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Ketvirtasis Karo Paskolos 
Vajus

Ketvirtasis Karo Pasko
los Vajus prasidėjo sau
sio 18 dieną. Jis tęsis iki 
vasario 15 d. Amerikos 
žmonės dar kartą turi pa
daryti kitą investaciją į 
besitęsiantį darbą, jeigu 
Amerika nori laimėti šį 
karą.

Mūsų ginklai turėjo žy
mių pasisekimų, ir kai ku
rie žmonės, atrodo prade
da jaustis, lyg karas jau 
baigtas. Tačiau tai netei
sybė. Nors pralaimėjimas 
ir neatrodo galimas, bet 
iki šiol išlietas kraujas ir 
išleisti pinigai būtų veltui, 
jeigu mes nelaimėsime pil
ną ir pastovią taiką.

Nors pergalė-prieš akis, 
bet mūsų militariniai va
dai numato, kad mes dar 
turime prieš save ilgą ir 
sunkią kovą... brangią gy
vybėmis, įtaisymais ir gin
klais.

Palyginus su kitais į šį 
karą įveltais kraštais, iki 
šiol mes mokėjome žemą 
kainą — tiek mirtimis, 
tiek ginklais; tačiau vis 
didėjančiai svarbi šiose 
kovose tiek prieš nacius, 
tiek prieš japonus, dalis 
tenka Amerikos ginkluo
toms jėgoms.

Net ir geriausiais atve
jais, mūsų nuostoliai gali 
būti taip sunkūs, kad jie 
bus jaučiami kiekviename 
mieste ir kaime... dėlto yra 
privaloma, kad kiekvienas 
vyras, moteris ir net vai
kas Jung. Valstybėse pa
remtų tuos tėvus, brolius 
ir kaimynus su kiekvienu 
galimu sutaupyti doleriu... 
ne ką jis gali sutaupyti, 
bet ką jis turi sutaupyti — 
pirkimui daugiau Karo 
Bondsų.

Lietuviai Patriotai Ardo 
Nacių Planus

Washingtonas — Wa- 
shingtoną pasiekusiomis 
informacijomis, Lietuvos 
miestuose elektros varto
tojams buvo padaryti ap- 
rubežiavimai, kadangi da
bartinė durpių gamyba 
nėra pakankama aprūpin
ti visus elektros stočių ir 
gamybos fabrikų reikala
vimus.

Nors blogas oras ir truk
dė durpių gamybą, bet na
cių okupaciniai valdinin
kai už visą stokojimą kal
tina nekooperacinį Lietu
vos žmonių nusistatymą. 
Iš viso praėjusį sezoną bu
vo pripiauta 256,000 tonų 
durpių, iš kurių tiktai 
21,000 buvo piauta maši
nomis. 1943 metų durpių 
gamyba Lietuvoje buvo 
10% didesnė, negu 1942 
m., vis dėlto nacių fabri
kams reikalingi kiekiai to-
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Rinkliava Marianapolio 
Kolegijai

Ateinantį sekmadienį, 
vasario 6 dieną, rinkliava 
Marianapolio kolegijai pa
remti įvyks Nekalto Pra
sidėjimo parapijoje, Cam
bridge, Mass.

Šia proga malonu pri
minti, kad lietuvių para
pijose pasireiškė ir pasi
reiškia didelis nuoširdu
mas ir duosnumas kolegi
jos palaikymui.

"Laisvės Kovotojas" Apie 
Mirtį Kone. Stovyklose

(LKFSB) Lietuvoje pa
triotų slaptai leidžiamasai 
laikraštis “Laisvės Kovo
tojas” dar kartą patvirti
na, kad iš kovo 17 d. suim
tųjų lietuvių, mirė Vokie
tijos koncentracijos sto
vyklose tarėjai Germanas 
ir Puodžius, buv. jėzuitų 
gimn. direktorius K. Bau
bą ir dar keletas. Kaip ži
nome, tarėjas Germanas- 
Meškauskas iš pradžių tu
rėjo didelį vokiečių pasiti
kėjimą, bet vėliau ir jį iš-(
tikusi mirtis. 'nubausti.

j
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Šv. Jono Katedros, Cleveland, Ohio, vidus, iš kurio; su iškilmingomis šv. mi- 
šiomis, sausio 13 d. š. m., palaidotas a. a. Antanas Smetona. Pontifikales šv. 
mišias atnašavo J. E. vyskupas Hoban.

Rusijos Valdžios Organas Smei 
žia Sv. Tėvą Popiežių

Karo Kriminalistai Bus 
Nubausti

VVashington, vas. 3 —
Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad Japonijos 
kriminalistai už karo žiau
rumus bus atitinkamai
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Maskva, vas. 3 — Oficia-|mą Europoje. Tai visiems 
lūs sovietų vyriausybės aišku. Tą, beabejo, “— 
laikraštis “Izvestia”, ku- 
ris talpina tik ką diktato
riaus Stalino įsakoma, į- 
dėjo straipsnį šmeižiantį 
Šventąjį Tėvą, Popiežių 
Pijų XII.

Tas Stalino laikraštis ra
šo: “Anglijos, Amerikos, 
Ispanijos, Lenkijos ir kitų 
valstybių katalikai, kaip ir 
patys italai pradeda įsiti- 
krinti apie Vatikano pro- Sovietų Rusijos komunis- 
fašistinę politiką. Vatika- tinė diktatūra yra žiauri, 
nas pasiėmė tiesioginę fa
šizmo veiklą. Popiežiaus 
paskelbimas broliškos 
meilės visiems žmonėms, 
keturių metų karo sukak- 

įtuvėse, ir Kalėdose 1943

------ ------ JV, žino 
■ Amerikos ir Anglijos vy- 
Iriausybė. Bet bolševizmo 
didžiausias priešas yra 
Katalikų Bažnyčia. Kad 
nugalėti Katalikų Bažny
čią reikia pradėti ją šmei
žti. Stalinui ir visiems ko
munistams taip išrodo; 
kas ne komunistas, tas bū
tinai fašistas. Fašizmas y- 
ra žiauri diktatūra. Bet ir

Žinoma, tokiam Stalino 
valdžios laikraščio šmeiž
tui niekas netiki, nes kiek
vienas sveiko proto žmo
gus žino, kad Popiežius į 
politikos dalykus nesikiša,

metais, neatitinka Vatika- Pijus XII savo enciklikoje, 
no praktiškai politikai, 
kuris ne tik palaiko diplo-

su 
pagelbėjo

Ankara, Turkija, vas. 3 
— Smarkus žemės drebė
jimas ištyko Turkijos mie
stą Gerade, kame yra 25,- 
000 gyventojų. Padarė 
daug nuostolių; daug žmo
nių žuvo, dar daugiau bu
vo sužeista.

