konvojus bu-

i vo ypatingos svarbos, ma- 
J tomai, buvo ypač skubina- 
į mi ištekliai sustiprinimui 
rusų jėgų aplink Lenin
gradą.

.! Scharnhorst’as buvo 
paskutinis vokiečių laivas, 
kuris buvo pakankamai 
greitas ir stiprus grasinti

1 Murmansko keliui. Dabar

vaduoja kun. Adomas Jeskevi- 
čius iš Marianapolio Kolegijos.

Parapijos metinė vakarienė į- 
vyks vasario 20 d. Rengimo ko
misija prašo visų draugijų ir 
kuopų nerengti parengimų mi
nėtą dieną, bet ruoštis dalyvau
ti vakarienėje, kuri bus labai 
sumaniai priruošta.

AMSTERDAM.N.Y.
--------------------- i

Lietuvai šelpti Komitetas sau- : 
šio 16 d. turėjo metinį susirin
kimą. Pirm. St. Kerbelis. atsisa- 

I kė toliau eiti pareigas, pirmi-: 
ninku išrinktas Antanas Luk- 
šis, vicepirm. Mikas Kerbelis. 

I Kiti valdybos nariai pasiliko tie 
patys, būtent, prot. rašt. S. Ki- 

, sieliūtė fin. rašt. S. Karučiūtė, 
ižd. Motiejus Kazlauskas, iždo 
globėjai — S. čekunavičius, 
Sargelis.

L. š. Komitetas susidaro 
visų Amsterdamo, draugijų 
klūbų, išrinktų po du atstovu, 
kuris rūpinasi Lietuvos ir vie
tinių lietuvių reikalais. Pasiro
do. kad komitetas jau yra nema-

P.

iš 
ir

HHITE COLLAR GIR L — 
Dorothy Jacob was chosen 
irom secretariai staff at Illinois 
Institute 
cago. by 
dents, as

of I'-chnologv, Chi- 
ir.ore ihan 2000 stu- 
favorite white-collar 

gir!

Draugijų Valdybų Adresai

šis laivas nuskendo ir per 
sekančius sunkaus maty
mo mėnesius, kada trečioji 
iš vokiečių trijulės jėga — 

. oro laivynas
sėkmingai operuoti tame 
kelyje, alijantų konvojai 
galės vykti i Rusiją nesu
žaloti. O. W. I.

negales

Mūsų Marinai smarkiai operuoja 105 mm. howitzer’į, kad ištaškius ja
ponus ir padarius artilerijai kelią.

f RAUMENŲ' 
Į SKAUSMAS
i Johnson’s Red Cross Plaster 

padeda atliuosuot nugaros 
skausmus ir kitus raume
nų skausmus ir gėlimus, į dėl šių priežasčių—

E • Palaiko ir priduoda kinui 
ftilamos.

■ • Suteikia spaudimo ir atramos. 
• Patiekia avcinau* vaista be

dvoko ar drabožiu aotcpimo.
■ • Duoda nuolatini nejuntamą

Masažą.

JOHNSON’S 
I RED CROSS PLASTER

Trumpai noriu pranešti visų 
mūsų kolonijos lietuvių žiniai, 
kad teko sužinoti, jog yra susi
dariusi grupė neva geros širdies 
lietuvių, kurie renka drabužius 
“dėl Lietuvos nukentėjusių 
žmonių”, ir viešai parengimuo
se skatina lietuvius savo drabu
žius perduoti komisijai.

Kiek man yra žinoma, tie rin
kėjai renka drabužius ne Lietu
vai. bet Sovietų Rusijai. Jie 
pritaria tai partijai, kuri nese
niai buvo suvažiavus Brooklyn’e’ 
ir gamino rezoliucijas, reika
laudami. kad Amerikos vyriau
sybė panaikinti Lietuvos atsto
vybes ir Lietuvą pripažinti Ru
sijai. Taigi žinokite su kuo turi-; 
te reikalą ir kas yra tie drabu
žių rinkėjai.

Kurie turite atliekamus dra
bužius išvalykite ir laikykite 
sausoje ir švarioje vietoje savo 
namuose, ir kaip tik ateis lai
kas, kaip bus galima LietuvosI 

į tremtiniams arba Lietuvoj gy-Į 
venantiems žmonėms siųsti pa- i 
gelbą. Amerikos Lietuvių Tary
bos vietinis skyrius imsis dar
bą.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

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

8 Winfield St_, So. Boston, Mass.
c*rot. Iiašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — B. Cunienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway—1864-W.

iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston, Mase, 

rvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway, S. Boston, Mass.

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

Oraugija savo susirinkimus laiko kas 
j antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 

vakare, Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
; Seventh St., So. Boston, Mass.

visais draugijos reikalais kreipkitės, 
nas protokolu raštininke |

*V. JONO EV. BL. PAftALPINt* 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždya,
601 6th St., So. Boston, Man.

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
; 440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
■ Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,

699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass.i, Maršalka Jonas Zaikis.
787 E. Broadvvay. So. Boston. Mass.

člą sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 E 7th St_. So Boston. Mass

šiuos du italukus (dešinėj ir.viduryj) sėdinčius, 
prisiėmė tūlas Pvt. Paul Guariono, penktosios armijos 
karys, Italijoj sau auklėtiniais. Jis su jais šnekasi ir 

x- turi daug malonumo. Ir jie seka su juo karo frontą.
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Lituanika Anglų Spaudoje
Lithuanian Bulletin

Tą mėnraštį anglų kalboje užsimokėjęs prenumeratą trims 
leidžia Lietuvių Tautinė 
ba (Lithuanian National 
cil). Iki šiol yra išėjusių 
merių, kurių skiltyse 
svarbios informacijos apie bė
gamuosius įvykius Lietuvoje ir Moley straipsnio, 
artimuose kraštuose. Viršų da- džia Pabaltijo tautas, 
bina dokumentalinės dvi iš- įsako administracijai panaikin- 
traukos: pirmoji, tai taikos su- ti užmokėtą trijų metų prenu- 
tartis su Rusija iš liepos 12 d., 
1920 m., gi kitoje sutrauka tri
jų punktų iš Atlantic Charter. 
rugp. 14 d., 1941 m.

“Lithuanian Bulletin,” Nr. 9, 
talpina svarbų Latvijos minis
tro D-ro A. Bilmanio straipsnį 
antrašte “The Baltic Nations 
Will Never Die,” gi Nr. 10-tame 
telpa gana ilga ir labai svarbi 
Jono Torpatso studija “Baltic 
Freedom and Lasting Peace.” 
taip pat telpa ir Vytauto Sirvy
do įdomus raštas 
Facts.”

Lietuviams svarbu prenume
ruoti sau ir kitiems, ypatingai 
politikams ir diplomatams, tą 
mėnraštį “'Lithuanian Bulletin,” 
kuris turiningas ir lobingas. 
svarbiomis ir naudingomis in
formacijomis apie mūsų tėvų 
žemę ir mūsų kaimynus.

Be to, lietuviai turėtų tą mėn- ir savo raštais pasirodė esąs so- 
raštį platinti ne tik tarp kita
taučių. bet tuo pačiu turėtų pa
remti ir aukomis, kad tėvynai- 
niškas ir kultūrinis žygis nenu
stotų skleidęs reikiamų doku- 
mentalinių informacijų Ameri
kos ir svetimųjų kraštų diplo- tor’a^

Tary- metams, tuojau sėdo ir skam- 
Coun-
10 nu-

telpa

biais žodžiais parašė laišką, pa
brėždamas, kad žurnalo “News- 
week” leidėjai turėtų rausti iš 
gėdos dėl patilpusio Raymondo 

kuriuo įžei-! 
ir dėl to i

Sudėtos Amerikos Lietuviu Konferencijoje 
Pittsburgh, Pa.

5

meratą, ir daugiau to žurnalo 
nebesiuntinėti.

Matyti, kad žurnalo “News- 
week” leidėjai, nebenorėdami 
prarasti daug prenumeratorių,
tur būt įsakė Raymondui Moley į 
teisingiau rašyti apie Pabaltijo' 
respublikas. Štai, šių metų žur-| 
nalo “Newsweek” laidoje, Vol.' 
XXIII, No. 4, January 24, 1944, 
tas pats autorius antraštėje 
“The Baltic Statės Again” rašo 
jau kiek švelnesniu tonu, nors

“Facing the su kai kuriomis jo išvadomis i 
negalime tiksliai sutikti.

Tikrovė pasireiškia, kad kom
petentingi ir teisingi protestai 
turi reikšmingą prestižą ir ga
lingą jėgą. Tačiau, pats Ray- 
mond Moley, kuris pirmiau pri
klausė prie prezidento Roosevel
to “Brain Trust.” o dabar rašo 
žurnalo “Newsweek” skiltims.

vietų valdžios reikalų propa
gandistas.

FORGOTTEN 
COUNTRY

Tokia antrašte vertingą edi- 
patalpino savaitinis

matams. Tuomi daug kuo pade- Hartfordo vyskupijos organas j 
tų įtakingesnei ir galingesnei The Catholic Transcript, Vol.. 
kovai Lietuvos laisvę laimėti. XLVI, No. 35, January 20, 1911.

Redakcija nurodo, kad 300 
lietuvių kunigų, ganytojaujan- 
čių Amerikos lietuvių katalikų 
parapijose, pasiuntė US prezi
dentui Rooseveltui peticiją, ku
rioje prezidento maldauta “to 
defend Christianity and to 
guarantee the God-given rights 
of life, liberty and the pursuit 
of happiness to Lithuania.”

Tačiau, nieko nesigirdi, ar 
buvo darytas kokis žygis gelbė
ti Lietuvą ar ne. Dėl to, kalba
mas editorialas reiškia: “Lith- 

Lietuvos gen. Konsulas J. Bud- uania is a forgotten Country.” 
rys ir kiti tėvynainiai spaudoje I Ne duok, Dieve, kad numylėta 
pakėlė protestą ir nurodė klai- • mūsų tėvų žemė pasiliktų 
dingas Raymondo Moley nesą- mirštoji tėvynė” 
mones.

Reikia pastebėti, kad Kalėdų gali verstinai suryti nė Rusijos 
ir Naujųjų Metų proga, žurnalo 
“Newsweek” administracija iš
siuntinėjo dvasiškiams laiškus, 
prašant, kad papiginta prenu
merata paragintų parapijiečius 
užsiprenumeruoti tą žurnalą. į those of the Soviet Union or 
Gi tėvynainis kun. M. A. Pan-į its people būt differ from them 
kus, Šv. Andriejaus lietuvių pa- | in every respect.” Ir daro reikš- 
rapijos klebonas, New Britain. į mingą pastabą: “Until they are 
Conn., kuris jau buvo iš anksto I completely destroyed they will

MOLEY •New»we«k" 
Skiltyse

Praėjusių metų leidžiamame 
populiariame anglų kalba žur
nale “Newsweek,” Vol. XXII. 
No. 24, December 13. 1943, til
po Raymondo Moley straipsnis
antrašte “The Baltic Statės,”, 
kuriame neteisingai ir skau
džiai pažeidė Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

Lietuvių visuomenė pasipikti
no ir pasijuto įžeista. Dėl to.

Rūpestinga WACs, penktosios armijos narė atlankius Santa Lucia 
vienuolyną, kur per 100 italų vaikučių - našlaičių auklėjama, teikia gar
dumynų, o šalę jos, linksmus muml as nori užakcentuoti vaikučiams tą 
nepaprastą valandą jų atminimuose.
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Adv. Ja mes J, Curran Kalba Radio 
Programoje

(čia talpiname adv. James 
J. Curran, Noru>oodo Karo 
Bonų Komiteto pirmininko, 
sutrumpintą kalbą, kuria jis 
pasakė Darbininkų Radio į 
programoje, sausio 22 d., š. 
m. iš WC0P stoties, Boston. 
p. Curran labai aukštai iškė
lė lietuvių pasidarbavimą Ka
ro Bonų vajuose. Tai yra'. 
mums paakstinimas daugiau 
darbuotis, kad mūsų šalis — 
Jung. Valstybės laimėtų per
galę ir pagelbėtų Lietuvai at
gauti 
laisvę.

nepriklausomybę
Red.)

and Gentlemen

ir

Kanados Socialistų Partijos Liet. Sk. Toronto, Ont. Canada 5.00 
Draugystė Lietuvos Kareivių — Cicero. III.
Lietuvių R. K. S. 135-ta kuopa — Rockford. III. 
Lietuvių Piliečių klubas — Rockford, III.
Amalgamated C. W. of A. 269-th Local — Chicago, III. 
LSS Centralinė Kuopa — Chicago, III.
Lietuvių Laisvės Mylėtojų Draugija — Waukegan, III. 
SLAį 262-ra kuopa — Waukegan, III.
L. D. D. 4-ta kuopa — Chicago, III............. ,
ALT. Sandaros 15-ta kuopa — Bridgeport, Conn. 
Amerikos Katalikų Bažnyčios ir Jonistų Balsas. Chicago
R. Shnukas — Chicago, Illinois ...................  ......... .................
S. Cibulskis — Stanford, Conn. ..................................... ...............
Matt. Laskas — Michigan City, Ind. .....................................
Vytautas Post 189 Legion — Gary. Indiana .......
Dainos Draugija — Kingston, Pa............................ ........................
Chicagos Lietuvių Draugija — Chicago, III.
Joseph J. Grish — Chicago, III........................................................
Lietuvių Moterų Brighton Park Klubas — Chicago, III. 10.00 
Lietuvių Moterų Apšvietos Draugija — Chicago, III.
Moterų Dailės Choras — Cleveland. Ohio .......................
SLA 104-ta kuopa — Pittsburg, Pa.
Šv. Rožančiaus Draugija — New Britain. Conn. 
Pittsburgho Sandaros Sąrišys — Pittsburgh, Pa. 
Dariaus - Girėno Liet. Kareivių Motinų Klubas. Chicago 
Moterų Sąjungas Apskr. New York ir New Jersey 
Šv. Elzbietos Draugija — Hartford. Conn..............
LRK Federacijos, 19-tas Skyrius — Chicago. III.....................
Vera Paulionis — Baltimore, Md. ........
Vincas Waina — Pittsburgh. Pa.
P. Balickienė, 1802 W. 64th St. — Chicago, III. 
Amerikos Lietuvių Taut. Sandaros 100 kuopa, Chicago, III 
Mrs. Mary Fadic, N. Side Pittsburgh. Pa.
Mrs. Mary Fadic, Spaudos Fondas — Pittsburgh, Pa. 
Jonas Urbaitis, Spaudos Fondas — Donorą. III. 
Mary Urbaitis, Spaudos Fondas — Donorą. III. 
Cleveland. Ohio surinktos aukos per Pauliną Staupas 
Bernardas Kudratavičius — Cleveland. Ohio 
Agota Navickienė — Cleveland. Ohio.......

i Emelija Jucius — Cleveland, Ohio 
Apolonija Salagubienė — Cleveland. Ohio 
Stasė Milukauskienė — Cleveland. Ohio 
Juozas Pultanavičius — Cleveland. Ohio 
Pranas Butkus — Cleveland. Ohio ............
Magdė Mocijauskaitė — Cleveiand, Ohio .....
Stasys Prokapas — Cleveland, Ohio 
Pranas Kuncaitis — Cleveland, Ohio
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embarkation, the hospital ship, 
the Ship of Mercy. which 
brought you back to your land. 
our land, the land of the Four 

; F reedoms.” You do not. you 
1 cannot mention these things to 
him, anymore than he can burst 

! out and speak to you about the 
part he played in the vvinning 
of North Africa. in the gaining 
of a beach-head in Sicily, in the 
driving of the Japs out of Gua- 
dalcanal or in the bloody battle 

: of Tarawa.
Can you enjoy a quiet. inwara, 

proud satisfaction. Can you 
join with him, look him in the 
eye with the šame understand- 
ing which is his, and say — 

i “Young man. I have done my 
' duty.”
' Our boys do not go to War 
to die. They go to War to Live 

!for our Country. They go to 
War that they may come back 
to live in Peace, that you may 

There is no more awesome ^ve *n Peace.
Give to our Army and to our

ADV. JAMES CVRRAN
Ladies

There is no silence likę
silence of a machine gun when ----------------
the ammunition has been ex- charging soldiers of the enemy 
hausted. It is a silence which cannot break.
the moans of the dying and
wounded cannot penetrate, and sight than a battleship, smoke

the
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the yells and shrieks of the and f lame billowing from its Navy the equipment which they Stasys Baranauskas - Cleveland. Ohio 
** j — _ Y _ .* * _ J 1- 1- - i J 1 j X / z-a-v* 11?- n A AC1 i / -oi n z4

always be fundamentally seper- 
ated from the Rušsians by a'I 
wide spiritual rgap that cannot i 
be bridged by force.” 1

Tuo tarpu, “The
Transcript” redakcija lietuvius 
ramina ir guodžia, kai ryškina: 
“Nevertheless it remaiiis a 
crime explained būt not justi-į 
fied by Russia’s desire for mili-1 
tary security. Long ago the 
18th century German Philo- 
sopher Kant said, “1-------------- ,
, . i u , — as the men, not only thehavmg a royal character. de- '

., ... c ,, men. būt the young women inserves the protection of the, „
c, . , , our Armed Servicesstatė. She mušt be preserved, , .

theirsfor her tongue possesses the 
key which opens all the enig-j‘ When you meet a Veteran 

mas not only of philosophy būt the streets. at your club, 
also of history.” We say that, your home or at the home 
apart from reasons of language, your neighbor. can you meet 
pure justice would counsel her his eye as he does yours. with 
preservation.” j the šame pride and confidence

Visgi, be galo apgailestauti- tvhich he has. and silently and

Veronika Apshiega — Cleveland, Ohio
Mr. Andrews — Cleveland, Ohio
F. Norinkevičius — Cleveland, Ohio
Jonas Zajancius — Cleveland, Ohio
Šv. Jurgio Draugija — Newark, N. J.
Newarko Lietuvių Demokratų ............ .............
Šv. Kazimiero Draugija — Westfield, Mass.
L. D. K. Vytauto Draugija — Westfield, Mass. 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras..................... -
Mr. J. V. Grinius — Philadelphia. Pa.

jsides — with young men, at need- give them the best that 
the lašt, the very lašt moment we have- the in the world- 
— going down the sides. jGive that You maY meet his

There is no. other death such eye as yours.
as may come to one lying help-

Catholic ^ess’ whet^er it in.the jungle
of New Guinea. the coral reefs
of an island of -the Pacific, the
deserts of Norlh Africa or the 
barren mountain tops in Italy.

j Pause — in you thoughts for
a moment. Reflect — Think —
Ponder. Have you done your

Lithuania, part? Are you doing your part

The Lithuanians of the Com- 
monwealth of Massachusetts 
have been the most energetic, 
the most enthusiastic suppor- 
ters of each of our War Loans.
None boast a prouder record. ■ 

As Chairman of the Norvvood Dr- S. Biežis — Chicago. Illinois 
War Finance Committee, I Kun. Pininskas — Chicago, III. 
know what the Lithuanians S. Mockai — South Boston, Mass. 
living in the heart of Norfolk M. J. Vokietaitis — New Haven. Conn. 
County, have done in the lašt 
three war loans and I know 
their plans for this Fourth War 
Loan Drive. In the past three 
rallies held at St. Georgės 
Parish Hali bonds of over $100.- 
000 were purchased. 
enough to purchase a bomber. 
They have done this alone, 
without help or assistance from 
any outside group.