Nacių Radio Viršininkas 
Pabaltyj

“Summi Pontificatus” sa
ko: “Bažnyčia įsakmiai 
skelbia paklusnumą ir pa
garbą pasaulinei valdžiai, 
kurios kilmę veda iš Die
vo. Ji laikosi savo moksle 
dieviškojo Mokytojo, kuris 
yra pasakęs: “Atiduokite 
ciesoriui, kas ciesoriaus”; 
ji nenori niekieno valdžios 
pasisavinti, nepaveržia že
mės karalystės, kuris duo
da dangaus karalystę. 

x _ Bažnyčia, tiek tautų su-
sliuojama viso 24 progra- mas, delko tokį straipsnį kultūrinusi, niekados ne
mos. Schroeder’ig taip pat įdėjo į laikraštį? Ką Stali- ra stačiusi kliūčių kultū- 
lankysis Latvijoje ir Lie-' nas planuoja ? Praeitą sa- rinei jų pažangai...” Popie- iro i 4- o loilrra afic 4 o iri XX_ __ i ’i_ <_ _ a___ t •____ •
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Londonas, vas. 3 — An- sausio 5 d. pranešimais, 
glijai - Amerikai laukiant septyniolika estų pabėgė- 
atsakymo nuo Ispanijos lių, kurių šešiolika buvo Į 
vyriausybes dėl neitralite- vyrų, atvyko į Gissligoe 
to išlaikymo Vokietijos švedų salą Baltijos jūroje. ~ kad Dr Herbert tuvoje
naciai pasiskubino su savo Pirmiausia jie atbėgo į 
propaganda, kad Ispaniją Suomiją, kur pasisamdė' 
atitraukti nuo Alijantų. laivą ir per penkias dienas

Vokietijos spauda ir ra- persikėlė per Baltijo jūrą, 
dio pasirinko agresyvę li
niją, priešingą Madrido li
nijai. Bet vargiai naciams 
pavyks suklaidinti Ispani
jos vyriausybę. Ji grei
čiausia pasižadės dar 
griežščiau laikytis neitra- 3 
lumo. jchalls salose, Pacifike, su-

Washingtonas — Reva- 
ler Zeitung, vokiečių laik- 

’ raštis Estijai, neseniai

I
Schroeder, vokiečių fede
ralinės radio stoties žinių matinius santykius 
tarnybos viršininkas, lan- Hitleriu, bet 
kosi Taline (Rėva!) tikslu Hitleriui pavergti Italijos
susitarti su vietiniais ra- žmones, net ir katalikus, 
dio direktoriais ateities ra- kurie priešingi Italijos ir 
dio “Europa Šiandien” iVokietijos fašizmui. Vati- 
kampanijai. Šioji kampa- kanas renka savo politikos 
nija bus varoma per visus vaisius. Nestebėtina, kad 
vokiečių radio siųstuvus šiandien žmonės neapken- 
visoj Europoj sausio mėn. čia Vatikano lygiai kaip 
Per ašies ir neutralių Eu- Hitlerio ir Mussolinio”. 
ropos šalių radio bus tran- i Pirmiausia kyla klausi-

Alijantai Užima Marshall Salas
Pearl Harbor, vas. 3 — 

Amerikos kariuomenės į- 
siveržė į Japonų valdomas 
Marshall salas. Tos salos 
yra Japonų stipriai apgin
ki_ bet Alijantų ka-

! riuomenės nugalėjo pir- 
simušė du lėktuvai ore, ir! mus priešų pasipriešini- 

EstijOS Pdbėąclidi Pasiekė toje nelaimėje užmuštas jmus į* tikėsi juos iš tų 
Švedija įžymus Washingtono ko-Į sa^u išmušti.

_____*Z_ Įlumnistas ir politinis ko-1 \ _ 
Washingtonas — Švedų mentatorius, Raymond

laikraščio Dagens Nyheter Clapper.

Užmušė Rašytoją Lėktuvo 
Nelaimėje

VVashington, D. C., vas.
Kautynių metu Mar- į kluotos,

turi savo atstovus 60 kraš
tu. Kardinolų pasaulyje 
43. Pilnas jų skaičius būtų 
70, bet kaikuriems jų mi- 

I rus dėl karo sąlygų 27 vie
tos kardinolų kolegijoje 
dar laisvos.

Užvaldę tas salas galės 
lengviau pasiekti pačia Ja
ponija, bet aišku, kad čia 
mūšiai bus žiaurūs.

Naciai Savo Kolonistus 
Gabena Iš Lietuvos

SOVIETU ARMIJA ESTIJOJ
Londonas, vas. 3 — So- Rusijos laimėjimai nėra 

vietų Rusijos kariuomenės nepaprasti. Nuo vidurio 
jau įsiveržė į Estiją ir ti- lapkričio mėnesio jų ka- 
kėsi tą kraštą visai užval- riuomenės pasivarė abel- 
dyti.

Vokiečiai vis traukia sa
vo kariuomenes atgal.

nai visu frontu apie 30-45 
mylias pirmyn. Tai apie 
viepą mylią į dieną. Sovie-j 
tų rusai nepaėmė ir nesu
naikino didžios dalies vo-! 
kiečių kariuomenės. Štai j 
skelbiama, kad nacių ka-į 

j riuomenė apsupta, tik žiū
rėk, vokiečiai sugeba jas

40 Kraštu Turi Savo 
Atstovus Prie Vatikano

(LKFSB) Paskutinėmis 
žiniomis, Vatikano valsty-i 
bėję yra 40-ties kraštų at-i 
stovai, o Šventasis sostas1

Y •

vaitę laikraštis įdėjo me
lagingą žinią, būk Angli
jos vyriausybės nariai ta
rėsi su vokiečiais, “taikos 
reikalu ir tas pasitarimas 
nebuvęs be pasekmių”, faisvai garbinti Dievą... Iš- 
Kada Amerikos ir Angli- nyks diktatūros, gi Kata- 
jos vyriausybės pareiškė n‘kų Bažnyčia pasiliks.

žius palaikytų santykius ir 
su Stalinu, jei jis nors 
kiek žmonėms duotų lais
vės, jei nepersekiotų reli
gijos, bet leistų žmonėms

Renka ūbus Rytu Frontui 
Atšildyti"

(LKFSB) Mūsų Londo-
I
I 
I

j (LKFSB) švedų spauda spręsti Rusijos ir kaimy- čiai Lietuvoje ir kitose 
■praneša, kad, artėjant so- niniu valstybių reikalus. Baltijos valstybėse sku- 
vietu kariuomenei, naciai Ir vėliau jau aiškiai paša- biai renka visokius rūbus, 
pradėjo iš Lietuvos gabe- kė, kad sienų klausimas su baltinius, mezginius, koji
ni savo anksčiau atvežtuo- Lenkija yra grynai sovie- nes ir panašiai — Rytų 
sius kolonistus. Vokiečių tu Rusijos reikalas. Frontui “sušildyti.” Yna-
šeimos vežamos trauki- Koks tikslas dabar šmei- tingai stropiai atiminėja
mais kartu su visa pagrob- žti Popiežių? Ar ne tam, mi kailiniai. Lietuvos gv- 
ta manta: gyvuliais, ja- kad sukiršinti žmones ventojais pasiliks išbadė- 
vais, paukščiais. Panašiai Prieš Popiežių? Sovietų ję. pusplikiai ir ligų iška- 
kolonistai išgabenami ir iš Rusi jos bolševikai planuo- muoti. Jiems bus labai rei- 
kitų Baltijos valstybių.

II
!
protestą prieš tokią žinią, į
Stalino laikraštis tuos
protestus taip pat įtalpino. ’ 
Žinia buvo grynas melas.;

■ Bet Stalinas tuo norėjo' 
pasakyti Anglijos ir Ame-'
rikos vyriausybėm, kad no korespondentas prane- 

| jie nedarytų pastangų ša gavės žinių, kad vokie- 
spresti Rusijos ir kaimy- čiai Lietuvoje ir kitose

ja įvesti bolševizmo rėži- kalinga pagalba.

Ii gražu nebuvo pilnai pri
statyti.