You Lithuanians have a proud
na, kai modernių dienų tikrovė invvardly say to yourself,*Young heritage. Yours is a history of 
akimirkoje pasireiškia baisėti- man, I have done my part. that which any other race mi^ht 

i nu siaubu: Būt what chance which I have done. has brought wejj jealous. None constitute 
has pure justice against mate- 
rialistic expediency?”

Nors laikina tikrovė be gaio 
skaudi, bet lietuviams reikia 
turėti viltį. Gi faktų šviesoje, 
lituanika labai reikšminga ir 
anglų spaudoje daug gelbsti 
tėvynainiams 
sunkioje kovoje už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Mes. anot Maironio pranaša
vimo. Tėvynės sūnūs, atsiminę 
didžiąją ir garbingąją Lietuvos 
praeitį, ir save guosdami, kad 
vargai ir kančios pagimdys ga
liūnus, ugdykime šviesių naujo
jo gyvenimo vilčių: 
“Vienok tėvynė da nepražuvus: 
Užšvis jos vėliai garbė spindė

jus.
Praūž ta audra kaip nebuvus. 
Pakils saulutė patekėjus." 

Kun. A. Tamoliūnas.

I

“už- 
ateityje. Gi 

pačioje tikrovėje. Lietuvos ne-

meška, nė Sovietų leopardas, 
nes “Lithuanians are not of 
the Slavonic race. They have no 
national. religious or cultural 
interests similar or akin to i ... _ . .

are doing

on 
in 
of

This was

Judge J. T. Zuris — Chicago, III.
A. Janušonis — Worcester, Mass.
Stasys Gegužis — Mahanoy City. Pa. .... ... .
E. Mikužiūtė — Chicago. III...........
Mr. & Mrs. A. J. Viznis — Bridgeport. Conn.
Juozas Juokubaitis — Paterson. N. J.
Liet. Vyčių, 17-ta Algirdo kuopa. So. Boston. Mass. 
Albinas Neviera — Boston. Mass.......................................

(Bus daugiau)

darbuotojams

you home. The money, not the citizens ,of our Country.
money which I gavę, būt which 
I loaned with intt-rest, at the 
highest interest any bond can 
bring to-day, was well used by 
our Government. I — helped to 
buy the ship to take you over-’ 
seas, the escort vessels to pro-’ 
tect that ship, the food with! 
which to feed you. the uniform 
and snoes to protect you, the 
iand barges to get you ashore. 
the bombers to blast the way 
for you, the airplanes to protect 
you and your buddies, as you 
gained the beach-head. the 
machine guns and the artillery 
with which you drove and heid 
the enemy back. the streteher 
on which you were carried from 
the scene of battle. the ambul- 
ance and the hospital train on 
which you rodė to the port of

You have added and contributed 
to its vvelfare beyond a degree 
that many do not know. Let, 
that be as it may — you have 
done your part. Each of you 
can lock a Veteran — eye tol

i eye and ęuietly say to your 
jself — “Young man I have done 
my part.”

Let’s back the Attack. 
em have it.

Ši Donald giminės žąsis yra nuolatinis šeimos narys prie pietų stalo. 
Tai Londone Mr. ir Mrs. Black nuosavybė ir jų kviestoji viešnia.
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LOtfELL, MASS

Chicago. Iii. — Šv. Petro ir Po
vilo par.. kovo 6—12 d. Tėv. 
Justinas Vaškys.

Chicago, III. — Dievo Apvaiz
dos par., kovo b—12 d. Tėv. 
Juvenalis Liauba.

Chicago. III. — Švenč. P. Mari
jos Gimimo par.. kovo 12—19 
d.. Tėv. Justinas Vaškys.

Chicago. III. — Visų šventųjų 
par.. kovo 13—19 d.. Tėv. Ju
venalis Liauba.

Cicero. III. — Šv. Antano par.. 
kovo 20—26 d.. Tėv. Juvena
lis Liauba.

Rochester. N. Y. — Šv. Jurgio

MOTERŲ SĄJUNGA

Moterų Sąjungas 73-čios kuo- 
pos metinis valdybos rinkimas 
įvyko sausio 5-tą dieną. Sekan-1 
čios įėjo į valdybą:

pirm, p-lė Elena Saulonaitė. ■ 
vice-pirm. Elzbieta Dravinskai- ’ 
tė, protokolo raštininkė Adelė 
Narinkevičienė, finansų rašt. 
Veronica Dzedulionvtė. ligonių 
lankytojos — Juozaphina Na-j 
rinkaitė. Monika Milienė, Mar
šalka — Ona Grendaitė.

MARIJOS VAIKELIŲ 
NAUJOJI VALDYBA

Pirm. Rita Vilkišiūtė, vice- 
Rikardas Milius, prot. 

rašt. Paulina Žapnickaitė, pro
tokolo raštininkė Elena Saule- 
niūtė. kasos globėjos Aleksan
dra Kazlauskaitė. Marijona Ju- 
sevičiūtė; maršalka Elena Vo-

par., kovo 20—26 d. Tėv. Jus- pirm.
tinas Vaškys.

Schenectady. N. Y. — Šv. Kry
žiaus par., kovo 27 — Balan
džio 2 d. Tėv. Justinas Vaš
kys.

New York. N. Y. — Aušros veriutė: karūnos nešėja Paulina 
Vartų Šv. P. Marijos par., 
balandžio 3—9 d. Tėv. Justi
nas Vaškys.
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Place
Pittsburg 10. Pa. He. 6567

Jankevičiūtė.

MERGINŲ SODALIEČIŲ 
NAUJOJI VALDYBA

BROCKTON, MASS.
Sausio 21 d. išvyko Jung. Val

stybių Laivyno tarnybon p. 
Bronius Bartkevičius, gyv. 680 
North Main St. p. Bronius Bart
kevičius, jo tėveliui mirus, bu
vo drabužių ir batų krautuvės 
vedėjas ir gyveno su savo ma
myte p. Marijona Bartkevičie- 
ne.

Prieš išėjimą Laivyno tarny
bon. pp. Bartkevičiai pardavė * 
savo biznį lietuviui.

Sausio 20 d. p. Broniaus Bart
kevičiaus draugai suruošė iš
leistuves, kuriose dalyvavo kun. 
J. švagždys. kun. F. Norbutas. 
profesionalai ir biznieriai ir ar
timieji Broniaus bičiuliai. Jis 
gavo daug sveikinimų, linkėji
mų ir dovanų. I

p. Bronius Bartkevičius nuo 
pat jaunų metų priklausė prie 
LDS organizacijos ir daug dar
bavosi Šv. Roko lietuvių parapi
joj. Buvo gabus vaidintojas.

Linkime Broniui Bartkevičiui 
geriausių sėkmių Jung. Valsty
bių Laivyno tarnyboje. Jis da
bar yra Sampson, N. Y.

I
vice-pirm. Mikalina Blažionytė. 
prot. raštininkė Elena Vilkišiū- ( 

• tė. finansų raštininkė ZophijaI 
Kriaučiūnaitė, maršalka Geno
vaitė Janulytė. Pasilinksmini
mų komisija — Elena Linkevi
čiūtė. Zophija Aleksaitė, Joana 
Aleksaitė. Julijona Didikaitė. 
Programų komisija Veronika 
Dzedulionvtė. Elena Saulenaitė, 
Veronika Vilkišiūtė; vėliavos 
nešėja Juozaphina Kavaliaus
kaitė: karūnos nešėjo Veronika 
Masilionytė. Atstovės į Federa
ciją — Juozaphina Narinkaitė, 
Agota Dravinskaitė. Misijų ko
misija —Juozaphina Narinkai
tė. Elena Linkevičiūtė.

Pirm. Agota Dravinskaitė.

I

i

knyga (s)

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 — atspausdinta visi Poteriai. Raidės 
aiškios ir įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — $3.50.

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

Darbininko" Administracija,

ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Siunčiu $

Vardas

Gatvė

Miestas

ir Pavardė

ir Valstija

Ventres. Tėvai iškėlė šaunias 
krikštynas ir gavo daug sveiki
nimų ir gražių dovanų.

i

pp. Končiai susilaukė dukre
lės, kuri apkrikštyta vardais— 
Margareta — Ieva. p. Končius 
yra bitininkas.

pp. Reynolds susilaukė tre
čios dukrelės. Ponia Reynolds

KARO BONŲ DIENA
Lowellio Lietuvių 16-to Vasa

rio minėjimas įvyks vasario 13 
dieną. Tą dieną bus pardavinė
jama Amerikos Ketvirtojo Ka-'yra po tėvais Malvina Čepaitė, 
ro vajaus bonai. Kalbės kun. Jo-

X

nas Vaitekūnas ir vietinis val
dininkas advokatas Bart Calle- 
ry, Jr. Lowellio lietuviai nusi
statę tą dieną išpirkti Bonų už 
$25.000. Pažiūrėsime.

i I
I
i

Rep.

i;
Juozas Kasinskas

Ine.
Laidotuvią 
Direktorius

Patarnavimas Oieną ir Sartį

602 VVashington Blvfl.
BALTIMOP.E 30. Md.
Te!. Lexington 8595 

Lrmosinai dėl visokių reikalų

i
i

f

ventų dvi lietuvių šeimos, todėl kentėjau, o kada atvažiavo mi- 
reikalinga buvo atsižvelgti į tą sijonierius, tai dvigubai gavau 
aplinkybę, kad lietuviai gyvena ir turiu vilties, kad bado nepa- 

• toli nuo Šv. Kazimiero bažny- matysime.
1 čios ir negali vakarais atvykti į Svarbiausias gi dalykas kad 

į misijas, todėl misijas yra da- į misijas atvyksta žmonės, kurie 
romos per penkius sekmadie- yra aukštesnio mokslo, net dak- 
nius ir sakomi du pamokslai: taro laipsnį turi. Todėl pavyz- 
vienas prieš pat Sumą, o antras dys gali daug patraukti žmones, 
per Sumą. Tiems, kurie galės Pasitikiu, kad Dievo malonė 
vakarais atvykti į bažnyčią bus paveiks ir į tuos žmones, kurie 
sakomi pamokslai kas vakarą 
nuo 31 sausio dienos iki vasario
6 dienos.

Gal b.:s kitiems nuostabu, 
kaip mes galime pakviesti misi- 
jonicrių iš rytų krašto, apmo
kėti kelionę, ir išlaikyti jį per 
penkias savaites, ir atsilyginti 
už darbą. Žinokite, kad Dievo 
Apvaizda tuos dalykus aprūpi
no. Tėvui Kidykui, Jėzuitui, į- 
kvėpė Dievas gerą mintį atva

žiuoti pas mus su misijomis, ir 
jis pasisiūlė iš anksto pareikš
damas, kad už misijas nereika
laus atlyginimo, tiktai turės 
kas nors apmokėti kelionę iš 
Philadelphijos ir atgal. Bet mes 
ir tokių išlaidų negalėtumėm 
panešti. Tada, tikrai Dievo Ap
vaizda įkvėpė į vieno žmogaus 
širdį pasigailėjimo jausmą. Ži
nodamas mūsų parapijos padė
tį, apmokėjo Tėvo Kidyko ke-! 
lionę, ir tokiu būdu mes sulau-1 

kėme misijonieriaus.

Misijos Los Angeles netiktai 
laikomos bažnyčioje, bet misi- 
jonierius keliauna į lietuvių na
mus, kad aplankius žmones ir 
patraukti prie Dievo. Prie tokio nė suma. Tais pinigais lietuviai 
aplankymo reikalinga buvo ge- galėtų išlaikyti visas mūsų 
rai prisiruošti, nes reikėjo su- švietimo ir kultūros įstaigas ir 
rinkti adresus ir surasti gyve- skirti stambią sumą pavergtos 
nimo vietą ant Los Angeles Lietuvos išlaisvinimui. Tiek 
miesto žemėlapio. Tam tikslui praleidžiama klubuose, o kiek 
misijonierius pašventė keturias lietuviai prageria tavernuose ir 
dienas — nuo pat ankstyvo ry- restaurantuose? Red.) 
to iki 10 vai. nakties, sėdėdamas ----------------
ofise, tvarkė adresus ir pažy-* Pereitais metais pabėgęs Pet- 
mėjo ant žemėlapio, kur gyvena ras Adamonis, buvęs krautuvės 
lietuviai.

Į Aplankymas lietuvių šeimų 

• netiktai surištas su sunkumais 
' surasti vietas, kur gyvena jie, krautuvei du tūkstančiu do-

iki šiol su Dievumi ir su sąžine 
nesiskaitė, kad Šv. Kazimiero 
parapijiečių skaičius padidės ir 
mes galėsime ruoštis prie pa
statymo didesnės bažnyčios, pa
sitikėdami Dievo Apvaizdai, 
kad atsiras geradarių, kurie 
mūsų bažnyčiai bent šimtinę 
negailės ir pamatus padarys.

Prelatas J. Maeiejauskas.

NASHUA, N.H.
Sausio 16 d. įvyko Lietuvių 

Kooperatyvo šėrininkų metinis 
susirinkimas. Iš raportų paaiš
kėjo, kad padaryta pelno šėri- 
ninkams, kurie pirko maistą 
savo krautuvėje. Pirkusiems at
mokėta 15 nuošimtį, o nepirku- 
siems prekių atmoka 5 nuošimtį 
nuo kiekvieno šėro.

Lietuvių klūbas už gėrimus 
pereitais metais perleido per 

' registerį $50,000 su kaupu. 
(Tai stambi suma. Jeigu kas 
surinktų žinias, kiek lietuviai 
praleidžia pinigų vien klubuose, 
tai gal būti susidarytų milijoni-

.vedėjas, su apie trimis tūkstan
čiais dolerių dar nesurastas. 
Apdraudos kompanija atmokė-

--------------- čių pipirų paragauti nuo tų lie-- 
ka knyga, su pritaikintu prie tuvių, kurie seniai nuo Dievo ir 
paveikslo Evangelijos žodžiais. Bažnyčios atsitolinę, užmiršo ir 
Reikia žinoti, kad tuos paveik- lietuviško vaišingumo, ir misi- 
slus padarė lietuvis, p. Nikūnas, jonierį pavaišina tokiais 
nepaprastai gabus žmogus.

Praslinko Kalėdos — prade- Bet mūsų 
jome Naujus Metus. Čia pasi- priima, kad tiktai galėtų grą- 
žymėjo didžiausias skirtumas žinti į Kristaus avydę paklydu- 
žmonių tarpe. Vieni pradėjo 
Naujus Metus su malda... klau
sydami vidumakčia Šventas 
Mišias, kiti sutiko Naujus Me
tus su šokiais.

Šv. Kazimiero parapijoje Nau
ji Metai buvo pradžia naujo pa
siryžimo pradėti misijas, kurios 
turėjo tęstis penkias savaites. 
Pradedant nuo sausio pirmos 
dienos iki vasario 6 dienos.

Šv. Kazimiero parapija yra 
taip didelė, kaip visos lietuvių 
parapijos Chicago, gal pervirši
ja; didelė, ne parapijiečių skai
čiumi, bet pločiu. Los Angeles 
lietuviai negyvena susigrupavę 
vienoje vietoje, retai galima su
rasti, kad viename bloke gy-

LDS 65 kp. susirinkimas įvy
ko sausio 16 dieną. Padaryta 
keletas nutarimų. Komisija iš
davė raportą iš įvykusio korta- 
vimo vakarėlio. Raportavo Ur
šulė Grauslienė ir Anelė Zaū- 1įtruvienė. Pelnas atiduotas pa- 
rapijai. Klebonas dėkojo kuo- 

I pai už paramą.

Kalėdų šventė tikinčiųjų krik
ščionių gyvenime daro didžiau
sią įtaką jų širdyse, sužadinda
ma dėkingumo jausmus, kad 
Dievo Sūnus tapo žmogumi, kad 
žmones atpirkti, o ypatingai su
žadina meilės jausmus prie Kū
dikėlio Jėzaus, kurs iš meilės a- 
tėjo į pasaulį — o vienkart, tas 
Kūdikėlis, gulintis ant šieno 
prakartyje, mokina nusižemini
mo, ir turtų atsižadėjimo.

žo-
• džiais, kurie kartesni už pipirus, 

misionierius viską

pp. Jackson susilaukė penkto 
šeimos nario, būtent, sūnelio. 
Ponia Jackson po tėvais Adelė 
Mickūnaitė. Pakrikštytas vardu 
Gerald. Krikšto tėvais buvo pp. 
Bolis Petkauskas 
Medzytė.

p. Jonas Laučka, 
laiko atgal turėjo

ir Aldona Laimingi tie krikščionys, ku
rie tikėjimo akimis žiūri į Bet- 
lėjaus stainelę, o dar laiminges
ni, kurie tą Kūdikėlį Jėzų per 
Kalėdas pakviečia į savo sielą, 
priimdami Jį Šventoje Komuni
joje.

Kalėdos daro įtaką į prekybą 
ir finansus. Jau keletas savai- 

girti, nes melstis ir nenubosta,' čių pirm Kalėdų, puošia preky- 

ne tik bažnyčioj, bet ir namuo- bininkai gatves ir langų išsta- 
se susirandi gražių maldų. Pa- tas, kad privilioti daugiau pir- 

Krizšto tėvais buvo pp. Alpon-įtariu visiems ją įsigyti.
Tribuliauskas ir Paulinai Žemaitė.’merikoje, kad didesnios preky-

[bos firmos, arba kompanijos, 
papuošia krautuvių namus Vieš
paties Jėzaus gyvenimo pa
veikslais — Los Angeles mies
tas tuo atžvilgiu manau, daug 
miestų perviršijo. Čia reikalin
ga atiduoti pagarba Robinsono 
kompanijai, kuri taip papuošė 
savo prekybos namus (7th St. 
ir Grand Avenue), kad šimtai 
tūkstančių žmonių ėjo pamatyti 
paveikslus išstatytus languose. 

|Tie paveikslai buvo neišteplio- 
i ti, bet tai buvo figūros taip ar
tistiškai padarytos, kad tiesiog 
vilioja žmonių akis. Einant ap
link tą namą, lauko pusėje neži
nantis V. Jėzaus gyvenimo, ga
lėjo išmokti, nes netiktai, kad 
paveikslai buvo iškalbingi, bet 
prie kiekvieno paveikslo buvo 
atskleista Evangelijos milžiniš-1

NO. ABINGTON, MASS kuris kiek 
nelaimę — 

usilaukta 4 kūdikių | sulaužė koją, jau grįžo iš ligo
ninės.

Kalėdų proga gavau dova
noms maldaknygę “Didysis Ra
mybės Šaltinis”. Tikrai yra kas

1943 m
let-vių šeimose. pp. Ventriai po 
dešimties metų laukimo susi- 
lauzė sūnelio. p. Ventrienė po 
‘.ė-.i.:-: Tribuliauskaitė ir nauja- 
g.m_- yra geroje sveikatoje. 
Ni. <g.rr._-: sūnelis apkrikšty
tas vardais — Pilipas - Tarnas.

kėjų. Labai gražus paprotis A-

sias aveles.
Sunkus misijonieriaus darbas. 

Bet Jūs visi, kurie skaitysite 
apie mūsų misijas, ateikite 
mums į talką tokiu būdu: mels
kitės prie Širdies Jėzaus, kad 
misijos atneštų vaisių.