Pagal nacių planą, Lietu
vos žmonės turėjo piauti 
durpes ir pristatyti juos r,eK- suseDa Jas
nacių valdininkams. Savo lstraukti is spąstų, 
pačių vartojimui žmonės 
turėjo prisikirsti malkų, sis atgal ir toliau. Bet nėra 
Tačiau šis gerai paruoštas vilties, kad sovietų Rusi- 

tik keli privačių dirbtuvių tų nacių armiją ir taip pa-' kelmshavene. 
samdiniai ir ąuislingai iš
pildė nustatytą darbą, t. y. 
nesinaudojo į 
durpėmis, bet sau kurui 
prisikirto malkų miškuo
se. Manoma, kad naciai 
panaikins šią sistemą. A- traukiasi atgal, 
teityje jie perims pilną galybė turėti arti Vokieti- 
durpių piovimo kontrolę, jos sienų. Nėra abejonės, Lietuvoje išžudė labai 
naudodamiesi priverstina kad Vokietijos naciai karą daug žydų, bet dar yra ir 
darbo jėga. i pralaimės. i gyvų, kuriuos naciai spau-

Londonas, vas. 3 —Jung. džia prie darbų. Slaptoji
Vokiečiai gali būti trauk- VaJstybių sunkieji bombo- Lietuvos spauda praneša,

rv v I w Ir 1 z-slr’Ą- mrn v i   "a   — J   * “ .__nėšiai ir kovos lėktuvai, kad pereitų metų gegužės 
i viso 1100. puolė Vokieti- mėn. vidury je Kauno mie-

planas nepavyko, kadangi jos kariuomenės sunaikin-' laivynobazę Wil- ste iš butų iškraustyta 80
i— Priešui pa- šeimų. Kraustymo darbus,tų naciŲ armiją ir Taip pa- _ _ _

greitintų karo užbaigą. Y-!dare dauZ nuost°“M- 
ra spėjama, kad vokiečiai * „J5,108 dien°s Puol,mas 

plautomis turi 3,000.000 kareivių, ne-1 Wilmhelms aven yra 
tuntas.priskaitant oro jėgų. Apie 

320 nacių divizijų yra Ru
sijos fronte. Vokiečiai 

kad visa
Apie Lietuvos Žydus

šeštadienį, vasario 5 dieną, 2 vai. po pietų iš WC0P 
radio stoties, Boston, Mass., vėl turėsime progą klau
sytis gražių lietuviškų liaudies dainų, muzikos, prane
šimų. Trumpą kalbelę pasakys kun. Kazimieras Jen
kus.

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

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

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenvs

vokiečiams vadovaujant ir 
a^t vokiečių priversti, atliko 
aš- žydai.

— Kauno komisaras pe
reitais metais pakėlęs mo- v ...... ... ,. . .
kestį žydams už darbą iki £raS°%‘ _S,
3 markių per dieną. Lietu
viai darbininkai gauna už 
darbą į dieną po 4 markes, 
o darbininkės moterys — 
po 2.50 markių.

as-

(LKFSB) Nors naciai
mus ne vėliau penktadieny j, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba N0Rwood 1449
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Penktadienis, Vasario 10, 1944

lllinois Valstybės Gubernatoriaus

Sudaro 16 Tautinių Kolonijų
January 11,1944

Bernotaitė, 
paskelbtąjį

Verčiau Mirti...

2

ĮVAIRIOS žinios
Cr

Sovietų Rusija Nusibalsavo 
Atstatyti Imperiją

New Orieans — Ameri
kos laivyno slaugė Ann A. 
Bernatitus 
perskaičius 
pranešimą, kaip japonai 
kankino ir žudė paimtuo
sius Filipinų salose Ame
rikos kareivius, pareiškė, 
kad ji visuomet buvus pa
siryžus verčiau mirti, negu

Maskva, vas. 3 — Aukš- Pabaltijo tautų kvislingus 
čiausias Sovietas (Rusijos pravesti komunistų kandi- 
parlamentas) vienbalsiai datų “rinkimus” į "seimą”, 
priėmė užsienių komisaro bet balsuotojams nebuvo i japonų nelaisvę patekti. 
Molotovo pasiūlymą duo- jokio pasiūlymo tas vals- 
ti 16 atskirtom “respubli- tybes prijungti prie Sovie- 
kom” Sovietų Rusijoje tei- tų Rusijos, 
sę sudaryti atskirus tauti
nius apsigynimui komisa
riatus ir turėti atskirus 
užsienių atstovus.

Rusijos bolševikų val
džia, matyt, nori sudaryti 
Britų modeliu konfedera
ciją.

Tame sovietų Rusijos 
mitinge dalyvavo ir Pabal
tijo valstybių bolševikų 
parinkti kvislingai, kaip 
tai: Paleckis — Lietuvos, 
Latvijos — Lazis ir kiti.

Maskvos žinios sako, kad 
tie kvislingai vienbalsiai 
priėmė Molotovo pasiūly
mą. Taip, tie patys kvis
lingai priėmė “pasiūlymą” 
prijungti Lietuvą. Latviją, 
ir Estiją prie Rusijos.

Sakoma, jog Latvijos 
kvislingas Lazis nusiskun- 
dęs, kad Jung. Valstybės 
“vis dar pripažįsta Latvi
jos ‘seną fašistinį režimą’ 
ir Latvijos pozicija užsie
nyj nebuvo suprasta, ne
žiūrint 1940 plebiscito, ku
ris ją prijungė prie Sovie
tų Sąjungos.”

Tas kvislingas kalba a-

Molotovo pasiūlymą, 
kaip sako, ankščiau buvo 
priėmus Rusijos komunis
tų partija.

Iš to galima suprasti, 
kad Sovietų Rusijos val
džia skubinasi kaip nors 
pati viena išspręsti terito
rijų klausimus Europoje. 
Rusijos valdžiai visai ne
nori skaitytis su kitomis 
Suvienytomis Tautomis 
pokarinio Europos atsta
tymo klausimais.

Nežiūrint kokius pasiū
lymus Maskvos valdžia 
teiktų, kokius patvarky
mus darytų, jėga paverg
tos tautos nesutiks pasi
likti svetimoje vergijoje. 
Lietuva, kaip ir kitos tau
tos, kurios tebėra nacių 
vergijoje, kovoja dėl ne
priklausomybės ir laisvės, 
o ne dėl Rusijos imperijos.

Slaugė Bernotaitė pati 
buvo iki paskutinių dienų 
Corregidor, kur ji nepa
prastai pasižymėjo savo 
heroiškumu ir iš ten sub- 
marinu tapo išgelbėta.

Ji yra vienintelė mote
ris knygoje vardu: “These 
Men Shall Never Die”, ku
rioje aprašoma per 70 A- 
merikos didvyrių, pasižy
mėjusių šiame kare.

Dabar Bernotaitė yra čia 
vyriausioji slaugė 8th Na
vai District Headųuarters.

Baltijos Darbo Jėga 
Viliojama Į Vieną

VVashingtonas — Lietu-i 
vos žurnalas “Ateitis” j 
gruodžio 10 d., 1943 ir sau-, 
šio 4 d., 1944 m., turėjo įsi-į 
dėjęs skelbimus, kviečiant: 
statybos darbininkus ir' 
technikos personalą dirb
ti į Vieną.

Estų Vergų Darbas Reiche

Washingtonas — TURI 
radio praneša, kad “Tarp 
kitų svetimų tautų, pava- 

pie “plebiscitą”, kurio nie- duojančių vokiečius, dar- 
kad nėra buvę. Tiesą, Ru- bininkų, Reiche yra apie 
sijos bolševikai buvo įpa- į 12,000 estų. Viename Ber- 
reigoję Lietuvos ir kitų lyne jų yra arti 2,000”.

Nušovė Vendžiogalos 
Policijos Viršininką

(LKFSB) Pereitų metų 
gegužės mėn. 26 d. nežino
mi asmenys nušovė Ven- 
džiogalos policijos virši
ninką, kuris, esą, buvęs 
pasižymėjęs jaunuolių 
gaudymu vokiečiams.

ART. RAPOLAS JUŠKA,
įžymus muzikas ir dainininkas, Šv. Petro lietuvių pa
rapijos, So. Boston, vargonininkas ir vienos didelios 

i muzikos leidimo įstaigos vedėjas, trečiadienį, vasario 
9 d., 8:30 vai. vakare, Jordan Hali, Bostone, išpildys 

' koncerto programą misijų naudai.
Art. Rapolas Juška gimęs Brockton, Mass. iš mu- 

l zikališkos šeimos. Jo tėveliui, kuris buvo vargonininku 
Brocktone, mirus, Rapoliukas, 12 metų amžiaus, užė
mė vargonininkavimą. Vėliau jis vargonininkavo ir 
mokinosi Providence, R. I., New Haven, Conn., Balti- 
more, Md., Philadelphijoj p. Juška mokinosi ir daly
vavo operose su įžymiais artistais Philadelphija Civic 
Operoj. Yra koncertavęs įvairiuose miestuose. Pereitų 
metų pabaigoje koncertavo kartu su art. Anna Kaskas 
Chicagoj, kur jis labai nustebino muzikos kritikus sa
vo balso pilnumu ir gražumu, kas jį dar labiau paaks- 
tino koncertuoti.

Pažymėtina, kad Rapolas Juška savo artistinius 
gabumus aukoja kilniems tikslams: Tėvams Marijo- 

. nams, “Darbininkui”, Misijoms ir kitoms mūsų katali- 
; kų įstaigoms.

Lai Dievulis jį stiprina sveikatoje!

Išbadėję Rusų Tremtiniai

kuris pažįsta Ale, visuomet sugrjž prie

PICKWICK
"ALE is ALE"

(LKFSB) 
Ining” rašo,

i

“Afton Tid- 
kad vokiečiai 

išvarę iš Rusijos, Ukrai
nos ir Gudijos daug gy
ventojų į vakarus, į Bal
tijos valstybes. Pasitrauk
dami vokiečiai nepalieką 
sveikų namų, nei gyvento
jų. Tuomi nori jie nusilp
ninti Rusiją pokariniams 
laikams. Į Lietuvą esą su
grūsta daug Rusijos ir Gu
dijos žmonių. Tremtiniai 
menkai vilki, išbadėję, ligų 
varginami; jų tarpe pro-

Nežiurint kaip būtų puikūs kiti produktai,

TRADEMAItK REGlSTEREO
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ą

Mirus a. a. Antanui Smetonai, lllinois valstybės 
gubernatorius Dwight H. Green parašė ir prisiuntė 
Dr. Petrui Daužvardžiui, Lietuvos Konsului Chicagoj, 
sekantį laišką:

OFFICE OF THE GOVERNOR 
SPRINGFIELD

DWIGHT H. GREEN
GOVERNOR

Doctor Petras Dauzvardis, 
Lithuanian Consul in Chicago, 
30 North LaSalle Street, 
Chicago, lllinois.
Dear Doctor Dauzvardis:

The cause of freedom has suffered an irreparable 
loss in the death of Antanas Smetona, the first Presi- 
dent of the Lithuanian Republic. Even in exile, he was 
an ardent worker toward the cause of the United Na
tions. He had done all in his power towards building 
the future, and he was a steadfast and persistent 
fighter for the sovereignty of small nations and 
democracy.

The million Americans of Lithuanian origin living 
in the United Statės regarded him as the “George 
Washington of Lithuania.” It as his hope that Lithua- 
nia once more be free and independent and that the 
Allied Nations be vietorious. He was grateful to Ame
rica which gavę him refuge and he stimulated all Lith
uanians in America to redouble their efforts in behalf 
of this Nation.

The people of lllinois join with free people 
throughout the world in mourning the death of a great 
man who devoted is entire life to the freedom and 
welfare of the Lithuanian Nation and the freedom and 
welfare of all oppressed peoples.

Sincerely yours, 
(signed) DWIGHT H. GREEN • 

Governor.

Surinko 140, i
Dokumentų

(LKFSB) Vilniuje vei 
kia, vadinamas, Lituanis 
tikos Institutas. Per di

tarpiais siaučia epidemi
jos. Švedų laikraštis klau
sia, kur bus gabenami tie 
žmonės, kai vokiečiams 
teks trauktis iš Baltijos: 
valstybių.

Iš Londono mums prane
ša, kad “Pester Lloyd” 
teigia, jog Ukrainos gy
ventojų daugelis ir patys 
bėga į vakarus, nuo artė
jančių Sovietų armijų. E- 
są keliai pilni net pėsčių. 
Daugelis prisibiją kalėji- 
minės bolševikų tvarkos.

AMERIKIEČIAI APSUPA 
MARSHALLS SALAS

Pearl Harbor, vas. 3 — 
Jung. Valstybių įsiverži
mas į japonų kontroliuo
jamas Marshalls salas yra 

į taip sėkmingas, kad dabar 
: Amerikiečiai sudaro rim
tą pavojų priešui tose sa

gose. Jau 30 mažų salukių 
į užėmė, ir baigia apsupti 
visas tas salas, kad prie- 

(šas negalėtų nei pabėgti.

Okupantai Skriaudžia 
Lietuvos Žmones

(LKFSB) Slaptieji Lie
tuvos laikraščiai praneša, 
kad vien tik 1942 kalendo
riniais metais iš Lietuvos'
vokiečiai išsivežė jų moka- užaugsi ? 
momis kainomis už 90 mi
lijonų mark, žemės ūkio kyklą ir liepsiu 
produktų. Okupantai mo- tis.

kai-

Bolševikų Teroro

•ka tik 60 procentų tų 
I nų, kurios yra Vokietijoje, 
I tuo būdu — 40 procentų 
! pasilikdami sau. Jų įvež
tieji į Lietuvą žaisleliai: 

j stiklo karoliai ir panašiai 
j begalo brangūs. Pavz., už 
medinį vokišką žaisliuką 
tenka mokėti tiek, kiek 
Lietuvoje gaunama oficia
liomis kainomis pardavus 
rugių centnerį, arba už 
medinę vokišką lovutę rei
kia sumokėti gautieji už 
du bekonu pinigai.

Mamytę Siųs J Mokyklą
Mokytoja: Ką tu, 

padarysi savo
Pranaiti, 

mamytei, kai

Pranaitis: Aš ją siųsiu į w 
kasdien praus-

Viršila Albertas Puzinas, 
sūnus pp. James ir Uršulės Pu- 
zinų, gyv. 8 Berkshire St., Cam
bridge, Mass., jau du metai yra 
karo tarnyboje. Kitas sūnus, 
Edvardas išėjo karo tarnybon 
pereitą mėnesį.