Nemažiau Dievo Apvaizda pa
sirūpino apie misijonierio už
laikymą. Prisimenu apie vieną 
Šv. Povilą, nuošalietį, kuriam 
juodvarnis kasdien atnešdavo 
po pusę kepalaičio duonos, o 
kada atėjo antras nuošalietis, 
Šv. Antanas, tai juodvarnis at
nešė jiems visą kepalą. Taip su 
mumis atsitiko. Aš gaunu karts 
nuo karto maisto produktų nuo 
parapijiečių ir iki šiol bado ne-

Per šventes mūsų parapijos 
bažnyčioje dalyvavo svečiai ku
nigai, būtent, kun. Dr. P. Liut
kus, kun. Ig. Abromaitis ir kun. 
Juškevičius. MIC. Dzūkelis.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU• Kuomet kankinatis vidurių užkietėji
mu — žarnos neveiklios, skauda galvų, nėra energijos — palengvinsite sau Šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- MINT. Si skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja Švelniai ir tikrai. Milio- nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik pakramtykite FEEN-A-MINT einant gulti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvinimas pagelbės jums vėl jaustis puikiaL

10c
>
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PRE-WAR IMPORTS OF FATS AND OILS

naLMk.
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darbininkas
I 

už Vincento Kališio vėlę. Velio-1 
nio šeima prašo visų su ja pasi
melsk už visų mylimą Vincentą, 
proge. sies dvejų metų jo mir
ties atminties.—

Per Grabnyčias, vas. 2 d., Šv. 
Petro par. bažnyčioje žvakių 
šventimas bus 9 vai. ryte. Po 
tam bus aukuojamos šv. mišios 
intencija Karolio - Petronėlės 
Vasiliauskų. Tą dieną sukanka 
25 metai jų vedybinio gyveni
mo. Sveikiname.

Gerb. Jubiliejantų gerovei ki
tos šv. mišios bus aukojamos, 
vas. 6 d., 10 vai. ryte.

Red Cross “Gray Ladies99 Cheer
Convalescents in Service Hospitals

j Kun. J. Žilinskas.”
j Šis paveikslėlis So. Bostonie
čiams yra labai brangintinas. 
Jis įrodo, kad sausio 31 d., 1944,Atminties paveikslėlis.

P. J. J. Juškaitis rado, savo ar- yra lygiai 40 metų nuo pirmų 
chyve, gražų Šv. Kliaros pa- pamaldų, jų Šv. Petro par. baž- 
veikslėlį, ant kurio yra štai kas nyčioje, įvykusių, 
atspausdinta:

“Ant atminties 31 d. sausio,
1904 m., atidarymo bažnyčios
Šv. Petro, 5th St., So. Boston,
Mass.

DAKTARAI

Kun.

I• Tą sukaktį paminėti, sekma
dienį, visi septyni pamokslai 
pasakyti apie šią Šv. Petro par. 
bažnyčią. Pirmadienį, tapo at
giedotos egzekvijos ir aukuotos 
šv. mišios už šios parapijos mi
rusius.

I

Trečiadienį, vakare, įvyks šv. 
Teresės Novenos pamaldos.

blankas prisiųstas iš Internal 
Revenue ir pakvitavimą nuo 
dar'Ddavių. parodant kiek 1943 
metais uždirbai ir kiek mokes
čiams buvo is algos išskaityta. 

Jonas J. Romanas.

I 
I

ŽUVO DĖL LAISVĖS
Šiomis dienomis p-nia Lucy 

Klepeckienė, gyvenanti 161 I 
St., So. Bostone, motina ser-

į geanto Juliaus Kiepecko. kuris 
i pereitais metais žuvo bomberio 
i nelaimėje, gavo sekanti raštą 
j iš Washingtono:

i

Ketvirtadienį, gerklių laimini
mas po kiekvienų šv. mišių, 4 
vai. p. p., ir 7:30 vai. vakare.

Išpažintys bus klausomos 4 
vai. p. p., ir 7:30 v. v., 4:15 v. 
p. p., bus pamaldos ir susirinki
mas M. V. D. į

Penktadienį, vakare, įvyks 
Šv. Valanda. Po tam įvyks Mal
dos Apaštalavimo draugijos 
svarbus susirinkimas._

Paskirtos dienos. Maldos A- 
pąštalavimo Centras So. Bosto
nui paskyrė nenutrūkstančių 
šv. mišių aukojimui už Lietuvos 
laisvę eilėje šias dienas: kovo 
2, geg. 31, spalių ir sausio 14 
d. Pirmom dviem dienom auką 
jau suteikta per pramonininką 
ir veikėją S. M.

“Gray Ladies” of the American Red Cross Hospital Recreatior 
Corps help sailor-patients on their way to recoverv by writing l^tters 
(above left). Above right: Helping a sailor sew a rip in his uniform. 
Beloiv: Playing for convalescent Army crooners.

Pranešama, kad vas. 1 d., 
7:30 vai. vak., So. Boston High 
Schoolėje, prasideda kursai. Jie 
tęsis vieną mėnesį, tris vakarus 
savaitėje.

DAUBING perspiration from 
her brow, a Red Cross Gray 
Lady at Lavson General Hospital, 

Atlanta, counted out change for a 
check she had cąshed for a sol
dier. She had just finished a 
trip that »ould have recondi- 
tioned a track man—a mile and a 
half to the bank for a check, back 
to the hospital for the endorse- 
ment, a mile to the PX for cash. 
and back to the solaier’s bedside.

Grateful, he offered her some 
change, explaining:

“My buddy says you ladies 
don’t get much pay for this 
work!”

The Gray Lady assured him 
she received no pay.

“Then heck if I vvouldn’t quit!” 
he exploded.

She laughed, explained that if 
a soldier could fight for his coun- 
try, she wanted the privilege to 
give him some of her time and 
effort through Red Cross volun- 
teer work.

The Gray Ladies of the Hos
pital and Recreation Corps—that 
versatile group whose talents run 
the gamut from teaching simple 
handierafts to playing a piano— 
are deeply appreciated by pa- 
tients in military and civilian 
hospitals alike 
cheerer-uppers.

Keeping vigil with an expec- 
tant father in a civilian hospital 
recently, a Gray Lady reassured 
him that everything was all right. 
When the nurse announced the 
birth of his son, he threw his 
arms around the Grąy Lady, 
overcome.

“I could never have had this 
baby uithout you’” he gasped.

These vomen of the Hospital 
and Recreation Corps got their 
niekname at Walter Reed Hos
pital during the lašt war. Doc- 
tors and nurses, too busy with 
more strietly professional duties 
caring for large numbers of vet
erans to take time for personai 
matters, velcomed the gray- 
garbed Rpd Caosa volunteers. 
They wrote lettėrs, sent mes- 
sages to relatives and friends, 
obtained small items for the
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J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel.
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IVAIROS SKELBIMAI
£

BA11AST TUBES 
POPULAR JQc EACH 

NUMBERS T/
Also limited supply of OZ4. 

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

78, 6C6. 35. 51. 25Z5, 25Z6
WILL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

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

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.

19 High St., Boston

i

Šią savaitę kalėdninkai baigs 
savo darbą apie Gatės ir Mer- 
cer St.

Lankėsi kun. P. Lunskis. Iš 
priežasties mirties Veronikos 
Skudrienės, lankėsi So. Bosto
ne, kun. P. Lunskis, Šv. Vincen
to parapijos, Pittsburgh. Pa., 

■klebonas. Jis dalyvavo savo ar- 
timos giminaitės Veronikas 

l Skudrienės laidotuvėse ir pagel
bėjo vietiniams kunigams baž- 

jnytiniame darbe.

Vas. 1 d., 8 vai. ryte, Šv. Pet
ro par. bažnyčioje, bus aukuo

jamos egzekvijalnos šv. mišios

PRISTATOME ALŲ IR 
TONIKĄ į

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j: 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems i 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: į 

BORIS BEVERAGE CO. B220 E SL T«l. ŠOU 3141, So. Boston. Mass. I

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

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

\
į
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Kariauja iki mirčiai mūsų 
brangusis jaunimas. Kenčia 
svetimas priespaudas mūsų se
noji tėvynė — Lietuva. Vargs-, 
ta - dejuoja visas pasaulis. O 
mes?

Mes sunkiai dirbame. Tai tie
sa. Bet kraudamies skatikus ar
ba juos netiksliai išleisdami, 
primirštame, kad yra baisus 
pasauliui karas — pragariškas 
kovojimas prieš viską kas gerą 
ir dorą? Tr primirštame, kad 
mes privalome veikti šiame 
pikto ir pykčio sukury prieš 
blogą — dėl gero.

j Štai, tam veikimui yra gera 
proga: — T autinės Šventės ben
dras So. Bostono lietuvių ap-

. vaikščiojimas,
i Vas. 13 d., 2 vai. p. p.. So. 
Boston High School gražioje 
salėje, ir Karo Bonų pardavinė
jimas. Jei visi ateisime pasi
klausyti naudingų kalbų ir pirk
sime kiek galime Bonų, atliksi
me savo karišką pareigą gerai.

! I

VASARIO 20-toji

CASPER’S BEAUTY SALON 
Exclusive Būt Not Expensive 

"Victoria 
curl-cuts" 

and luzurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

y I

Appointments 
8:30 AM—6 PM

. - -
Tel. Šou—4645

A. 
X

1

II

J

Bfe antra, paskutinė vaka- 
šokiai prieš gavėnę;

as first-class

PADĖKA

| CASPER’S BEAUTY SAI.ON1
738E.Br«adway South Boston, Mas*. J

nien’s comfort, took shoes to the 
cobbler and clothing to the tailor 
and cleaner, shopped for tooth- 
paste and shaving cream at the 
PX, cashed money orders. and 
found timę to talk with every 
man in the wards. The soldiers, 
always quick to transform offieial 
titles, called them “Gray Ladies” 
and the name has stuck ever 
since.

Most of all, the men appreciate 
talking with the Gray Lady who 
is also a good listener. As she 
pushes her cart laden with books, 
magazines, nevspapers, puzzles, 
games and stationery to each bed- 
side, she listens to the aspirations 
of the young Kansan who studies 
every spare moment for the ex- 
aminacion 
school; to 
who feels 
fiancee to 
future; to 
who describes his family and 
fanu as he munches a heme-made 
cookie that reminds hit»-ef his 
mother’s cooking.

Cases vary. There was the 
patient at University Hospital, 
Minneapolia, who didn’t respond

for officers’ training 
the Washington boy 
it unfair to ask his 
share his uncertain 

the lad from Indiana

to medical treatment and 
woulan’t converse with the 
nurses. Or.e morning a Gray 
Lady leaned over his bed and 
said “helio” in his native Nor- 
vegian. He smiled. took a new 
outlook, seemed te live for those 
daily morning visits.
“I don’t go in for reading,” 

ano the r retorted as the cart 
neared his bed in a southern hos
pital. Būt the Gray Lady stayed 
to chat anyhou-. She learned he 
had been a jockey. Later, on a 
visit to her dentist, she found a 
copy of the Southern Maryland 
Horsebreeder magazine in the re- 
ception room and asked the den
tist for it. He gavę it to her as 
well as the unexpired subscrip- 
tion. The former jockey’s joy 
was indescribable. He read the 
magazine through, slėpt with it 
under his pillc^v, and it vas in 
shreds when the next issue came 
out.

It’s puzzling to many a siek 
soldier why Gray Ladies are štili 
so called, “because they’re any- 
thing būt,” as one put it. “They’re 
the bright spot in our lives while 
ve’re hospitalized.”

i i

CITATION 07 HONOR 
United Statės Army Air Forces 

Technical Sergeant Julius 
Klepeckas

Who gavę his life in the per- 
formance of his duty 

October 4, 1943
He lived to bear his country’s 
arms. He died to save its honor. 
He was a soldier... And he knew 
a soidier’s duty. His sacrifice 
will help to keep aglovv the 
flaming torch that lights our 
lives... That millions yet un- 
born may know the priceless 
joy of liberty. And we who pay 
him homage, and revere his 
memory. in solemn pride rede- 
dicate ourselves 
fulfillment of 
which he so 
placed his life
of man’s freedom.

Parašas H. H. Arnold, 
General U. S. Army 

Commanding General Army 
A^r Forces.

to a complete 
the task for 
gallantly has 
upon the altar

I
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LANKĖSI

metų vedybinio gyvenimo su- Dalyvavo Kalendorių 
kaktį. Sveikiname! Taikoje

Sausio 26 d. pp. Antanas ir 
Juzė (Pilipaitė) Matijoškai, gy
venanti 373 Center St., Dor
chester, susilaukė pirmo šeimos 
nario — dukrelės. Motina ir 
dukrelę randasi Memorial ligo-

Nuoširdžiai dėkojame už svei
kinimus, linkėjimus ir dovanas 
mūsų 25 metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga, ypač pp. 
Zarkauskam, Bernatoniam, M. 
Mignott, Gapučiam. Lipskam, 
Uždaviniam, p. Zaleckienei, V.
J. Vaitkam, V. Griffin. Taipgi' ninėje geroje sveikatoje, 
dėkojame už korčiukes su svei-i 

kinimais pp. Šmigelskienei, O- 
nai Marcinkienei, pp. Nauro- 
niam, Rusteikam ir bendrai vi
siems ir visoms, kurie kokiu 
nors būdu suteikė mums malo
numą. Lai Dievas visiems ir vi
soms atlygina.

V. ir K. Stakučiai,
So. Boston, Mass.

pp. Juozo ir Marijonos Palai
mų, gyv. 82 Tremont St., Cam
bridge. trys sūnūs yra karo tar
nyboje. Sausio 25 d. sūnus Bro
nius, kuris jau metai kaip tar
nauja Dėdei Šamui, minėjo savo 
dvidešimt dvejų metų amžiaus 
sukaktį.

Apsivedė Bronius 
Andriunas

Šiemet “Darbininkas” suvėla
vo padaryti sieninius kalendo
rius. taigi, kad paskubinus iš
siuntinėti, “Darbininko” admi
nistratorius kalendoriams rink
ti padarė talką. Talkoje jau da
lyvavo: pp. Elzb. Nanartavičie- 
nė, p. Domicėlė Januškevičienė, 
p. Budreckienė, p. Slatkevičienė, 
p-lė M. Kiimoniūtė, p. Ona Siau- 
rienė, p-lė Marijona Sakalaus
kaitė. p-lė M. Ilkevičiūtė, p. 
Martusevičienė, p. Ona Ivaškie- 
nė, Mrs. Gaide ir kitos, kurių 
vardus pranešime vėliau.

Nuoširdžiai dėkojame visoms 
talkininkėms.

■ - —■

Pereitą savaitę lankėsi kun. 
K. A. Vasys. Aušros Vartų par. 
klebonas iš V/orcester, Mass. 
Atsilankymo proga nupirko 20 
egz. kun. Pr. M. Juro malda
knygių — DIDYSIS RAMYBĖS 
ŠALTINIS ir taipgi kun. Juro 
išleistų — PILOTO DUKTĖ.

Taipgi lankėsi Mataušas Nor- 
butas, didelis “Darbininko” rė
mėjas. Atsilankymo proga, kaip 
paprastai, jis atnešė “Darbinin
ko” darbininkams skanių vai
sių.

Lankėsi kun. Pr. M. Juras, 
LDS Centro vice pirmininkas ir 
Tėvas Geraldas, pasijonistas. 
kuris šiomis dienomis Latvrence 
Šv. Pranciškaus par. bažnyčioje 
skelbia misijas.

I

I

PAJAMŲ MOKESČIAI '

GRABORIAI

Jaunųjų Susivienymo 
Narių Susirinkimas

Trečiadienį, vasario 2 d., 7:30 
vai. vakare, “Darbininke”, įvyks

šeštadienį, sausio 29 d. apsi- Susivienymo Jaunimo 94 kuo- 
vedė Bronius Andriunas, kuris 
yra karo tarnyboje, su p. Glori
ja Mulute. Jungtuvės įvyko Šv. 
Vardo parapijos bažnyčioje, 
New York. N. Y. Bronius An-

i 

i

pos mėnesinis susirinkimas. Na
riai, kurie esate apsiėmę į ban
kieto komisijas, kviečiami būti
nai

Vasario 20 d., šiais metais į- 
vyksta Liet. R. K. Susivienymo 
94-tos jaunimo kuopos, So. Bos
ton, Mass., metinė vakarienė ir 
šokiai.

Vakarienes rengia dažnai į- 
vairios draugijos, bet ne visos 
vakarienės taip svarbios kaip 
ši — jaunųjų Susivienymo na
rių. Visų pirma, ją rengia jau
nimas: 
rienė ir
trečias, kad šioje vakarienėje 
kartu švęsime ir vasario 16-to- 
sios minėjimą. Šia proga bus 
pasakyta tinkama kalba ir, iš- driunas yra sergeantu. Jo tėve-
pildytas muzikalis programas. į liai pp. Vincas ir Ona Andriu-

SkaitHngas rengėjų komitetas nai ir jų dukrelė Alena, gyv. 
nuoširdžiai darbuojasi, kad pui-. 
kiaušiai priimtų atsilankiusius 
svečius.

Vakarienė įvyks Strand salė
je. So. Bostone. Bilietai platina
mi ir kaina tik $1.50. Tad visi 
ruoškimės dalyvauti. Rap.

Dorchester, buvo nuvykę į savo 
sūnaus vestuves. Sveikiname 

i jaunavedžius!
II

Šiomis dienomis pp. Ignas 
Domicėlė Mačiulaičiai, gyv. 
St., So. Bostone minėjo savo 10

dalyvauti. Valdyba.

Minėjo Sidabrinį 
Jubiliejų

-
.r ' “

Vasario 2 dieną pp. Karolius 
ir Petronėlė Vasiliauskai, gyv. 
15 Annapohs St.. Dorchester, 
minės savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakti. Tos dienos

ir 9 vai. rytą, Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje įvyks šv. 
mišios Jubiliejatų intencija.

pp. Vasiliauskai yra ilgame
čiai Šv. Petro lietuvių parapijos 
parapijiečiai, yra daug pasidar
bavę. p. Karolius Vasiliauskas 
per ilgus metus buvo parapijos 
choro narys, gabus vaidintojas. 
Yra “Darbininko” skaitytojai.

Sveikiname 
Vasiliauskus ir 
šių metų!

Jubiliejatus pp. 
linkime ilgiau-

Pajamų mokesčių (Income 
Tax) blankas privalo kiekvienas 
kuris turėjo pajamų 1943 me
tais išpildyti prieš kovo mėn. 15 
d. Kadangi dabar darbdaviai 
privalo tam tikrą sumą išskai
tyti ir sulaikyti iš algų, nekurie 
mano, kad blanką pildyti nebe
reikia. Blankas reikia pildyti, 
nes iš algos gali būti išskaityta 
permažai. arba perdaug. Jeigu 
permažai, reikės primokėti, o 
jei perdaug paimta, valdžia su
grąžins.

Kadangi šiais metais biankos 
yra ypatingai komplikuotos. į 
draugams, prašant, aš sutikau 

j lietuviams padėti blankas išpil- 
'dyti. Aš būsiu savo raštinėje 
' kasdien išskiriant antradienius 
! ir sekmadienius nuo 6-tos iki: 

10-tos valandos kiekvieną vaka- 5 
rą ir šeštadieniais nuo 9 valan
dos ryte, 366 West Broadway.' 
antrame aukšte, South Bostone.'