Viršila (sergeant) Albertas 
Puzinas yra pasižymėjęs karo 
tarnyboje, ir dabar randasi kur 
nors užsienyj. Linkime geriau
sių sėkmių!

pp. Puzinai yra išauklėję dar 
kitus du sūnus, būtent, Petrą 
ir Juozą ir dukteris Aleną ir O- 
ną. pp. Puzinai yra ilgamečiai 
LDS nariai 
skaitytojai ir 
so prie LDS 
bridge. Mass.

netu jisai surinko, anot 
nstituto vedėjo Senkaus 
aporto, 140,000 dokumen- 
ų, nušviečiančių bolševi- 
cų terorų metus 1940-1941 
n. Lietuvoje. Dokumentai 
dalinami į kelias dalis. 
Mokslo vertės dokumen
tai skelbiami “Lietuvių 
Archyve”, kurio ketvirtas 
tomas pernai metų lapkri
čio pirmomis dienomis jau 
buvo spaudoje, o penktas 
buvo ruošiamas spaudai. 
Kitos medžiagos dalis yra 
naudojama Instituto lei
džiamame 
“Lietuvių Archyvo 
spaudžiama 25,000 egzem
pliorių ir jie išgraibstomi 
Lietuvoje. Institutas suor
ganizavęs “Raudonojo Te
roro” parodą ir ją aplankę 
300,000 žmonių.

Tikime, kad kai sąlygos 
pasikeis, Lietuvoje bus 
surinkta ir vokiškosios o- 
kupacijos žiaurumų bei 
neteisingumų dokumentai, 
kurių taipgi bus labai 
daug.

biuletenyje. 
” yra

Lietuvos Moterys Sumobili
zuotos Gaisrams Gesinti
(LKFSB) Stockholmo 

laikraštis “Svenska Dag- 
bladet” praneša, kad Lie
tuvoje, Latvijoje ir Esti
joje okupantai sumobili
zavo visas moteris gaiš-

ir “Darbininko”
rėmėjai. Priklau-
8 kuopos. Cam- rams gesinti. Į tą darbą

imami ir vaikai 12-14 m.
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Balkanų Klausimas Opi Sovietų 
Politikos Vieta

vyne — darbščių rankų iri 
pasiaukojimo kupinų šir
džių? Ar jų auka prasmin
ga Tą matom jau j
dabar: Re-ntelno įsakymu 
jie buvo be pagrindo suim
ti ir išvežti. Rentelnas jų 
krauju gelbėjo susikom
promitavusį civilferval- 
tungą ir vokiečių politinį 
aklumą. Savo mirtimi jie 
pašventino jaunimo nusi
statymą mobilizuotis vien 
nepriklausomai Lietuvai j 
ginti. Ir kada klausiame, , 
už ką vargsta ir žūsta} 
fronte transportininkai ir 

o Vokieti-1 
lietuviai 
ką savi-1 

neteko!
vyrų

Vilniaus Arkiv. Reinys Sulaukė
60 m. Amžiaus Pasižadėjimas Namų Frontui į

Viename anglų laikraštyje (Boston Traveler, Jan. 
31), “Skaitytojų Balsų” skyriuje, tilpo įdomus rašinė
lis, kurį čia ištisai paduodu:

“Kodėl Turkija nestojo į karą? Aš čia pareiškiu 
savo nuomonę, dėlko mes nebegirdime žinių “kad Tur
kija prisijungia prie Alijantų”, kaip kad prieš keletą 
savaičių laikraščiai savo antraštėse skelbė. Jei Turki
ja stotų į karą, tai ji žygiuotų į Bulgariją. Bet Bulga
rija yra skaitoma mylimuoju rusų gyvūnėliu (pet) 
Balkanuose. Bulgarija nenorėjo prieš Rusiją kovoti, 
tad Stalinas turėjo pasakyt Churchill’ui ir F. D. R. — 
“nix” (šiukštu). Greičiausiai dėlto Turkijai nebus leis
ta vienuoliktoj valandoj įšokti į nugalėtojų vežimą. 
Turkija mums nebereikalinga. Dėkui, Joe Stalm”.

Rašytojas yra arba nuoširdus Stalino gerbėjas, 
arba su pašaipa jam dėkoja. Iš tiesų pergalės vežime 
Turkija sudarytų vieną įtartiną važiuotoją perdaug. 
Užtenka Stalino. Bet tiek to su rašytojo nuotaika. 
Svarbu, ar jis tiksliai atspėjo priežastį, dėl kurios 
spauda taip staiga nutraukė kalbą apie jau-jau įvyk
siantį Turkijos į karą įsikišimą. Jei iš tiesų Stalinas 
truktelėjo vadžias ir pasuko politiką į savo pusę, tai 
jis labai daug Turkijai pasitarnavo. Turkija despera
tiškai stengiasi išlaikyti neitralumą, nes iš prityrimo 
žino, ką reiškia kare dalyvauti ir pralaimėti. Dabar ji 
jau mato, kas laimės, bet prisibijo, kad pirmiau negu 
pradės militarinius žygius, Hitleris iš oro daužys jos 
miestus ir kaimus. Galutinio laimėjimo turkai susi
lauktų, bet šalies gyvenimas būtų suardytas. Dabar 
kiekviena tauta vieno tik tetrokšta: išvengti karo. At-’ 
rodo, kad turkai ir bulgarai turėtų būti Stalinui dėkin
gi. Šiuo momentu — taip, bet kas bus toliau? Jie nega
li nežinoti, kad jei šiaurinė meška juos užtarau ja, tai 
paskui juos savotiškai paglamonės. Bolševikai varo 
nuo amžių nustatytą caroslaviškąją politiką: “globoti” 
Balkanų slavus ir užimti Carogradą — Konstantino
polį. Bolševikai tyčiodavosi iš Miliukovo (užsienių mi- 
nisterio prie Kerenskio), kad jis, lyg katė su pūsle, 
dažnai žaidžia su “prolyvais” (Dardaneliais), gi da
bar patys seka caristų pėdomis. Visame jie paneigia 
carų politiką, išskyrus vieną dalyką — jų grobonišku- 
mą. Carų palikimai keiktini ir atmestini, bet vienam 
atvėjy jie girtini ir sektini: kurias tautas carai užgro
bė ir laikė brutališkoj nelaisvėj, tas pačias bolševikai 
privalą iš naujo pavergt ir dar brutališkiau smaugt. 
Žinoma, garsintis su tokiais planais ir sumetimais bol
ševikams šiuo momentu labai nepatogu. Jie pasiryžę 
savo širdies troškimus slaptybėje laikyti, ar bent de- 
mokratybės iškaba uždengti. Maskvos politinė strate
gija ir taktika labai uoliai maskuojama. Uoliai, bet ne
mokšiškai. Į Balkanus bet kas pirštu parodo.. O jei pa
sauly būtų daugiau drąsos ir teisingumo pojūčio, tai 
ir visi ten pirštus rodytų. Gi gramozdiškas bei žiopliš- 
kas bolševikų interesų gynimas dar daugiau juos at
skleidžia ir prie gėdos stulpo pastato. K.

statybininkai, 
jos fabrikuose 

| darbininkai, už 
saugos daliniai

i vieno penktadalio
(10 prcc. užmuštais ir su
žeistais, o kita 10 proc. —! 
be žinios dingusiais) — 
jau dabar matome Stutt
hofo kankinių aukos reikš
mę: Lietuvoje savo krauju 
jie išgelbėjo keliasdešimts 
tūkstančių jaunuolių nuo 
beprasmės mirties ir var
gų fronte, o pasaulio opi
nijoje — lietuvių kova dėl 
laisvės susilaukė nuošir
džių simpatijų. Mes ger
biame savisaugiečių pra
lietą kraują ir didžiuoja
mės jų narsiais žygiais. 
Tačiau žvelgdami į tautos 
likimą, mes privalome sau 
pasakyti, kad už jų vargą 
ir kraują Lietuva ligi šio
lei nieko negavo. Visa ci
vilfervaltungo politika 
prikišamai rodo, kad nuo
laidomis nieko nelaimėsi
me, o į Rytus ar į Reichą 
siųsdami žmones, už 
kiečių interesus juos 
aukosime.