Ateidami būtinai atsineškite

I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLunibia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

*
i

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609 i



Ajitradieiii.'A. Vasario 1, ltM4 DARBININKAS 8

* KRISTAUS VYNUOGYNE * {
Lietuvos Misijonieriaus Laiškas

. K. J rukus

4
(Tęsinys)

Kinijos laivai raižė mares
Skausmas visuomet yra našus ir vaisingas. Kas 

nepastebi, kad Kinija ima busti iš tūkstantmečio mie
go. Tas atkutimas ryškiai pastebimas visose gyvenimo 
srityse ir pasireiškimuose. Gilios senovės laikais Kini
ja buvo vienintelė visuose Rytuose vadovaujanti ir pir
maujanti tauta. Visos gretimos tautos prie jos šliejosi, 
jos užtarymo šaukėsi. Nė viena tauta nedrįso susi-

I

tiems į tolimas keliones, 
buvo atgiedota. Maryknol- 
l’ių Generolas, kunigas 

'\Valsh, keletą žodelių iš- 
■tarė, visiems linkėdamas 
laimingos kelionės. Kuni
gėliams buvo įteikta misi
jonierių kryželiai.. Tada 
sekė palaiminimas šven- 

I Orientališkame daržely- čiausiu Sakramentu.
Ma-Įje buvo pastatytas alto- Tuomet jaudinantis 
na-'rius, už kurio kabojo dide- šiurpulys perėjo visus: 

užgiedojo šį liūdną j lis varpas ir švelniai nra- momentas skausmo tė- mo_

Mūsų Amžių Kankinys
Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Išleistuvės
(Tęsinys)

“Eikite, jūs Dievo gailės-1 
tingumo skelbėjai,” Ma-j 
ryknoll’ų Draugijos i 
riai, užgiedojo šį liūdną i lis varpas ir švelniai orą- momentas 
himną per išleistuvių iš- nešė, kad jau laikas iške- vams ir motinėlėms, 
kilmes, kurios įvyksta pa- liauti. Šis varpas buvo at- mentas maišyto vargo ir 
skutinį Liepos sekmadie-. siųstas iš vienos Būdos džiaugsmo iškėliaujan- 
nį kas metai.

Keletą tūkstančių svečių Į Fiams įteikė 
susirinko tą dieną, 
metais.
narijos sodus ir takelius, 
atsisveikindami su išvyks
tančiais misijonieriais, 
kurių tarpe buvo ir kun. 
Gerardas.

_ .—T----  _  ---------------- ------_____ > iškeliaujan-
I šventyklos, ir jį Maryknol- tiems kunigams, momen- 

■' " ė Japonijos tas džiuginančios vilties 
studentams — būsimiems 
misijonieriams. Tuomet 
kunigėliai susėdo į auto
mobilius ir išvyko.

i Kun. Gerardas sustojo

1931. Vyskunas, kaipo atminimo 
Jie apstojo Semi-! dovanėlę. Dabar šis varnas 

Į šaukia Amerikos apašta
lus į rytus skleisti Kris
taus tikėjimą.

Kelionės malda, kurią savo namuose, nes jo mo- 
Bažnyčia atkalba vykstan-' tinėlė šiandien sulaukė 

i šešias dešimt devynių me
tų ir jis turėjo džiaugsmo 
praleisti ramiai šią dieną 
su savo motinėle ir sesute 
Katrina. Ponia Donovan 
nesisielojo, bet paaukavo 
visus širdies liūdesius Die
vo garbei. Kun. Gerardas 
didžiavosi jos ramumu ir 
vakaro metu jis išreiškė 
savo pasitenkinimą maty
damas ją taip ramiai nu
siteikusią.

“Gerardai.” ji sakė, 
“daug metų praėjo, kai ap
leidai mus dar mažas bū
damas, ir aš tau pasakiau, 
kad Dievas yra taip pat ir 
Kinijoj. Aš vėl tą pat kar
toju. Jis apsaugos mano 
vaikelį ten, lyg tai kaip ir 

ir pranokėja. Atsilikimas nuo kitų kultūrinių tautų namie”.
iššaukė įtemptą sambrūzdį visose Kinijos gyvenimo Kunigas Gerardas ap- 
srityse. Daug kas besiskubindamas, galvotrūkčiais lankė Šv. Marijos Aklųjų 
priekin besiverždamas ir sprandą nusisuko. Daug kas Namus, kur jam mylimieji 
gyvybės, turtų neteko; daug kas skaudžių nelaimių ir vaikeliai išpildė dainų 
siaubingų sūkurių patyrė. Tautų praeityje padarytos programėlę. Jis juos pagy- 
klaidos tik didelėmis aukomis teišperkamos. Paskuti- rė už jų geraširdystė ir 

I nysis Kinijos Imperatorius dirbo išsijuosęs, norėda- jam buvo skaudu apleisti 
lyg skaidrioji rytų zvaigz-' los sutriuškinti. J, pasijuto visai bįjėgė ir trumpu laiku permainyti savo tėvynės veidą. Bet ■ Šiuos vargšus aklus va.ke-
dč nušviečia pasaulį nau- atsilikusi nuo kitų kultūros lygio. Brangiai jai kaina- j" 
ja šviesa. Jis atidengia sa- v0 tas tūkstantinis sustingimas ir egoistinis kitų tau-1 
vo amžinojo mokslo pa- paneigimas. Tuo tarpu Kinijos kaimynai japonai, 
slaptis, išmoko žmones ng kįek neatsilikdami nuo kitų tautų žygiavo, sukūrė 
maldos ir meilės. Paliegu- savįįą kultūrą ir sutvėrė stiprią Japonijos Imperiją, 
si žmonija pabudo iš dva- į q vargšė Kinija neįstengė orientuotis klaidžiame ir su
sies letargo ir lyg sveiks- rizgusiame moderniojo gyvenimo labirinte. Portuga- 
tąs ligonis prisikėlė nau- iaį, Anglai, Prancūzai, Rusai ir paskutinieji Japonai į 
jam gyvenimui. V eliau V. pageibėjo Kinijai atsipeikėti.

Dieviškos piūties viltys gražių ateiti žada
Dievo Apvaizda, tačiau, neapleido vargų prispaus

tos ir pažemintos Kinijos. Dievas ir iš blogo moka gau- į 
ti gera ir iš skausmo pagimdyti džiaugsmą. Ir štai mes i 
matome atsidarant išgelbėjimo duris ne vien tiems, Į 
kurie atėjo su žvangančiais ginklais, bet drauge ir 
tiems, kurie atėjo Viešpaties vardu gelbėti vargšų ki
niečių. Kelias misijonieriams į Kiniją visai atviras, j 
Dieviškos piūties viltys gražią ateitį žada. Reikia tik 
pasiryžusių darbininkų, pasiaukojusių Dievo žodžio 
sėjėjų.

Daug tėvynainių savo gyvybę paaukojo ant 
tėvynės aukuro

Misijonieriai nėra vien sielų gelbėtojai, bet ir krik
ščioniškos kultūros ir civilizacijos nešėjai. Jų pirmo
sios mintys: sielų laimėjimas, žmonių švietimas, jų do
rinimas ir kultūrinimas. Nė vienoje misijų rezidenci
joje neapseiname be mokyklų, be knygų. Dabar Kini- 
jai viskas nauja, viskas įdomu, vertinga ir naudinga. 
Pagaliau ir kiniečiai suprato didelę savo praeities klai- 

I dą, ir išmetė iš savo širdies ilgus šimtmečius juos svai
ginusį, tautinės puikybės jausmą, ir atsisėdo po moky- 

i per ^Grabnyčias šventina Į tQj°s Europos kojomis, pripažindami ją savo švietėja į

Dabar. Viešpatie, atleidi savo tarną, kaip esi kalbėjęs, ramybėje, grumti su užrūstinta Centrine Imperija. Kinijos laivai 
A’es mano akys matė Tavo išganymą. Kurį prirengei visų tautų m erominm
akivaizdoje. Šviesą pagonims apšviesti ir Tavo tautoms Izraelio 
garbę. (Iš šv. mišių. Šv. P. M. Įvedybos).

GRABNYČIOS
Kiekvienais metais neuž-< 

ilgo po Kalėdų Kat. Baž- i 
nyčia švenčia kitą labai ' 
gražią ir turiningą Mari- ; 
jos šventę, būtent. Grab- : 
nyčias arba šv. Panelės į- : 
sivezdinimo šventę. Ta 
šventė primena įvykį, ka
da Marija su Kūdikėliu Jė
zumis ant rankų atkeliavo 
į Jeruzalės šventyklą įsi- 
vezdinti. Įsivezdinimas ar
ba tiksliau pasakius apsi
valymas buvo senas dar 
nuo Mozės laikų užsilikęs 
žydų paprotys, pagal kurį 
visos moterys po gimdymo 
buvo skaitomos suteptos 
ir negalėjo eiti šventyklon 
melstis per septynias die
nas jei gimė berniukas ir 
keturioliką jei mergaitė. 
Mergelė Marija nors ir ne
privalėjo užlaikyti to pa
pročio vis dėlto būdama 
nuolanki kaip ir kitos mo
terys, keturiasdešimtą 
dieną po Viešpaties užgi
mimo atėjo Jeruzalės 
šventyklon ir paaukojo du 
balandėliu kaip permalda
vimo auką Visagaliui Die
vui. Turtingos moterys gi 
aukodavo metinį avinėlį.

Senelis šventyklos kuni
gas Simeonas šv. Dvasios 
įkvėptas pažino naujai gi
musį Išganytoją ir kuone 
verkdamas iš džiaugsmo 
paėmė Kūdikėlį Jėzų į sa
vo rankas ir atnašauda
mas Jį dangiškajam Tėvui 
ištarė: “Tas bus pastaty
tas puolimui ir atsikėlimui 
daugelio Izraelyje. Jis bus 
ženklas kuriam daug kas 
prieštaraus. Tavo gi sielą 

pervers kalavi- 
būtų atidengtos 
širdžių paslap-

Žmonija prieš Kristų 
dvasiniai labai skurdo. 
Dieviškasis Apreiškimas 
arba šv. Raštas buvo žino
mas tik saujelei žydų dva
sininkų. Daugelis net pa
čios išrinktosios tautos 
sūnų klaidžiojo tarp ry
tiečių burtų ir romėniško 
pagonizmo. Žydų tautos 
vadai nors dar tebetikėjo į 
Mozę ir jojo įsakymus, bet 
patys jų nesistengė užlai
kyti. Galingosios Romos 
ir Graikų imperijos sken
do visiškoj pagonybės 
tamsybėj. Nuolatiniai ka
rai, tuolaikinių diktatorių 
puikybė ir plačiųjų masių 
didelis pasileidimas jau 
baigė visai užslopinti pas
kutinę gyvosios dvasios 
bei tikėjimo kibirkštį.