Mes kalbame atvirai, 
kovojanti tauta privalo 
žinoti, kad lietuvių vokie
čių santykių įtempimas 
vėl auga ir kad jį didina 
civilfervaltungas ne tik 
žmonių medžioklėmis, plė
šimais, bet ir savo priemo
nėmis, kurių pagalba ma
no pravesti antrąją mobi
lizaciją. Negaudamas iš 
Reicho papildymų, civil
fervaltungas atgabeno ke
lis latvių ir estų batalijo
nus. Repatrijantai vokie
čiai apginkluojami. Į vals
čius pasiųsti vokiečiai 
faktiškai perima visą ad
ministraciją iš lietuvių 
viršaičių. Įvairiomis poli
tinėmis kombinacijomis 
Rentelnas patvirtino Ku-

i

i

vo- 
pa-

nes

(LKFSB) “Į Laisvę” Nr. 
12, spaustas 1943 m. birž. 
26 d., pašvęstas informaci
jai, kas darosi viduje ir už
sienyje. Visi keturi pusla
piai užimti straipsniais: 
'“Kovojanti tauta turi ruo
štis”, “Europos Invazijos 
užkulisiuose” ir “švedai a- 
pie Lietuvą”. Įdomesnis į- 
žanginis. Ten randama: 
“Saugodami žmones nepri
klausomai Lietuvai, atme
tėme ir antrąjį — 1912- 
1918 ir 1925 m. gim. —mo
bilizaciją. Todėl turime 
ruoštis atlaikyti ir antrąjį 
civilfervaltungo smūgį. 
Pirmąjį jaunimas garbin
gai atlaikė. Į rytus vokie
čiams tepavyko išsiųsti 4

’ statybos batalijonus ir ke
lias mažesnes grupes, viso 
apie 2,500 vyrų, arba 4-5 
procentai tais metais gi
musių. Tačiau ketvirtas 
mėnuo vedama kova pa
reikalavo aukų. Iš kovo 
mėn. išvežtų inteligentų 
Stutthofo kone, lageryje 
jau nukankinti: Bauba, 
Budrys, Grigas, Januševi- 
čius, Kerpė, Masaitis, Puo
džius, A. ir V. Tumėnai. 
Sąrašas gali dar keliais 
padidėti. Už ką mirė jie 
subrendę atsakingam kul
tūriniam ir valstybiniam 
darbui ir dar nespėję pil
nai pasireikšti? Kieno dė
ka jų artimieji neteko tė- 

jvų, vyrų, mylimųjų, o tė-

(LKFSB) Jo Eksc. arkiv. kalų ministeriu. Čia pasi- 
Mečislovas Reinys yra gi- žymėjo kaip plačių pažiū- 
męs 1884 m. vasario 5 d.,'rų, energingas žmogus, 
taigi šiemet švenčia 60-tą pav. jam esant užsienio 
savo gimtadienį. Eksce- reikalų ministeriu 1925 m. 
lencija arkivyskupas yra lapkr. 16 d. buvo pradėtos 
kilęs iš ūkininkų šeimos, su rusais derybos dėl pre- 
iš Madagaskaro vienkie- kybos sutarties. Tų pat 
mio, Daugailių parapijos, metų gruodžio 23 d. Kau- 
galima sakyti, ant ribos ne lankėsi SSSR Užsienio 
tarp Utenos ir Zarasų aps- Reikalų komisaras čičeri- 
kričių. Kunigu buvo įšven- nas, su kuriuo min. kun. 
tintas 1907 m. birželio 10 Reiniui teko vesti pasikal- 
d. Baigęs Petrapilio Dvasi- bėjimus. Vienu iš svar- 
nę akademiją magistro biausių jo darbų buvo su- 
laipsniu, vėliau studijavo 
Liuveno universitete Bel
gijoje ir be to dar gilinosi 
į gamtos mokslus Stras- 
burgo universitete. Dau
giau domėdamasis psicho
logija, išvertė į lietuvių klausomą nuo kitų metro- 
kalbą psichologijos moks- polijų. Vyskupu buvo į- 
lų vadovėlį, kurs ilgą lai- šventintas 1926 m. gegu- 
ką buvo vieninteliu lietu- žės 16 d. ir buvo paskirtas 
vių kalboje. Kaip pasižy- vyskupu koadjutoriumi 
mėjęs savo moksliniu dar- (padėjėju) Vilkaviškio 
bu, studijomis, buvo pa- diecezijoje, 
kviesta profesoriauti Lie
tuvos universitete.

1925 m. rugsėjo 25 d. su
sidarant XII Lietuvos mi- 
nisterių kabinetui, buvo 
pakviestas Užsienio Rei-

normavimas santykių su 
Vatikanu ir įsteigimas 
Lietuvos bažnytinės pro
vincijos 1926 m. bal. mė
nesyje, tuo būdu padarant 
Lietuvos bažnyčią nepri-

Kaip būdamas ministe-i 
riu, taip ir vyskupu palai
kė glaudų ryšį su Lietu
vos liaudimi ir ir organiza
cijomis. Atostogų metu 
lankydavo apylinkės para
pijose esančius kongresus, 
susirinkimus, sakydavo' 
prakalbas ir pamokslus, 
net kaikada patsai parapi
jose vesdavo rekolekcijas. 
Ypač remdavo studentiją 
ir uoliai kovojo dėl moks
leivių organizacijų laisvės. 
Patsai būdamas griežtai 
demokratinių nusistaty
mų, parašė puikų veikalą 
prieš rasizmą ir įvairiomis 
progomis kovojo prieš

Šiandien visi patriotingi 
piliečiai namų fronte ko- 

I voja vieną pavojingiausių 
kovų, kurias bet kada mū- 

isų kraštas kovojo šiame 
ar bet kuriame kitame ka
re... kovą kylančių kainų! 

i Nuo jūres iki jūros jie 
pradėjo kampaniją prieš 
kylantį gyvenimo standar
tą, kampaniją, kuri yra 
simbolizuojama Namų 
Fronto pasižadėjime:

Aš nemokėsiu daugiau, 
negu aukščiausias legalias 
kainas.

Aš nepriimsiu racio.nuo- 
tų prekių, neatiduodamas 

I racionavimo ženklų.
Visame krašte lojalūs a-

• merikiečiai duoda šiuos 
pasižadėjimus padėti pa-' krautuvininko dėmesį į 
laikyti žemas kainas... iš- bet kokias pasitaikiusias 
gyvendinti juodąją maisto‘klaidas. Daugumoje atve- 
rinką... “laikyti liniją” na- jų jis bus dėkingas už jo 
mie!

Jūsų vyriausybė 
dviejų svarbių žingsnių 

i kainų kilimo išvengimui ir 
užtikrinimui kiekvienam 
atitinkamos maisto dalies.' 
Reikalingas maistas buvo! 
racionuotas. Taip pat bu-! 

tyo nustatytos ;_ kėši__
sios legalios kainos beveik trūkumas. Jeigu jūs pra- 
kiekvienam svarbiam mai-;šote daugiau 

Įstui, kuris įeina į šeimos 
valgių krepšį. Tos tai yra 
karo meto aukščiausios

.kainos jūsų apylinkei.
: Vyrai ir moterys visur 
yra raginami duoti ir lai- 

i kyti namų fronto priesai-

tą turėjo progos pravesti 
kokį aktualų dalyką.

Paskutiniu laiku Vilnių 
prijungus prie Lietuvos, 
J. E. vysk. Reinys buvo 
parinktas Vilniaus arki- 

' vyskupu - padėjėju. Dabar, 
kai Vilniaus arkivyskupas 
Jalbrzykovskis nacių yra 
uždarytas Marijampolės 

! vienuolyne (gyvena čia be 
i reikiamos šilimos ir mais- 
;to, nacių persekiojamas), 
‘ tai arkivyskupas Reinyc 
! patsai vienas tvarko Vii- 
! niaus vyskupijos reikalus, 
kovodamas su okupantų 
nacių priespauda. Kaip ži
nome, ekscelencija vos išli
ko gyvas, kai sovietų lėk
tuvams bombarduojant 

j Vilnių viena bomba krito į 
; šv. Mikalojaus lietuvių 
par. kleboniją, kur tuo lai
ku buvo ir J. E. vysk. Rei
nys.

Garbingasis ganytojas 
dabar dirba labai sunkiose 
sąlygose ir jo sukakties 

■ {proga, mes jį lankome sa- 
į!vo nuoširdžiomis maldo-

ką — žiūrėti į ją kaipo in
dividualią atsakomybę. 
Tai jūsų karo tarnybai Tai 
jūsų karo laiko apsauga!

Štai ką kiekvienas indi
vidas gali daryti sustiprin
ti ir paremti vyriausybės 
programą dėl kainų kon
trolės ir racionavimo:

Tčmyk spaudoje sąrašus 
Į dėl legalių aukščiausių 
kainų savo apylinkėje. Iš- 

isikirpk iš laikraščio ir ne- 
! šiokis su savim kada eini 
pirktų. Jūsų maisto krau
tuvininkas turi parodyti 
pardavimo kainas — gi 
tavo atsakomybė yra pa
lyginti tas kainas su turi
mo oficialaus sąrašo lega
liomis kainomis. Atkreipk 

dėmesį į

i dėmesio atkreipimą į tai. 
ėmėsi Tačiau, jeigu jis nenorės

i ištaisyti tų klaidų, rašy
kit į jūsų War Price and 
Rationing Board Price Pa- 
nel.

Racionavimo ženklai yra 
vartojami tiktai tokiam 

aukščiau-‘ maistui, kurio yra didelis

negu jūsų 
ženklai jums leidžia, ’ jūs 
skriaudžiate savo kaimy
ną. Jeigu jūsų krautuvi
ninkas pasiūlo jums nusi
pirkti daugiau prekių ne
gu ženklai leidžia — galite 
būti tikras, kad jisai ope
ruoja juodojoje biržoje.

Paremk mūsų kovotojus, 
palaikydamas namų fron
tą stipriu. Padaryk Namų 
Fronto pasižadėjimą savo 
karo darbu... paremk jį 

! pilnai... palaikyk jį ištiki
mai kiekvieną dieną.

-O
"Wipe that grin off your face! 1 
I know what you’re thinking!” *

doln'? Saving fat, I 
likę to feel likę l’m doin’ my part.”

1

mi pabaigti griauti ūkio, 
vokiečiai dabar įvedė UK, 
arba — nepakenčiamųjų 
pažymėjimas, kuriuos tu
rintieji gali tikėtis atleidi
mo. Tuo tarpu, nepersun- 
kiausiai bus atleidinėjami 
ir ūkininkai, nes laukuose 
pats darbymetis. Neturin- 
čiuosius UK pažymėjimo ar organizuotos 
vokiečiai bandys paimti ir nės teises. Viename iš jo 
išvežti. Tas pats pavojus paskutinesniųjų 
palies ir nemažą skaičių “Paskirstomoji 
ūkininkų, kai tik lauko — skaitome: 
darbai bus baigti. Todėl — Dievas baus 
kiekvienas, vykdamas į re- sybę, nors ją padarytų ir 
gistracijos punktą, pirma šios žemės galiūnas. Labai 
tegu gerai pagalvoja, ar svarbu tai išgirsti tiek ga- 
jam pavyks dokumentais liūnams, kad nesauvaliau- 
įrodyti, kad jis yra nepa- tų, tiek šios žemės nu-

To negalėda- skriaustiesiems, kad kiek- 
bus pa-

visi tada atleistieji dabar 
yra vokiečiu malonėje ir 
kiekvienu metu gali būti 
pašaukti dalimis, kad ne
būtų triukšmo. Nenorėda-

biliūno pristatytą Tautos 
Tarybą, kuri yra dalis at
stovų, konferencijoje Ku
biliūno numatytų į Tautos 
Tarybą, ir kuri iki šiolei 
nerado reikalo susirinkti. 
Civilfervaltungas antra
jam roundui ruošiasi. Jam 
privalome ruoštis ir mes 
lietuviai. Kaip turime lai
kytis antrosios mobiliza- 

' ei jos akyvaizdoje, smul- 
; kiai nurodėme birž.' 12 d. 
ekstra laidoje (Į Laisvę, 
nr. 11). Rimtai, šaltai ir 
nepasiduodami Lietuvos 
priešų provokacijoms 
griebtis ginklo pasitinka
me pirmąjį tos mobilizaci
jos etapą — registravimą
si, kuris dar prieš birž. 22; keičiamas.
d. visame krašte buvo pra- mas padaryti besiregis- viena neteisybė 
dėtas ir kuris daugelyje truojantis pasunkins savo bausta ir tuo būdu teisybė 
vietų nusitęs net į rugpiū
čio mėnesį.

Visuotinė registracija ir 
atleidimais vokiečiai skal
do lietuvių tautą kaip ben
druomenę ir nori turėti 
reikalo su atskirais jos 
nariais, bet ne su visa tau
ta iš karto. Pirmosios mo
bilizacijos metu paimdavo, 
palyginti nedidelį įsiregis
travusių procentą. Tačiau

valstybes pastangas pa-!mis ir geriausiais linkėji-j
glemžti pavienių žmonių, 

visuome-

raštų:
Teisybė”

už netei-

slapstymąsi, nes pateks į bus su laiku atstatyta.” 
vokiečių sąrašus, kurių Matydamas, kaip kartais 
dabar jie neturi ir kuriuos tarnautojai skiriami ne 
registracijos punktuose pagal jų gabumą, o pagal 
sudarinėja. Pirmieji kovo- tą kuriai partijai priklau- 
tojai dėl Lietuvos nepri- sė, jisai tame savo rašte 
klausomybės yra tie, kurie drąsiai smerkė tą neteisy- 
visai nesiregistruoja. Drą- bę. Būdamas Lietuvos e- 
sumas, sumanumas, ap- piskopato (— vyskupų su- 
dairumas yra jų nepakei- sirinkimų) sekretoriumi, 
čiamumo pažymėjimas, jų ruošdamas bendrus 
UK.”

vys-

mais. i

♦

pp. Smetonų degantis namas, kur užtroško nuo 
. sausio 9 d., š. m.

, ‘ . j ------------------------ O---------------- ------------------- ■

i kupų laiškus, jisai nekar- dūmų ir gasii a. a. Antanas Smetona,
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Lietuviai Perka Karo 
Bonų už $100x000.00

Sekmadienį, sausio 30 d.. 2:30 
vai. po pietų. Lietuvių svetainė
je Hollins ir Parkin St. įvyko 
masinis susirinkimas visų lie
tuvių Baltimorėje sąryšyje su 
pirkimu 4-tos Paskolos karo bo
nų. Klebonas kun. dr. Mendelis 
dalyvavo susirinkime, kuri pra
dėjo ir užbaigė malda. Dainos 
Draugija, vadovybėje ponios 
Bekerskienės. sudainavo kelias 
daineles. Sekė kalbos. Pirmiau
siai kalbėjo buvusio mayoro ir 
dabartinio Marylando Valsty
bės Bonų Vajaus pirmininko 
Howard W. Jaekson padėjėjas 
Benson. Po jo kalbėjo Federalės 
Valdžios Iždo atstovas Jurgis 
Eierman. taipgi karo korespon
dentas. kurio pavardės neatsi
menu.