Kaip tik tuo metu pasau
lin ateina Išganytojas ir

(Marija) 
ias, kad 
daugelio 
tys...”

Beabejonės tai buvo ne
tik malda, bet kartu ir 
pranašavimas. Gyvenimas 
parodė, kad šv. Simeonas 
tiesą pasakė, nes Viešpats 
Jėzus ištikrųjų tapo pa
saulio Šviesa, o šv. Marija 
— tikra Skausmų Moti-

raižė tuomet pažįstamas mares, jos prekių ir gaminių 
buvo pilnos Azijos žemyno rinkos, jos kariuomenė ne
žinojo pralaimėjimo, jos mokslas, menas ir išradimai 
visiems saule spindėjo.

Viskas, kas sena — laikytina, kas 
nauja — atmestina.

Ką besakyti apie Kinijos auklybą, dorovę, išmintį. 
Toje srityje niekas jai negalėjo prilygti. Viskas buvo 
gražu saulėta toje privilegijuotoje Imperijoje. Bet 
koks nelauktas pasikeitimas, kokia nelaukta permai
na! Kinija manė jau užtenkanti pati sau, jau visk? 
esanti pasiekusi, laimėjusi ir galinti ramiai užmigti 
ant garbės laurų. Tatai buvo jos pražūtis, jos neįvei
kiamas priešas. Viskas, kas sena — laikytina, kas nau
ja — atmestina. Europa ir Amerika — niekinamos, že
minamos, atstumiamos. Kinija nieko daugiau nematė 
pasaulyje, kaip tik save. Jos žvilgsnis į platų pasaulį 
taip susiaurėjo, kaip kiniečių moterų mažos surakin
tos kojytės.

Kiniečiai per vėlai praplėtė akeles
Kinija, išskyrus ją pačią, atrodė lyg koks didelis 

mirusiųjų miestas, lyg koks nykus kapinynas. Ją pra
žudė siauražiūrumas. Kiniečiai per vėlai praplėtė savo 
siaurutes akeles. Didelis buvo jų nustebimas, kai pa
matė, kad tie europiečiai barbarai savo prekėmis ir pa
trankomis jau seniai juos yra pasiviję ir net pralenkę, 
kad tie nemokylos ir rašyto popierio niekintojai nori 
savo kultūrą užkariauti “Dangiškosios Imperijos” gy
ventojus.

Brangiai kainavo tūkstantinis sustingimas
Kinijos puikybės jausmas buvo palaužtas, jos sa-

Toli nuo rūpesčių ir vargų linksminasi laisvomis valandomis 
pagony vaikai.

Jėzus įsteigia savo dieviš
ką Bažnyčią, kuri savo 
ruožtu pagimdo tūkstan
čius šventųjų, kankinių ir 
dvasios herojų. Jis ir šian
die tęsia tą savo prakilnų 
darbą ir milijonus žmonių 
veda į tikrąją Šviesą.

Gi kas iškentėjo daugiau 
vargo, skausmo ir susi
graužimo jeigu ne Jojo ge
roji Gimdytoja. Jos gyve
nimas — tai ištisas skaus
mo kelias nuo pat Betlie
jaus iki Golgotos. Jos širdį 
oervėrė ne vienas, bet kaip 
šv. Jonas Auksaburnis sa
ko, septyni kalavijai. Taip 
ji nebereikalo yra vadina
ma Kankinių Kara’ienė.

V. Jėzui kaipo pasaulio 
Šviesai ir tikrzįam Išga
nytojui pagerbti Bažnyčia

žvakes, kurios primena 
mums dieviškąją šviesą.

Bet kadangi šv. Panelė 
Marija buvo lyg ta pirmo
ji žvakė, kuri žibėjo Golgo
tos kalne Jos Sūnui mirš-1 
tant, tai tikintieji Jos gar
bei bei laimingos mirties 
išprašymui dega grabny-l 
čią prie mirštančiųjų.

Branginkime užtat tą' 
gražiąją Marijos šventę —■ 
Grabnyčias, ir prašykime 
Mariją, kad Ji drauge su, 
gęstančios žvakelės spin-j

D ’hanal, pirmasis dūliais užmerktų mūsų a- 
mistjoniemus, kuris žuvo Pači-, kis amžinajam poilsiui. 
fiko kautynės' (Guadaleanol). j J. B.

Vyskupas Cushing Laimina 
Misijų Rėmjus

Sausio 25 d. buvo pranešta Vyskupui Cushing apie kon
certo ir misijų rėmėjus-as, — “Džiugu man girdėti apie lie
tuvių misijų reikalams pasišventimą ir duosnumą. Misijonie- 
riai sušelpti jūsų aukomis, tęsdami toliau sunkųjį tikėjimo 
platinimo darbą jūsų neužmirš. Siunčiu visiems rėmėjams 
savo palaiminimą. Už rėmėjus melsiuos ir paaukosiu šv. mi
šias.”

Ir toliaus aukas galima palikti “Darbininko” administra
cijoj, arba įteikti sodalietėms bei jų dvasios vadui, arba siųs
ti — Rev. C. Jenkus, 50 IV. 5th St., So. Eoston, Mass.

Tapkime misijų rėmėjais!

perdideli šuoliai jam gyvybę kainavo. Daug tėvynainių liūs.
savo gyvybę paaukojo ant tėvynės aukuro, pranašau- Rugpjūčio 3 d. kun. Ge
dami skaidresnius atgimimo laikus. Jų pralietasis • rardas iškeliavo iš Pitts- 
kraujas pagimdė naujų pasiryžėlių, naujų tėvynės my- ■ burgo į Kaliforniją, kur 
lėtojų ir kultūros darbininkų. Pastačius respubliką, "s J:------ ------
Kinija žymiai pagyvėjo. Išsisklaidė ją supančios tam
sios ūkanos, prasiblaivė aptemę rytai, atgijo jauna 
kūrybinė galia, rusenanti kiniečių gelmėse. Viskas, kas 
buvo sena, sustingę, traukėsi į šalį. Kinijos gyvenimas 
dabar jau ima reikštis naujomis gyvatą žadančiomis 
energijomis.

Kiniečių viešame gyvenime pastebimas 
burtų nykimas

Dabar Kinijoj kultūros darbas varomas dideliu į- i 
tempimu. Bet reikia atsiminti, kad žmonės, tai ne ma
šinos; viena diena jų nepakeisi. Pačiam Kinijos krašte 
daug jau padaryta ir daug dar daroma: tiesiami gele- 

į žinkelių tinklai, taisomi keliai, statomi fabrikai, o na- 
1 mai tai dygsta kaip grybai po lietaus. Be to, kiniečių 
viešame gyvenime pastebimas piktų papročių, prieta- 
jrų ir burtų nykimas. Poligamija, jūros piratai (plėši
kai), moterų niekinimas, spaudimas įstatymų griežtai 
draudžiamas.I

Apaštalavimo darbas gražiai suklestėjo
Ypač dabar, karo, maro ir bado metu aiškiai ma

tomas misijonierių didvyriškumas, pasiaukojimas ir 
savęs išsižadėjimas. Kiniečiai, būdami geri stebėtojai, 

| moka tai gerai įvertinti. Tad ir ne naujiena, kad apaš
talavimo darbas gražiai suklestėjo ir atsivertimai žy- 

į miai padaugėjo šiomis taip sunkiomis Kinijai dieno
mis.

Jau bus atėjęs Dievo gailestingumo laikas
Kinų tauta atliko sunkią atgailą už savo padary

tas klaidas. Ji verta premijos ir širdingos užuojautos. 
Greičiausia jai jau bus atėjęs Dievo gailestingumo 
laikas. Kinija bunda naujam kūrybiniam gyvenimui. 
Krikščionybės priėmimas dar labiau paspartintu Kini
jos kultūros vyksmą. Suprantama, kad 400 milijonų 
tauta pareikalaus daug laiko, kol Kristaus mokslo 
garstyčio grūdas išaugs į didingą augalotą medi, savo 

i šakomis aprėpiantį neapmatomus plačiosios Kinijos 
i plotus.

Misijonieriai reikalingi jūsų pagalbos
Misijonierių bendradarbiai ir bendradarbės save 

maldomis, pasiaukojimais ir kilniais darbais gali pa
greitinti Kristaus karalystės plėtimąsi kiniečių tarpe 
Misijonieriai reikalingi jūsų medžiaginės ir dvasinės 
pagalbos taip sunkiame apaštalavimo darbe.

K. P. URBAITIS, Kinijos misijonierius.

: už poros dienų jis susitiko 
i su savo draugais misijo
nieriais prie Pacifiko ma
rių kranto.

Jam belaukiant išplauk
ti, viename atvykusiame 
laive pasirodė senas Ma- 
ryknoll’ų misijonierius, ką 

įtik grįžęs iš Japonijos. 
Vargšas kunigas, jau su- 

jsilpnėjęs po daug metų 
tarp japonų, sugrįžo į gim
tąjį kraštą, palikęs savo 
sveikatą, visas savo jėgas 

, ir pinigus, bedirbdamas 
Į japonų tarpe. Kunigas Ge
rardas, sužinojęs seno ku
nigo padėtį, vėlai vakare 
nuėjo pas misijonierių ir 

i tarė, “Mano giminės ir pa
žįstami man daug dovanė
lių suteikė, ir man jų visų 

„ nebereikia. Aš noriu, kad 
tamsta pasiimtumei tru- 

’ pūtį.”
(Bus daugiau)1

Akis trikampyje tai ženklas 
begalinės Dievo Išminties. Jei 
trikampį sudaro Dievas, misijo
nierius ir eilinis žmogus, tuomet 
pasaulyje viešpataus ramybė, 
meilė ir tvarka.