Vietos Kalbėtojai
Iš lietuvių pirmiausiai ragino 

visus prie karo bonų pirkimo 
adv. Nadas Rastenis. Marylan
do Atstovų Būto atstovas. Iš 
eilės sekė adv. Tomas Grajaus
kas, Dr. Adaibertas, Želvis, Sta
sys Janušas, Povilas Gurklis, 
Teisėjas Vincas Laukaitis ir 
kun. dr. Mendelis. Visų kalbos 
reiškė tik vieną mintį, kad mū
sų gerovė rišasi su Amerikos 
karo laimėjimu ir. kad tą karą 
laimėti reikalinga teikti Ameri
kai pinigiška pagelba. perkant 
karo bonus. Antanas Miceika, 
susirinkimo pirmininkas, ne tik 
sumaniai vedė susirinkimą, bet 
gabiai perstatė įvairius kalbėto
jus.

Raportų Skelbėjai
Prieš užbaigiant kalbas, pir

mininkas Miceika pakvietė Juo
zą Milunaitį perskaityti pa
vardes ir sumas pirkusiųjų bo
nus. Tą patį padarė Jonas Ka
blys ir Veronika Mikušauskie- 
nė. Visų trijų sutraukta suma 
viršijo $100.000.00. Iš stambes
nių pirkiKų buvo klebonas kun.

ir
tas

jų sutarties liudytojais. Kun. 
Antanas Dubinskas atnašavo 
šv. mišias ir suteikė jiems vedy
binį palaiminimą. Ilgiausių me
tų!

Sveikiname ponus Remeikus, 
Antaną ir jo žmoną nuo Herki- 
mer St. susilaukus dukters. 
Buvo pakrikštyta sekmadienį 
sausio 23 d. Juozas ir Elzbieta 
Makarauskai buvo krikšto tė
vai. Kun. Antanas Dubinskas 
atliko krikšto apeigas suteikda
mas naujagimei Reginos vardą.

Edvardas Budelis
Calvert Hali College. kuriai 

vadovauja Krikščionių Dr-jos 
Broliai. 14 jaunuolių į pasaulį 
pereitą sekmadienį, sausio 30 d. 
Tarp tų 14 graduantų buvo vi
siems gerai žinomo veikėjo Juo
zo Budelio sūnus, Edvardas. 
Sveikiname kaip Edvardą taip 
jo tėvelius. Girdėjau, kad Ed
vardas trokšta siekti kunigys
tės luomo ir, kad mano įstoti į 
Tėvų Marijonų Kongregaciją. 
Dieve jam padėk. Reikalinga 
mums lietuvių kunigų misijo
nierių.

Klebono Kun. J. Lietuvni
ko Paminklas

Sekmadienį, sausio 30 d. tik 
buvo dvi savaiti kaip pradėtas 
vajus sukelti $10,000 šv. Juoza
po Klerikų Fondui, įamžinti a. 
a. kun. Juozapo Lietuvniko at
mintį. Labai nusistebėjau 
nudžiugau išgirdęs, kad į
dvi savaiti Fondas išaugo iki 
$1,000. Kun. dr. Mendelis pra
neša, kad ta suma buvo sudėta 
10 asmenų, kurie aukavo po 
$100 kiekvienas. Kun. Dubins
kas per mišias sekmadienį aiš
kino, kad kiekviena parapijos 
šeima turėtų pasitarti, susibur
ti ir paaukoti po vieną dolerį už 
kiekvienų metų a. a. Klebono 
Lietuvniko darbo, arba po $50.- 

į 00. Jei Klebonas Lietuvnikas 
'būtų buvęs gyvas, tai jo auk
siniam kunigystės jubiliejui bū- 

dr? Mendelis.'kurs pirko S10.000 

parapijai ir $1.000 sau. Vaite- 
kunienė nuo W. Lexington St. 
pirko už $7.000; Jono Kablio 
bendrija už $10.000, Kičas už 
.$5,000. Buvo nemaža, kurie pir
ko už $1.000 arba $500.00. Bal
timorės lietuviai šiam 4-tam 
paskolos vajui per Vajaus pir
mininką Teisėją Vincą Laukai
tį pasižadėjo išpirkti už pusan
tro milijono dolerių. Kun. dr. 
Mendelis savo kalboje pabrėžė, 
kad tai reiškia tiktai 1500 pa
vienių asmenų arba šeimų per
kančių kiekvienas $1.000 vertės 
bonų. Jei visi lietuviai vienin
gai veiktų, per vieną centrą sa
vo karo bonus pirktų, tai tas 
aukštas užsimojimas be abejo 
galima būtų pasiekti.

Sveikiname!
Sveikiname leitenantą Vincą 

Skelpšą ir p-lę Juozapiną Novo- 
grockaitę priėmus moterystės 
sakramentą, sekmadienį, sau
sio 23 d. Povilas Novogrockis 
jaunosios brolis - karys ir p-lė 
Elena Juškevičiūtė buvo jaunų-

I

i hji t ne—

Juozas Kashsbs
i Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

1 Patarnavimas Dieno ir NakŲ

; 602 Washington Blvd.
i BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595 
| Limosmai dėl visokių reikalų i
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HARRISOH*KEARNY, H.1 buvo ir daugiau lietuvių jQrei-
* vių iš Hartfordo ir New Britain.

Buvo lengvai sužeistas. Sugrįžo 
į namus trumpam poilsiui. Jis 
sako: “Atrodo, kad namuose 
žmonės nejaučia, kad yra ka
ras. bet mes labai gerai žinome, 
ir keletą kartų net gyvybę rei
kėjo rizikuoti.”

Porai dienų praėjus, jo brolis 
Povilas sugrįžo. Buvo didelis 
surprizas visiems. Povilas tar
nauja Hospital Corps. Povilas 
ir Stasys yra pasižymėję tarny
boje.

Tėveliai savę sugrįžusiems sū
num suruošė gražias išleistu
ves. Dalyvavo, sesuo slaugė Sal- Karo Bomj.

HARTFORD, CONN.

bro- 
per-

turi

Sausio 11 d. įvyko Draugijų 
Sąryšio susirinkimas, kuriame 
buvo iškeltas klausimas kaip 
paminėti Lietuvos nepriklauso
mybės 26 metų sukaktį.

Nutarta minėti vasario 20 d.. 
4 vai. po pietų. Lietuvių Politi
kos klubo svetainėj, 134 Schuy- 
ler Avė. Kviečiami įžymūs kal
bėtojai. Muzikalę programos da
lį išpildyti pakviestas Dievo 
Motinos Sopulingos par. choras, 
vadovaujamas muziko p. Odelio 
ir L. P. klubo vyrų choras iš 
Kearny, kuriam taip pat vado
vauja p. Odelis.

Seserys Pranciškietės taipgi 
ruošia vaikučius dalyvauti pro
gramoje.

Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktis bus tikrai iškilmingai 
paminėta.

Minėjimo parengime bus par
davinėjami ir karo bonai. Be to. 
bus registruojami karo bonai, 
visų tų, kurie yra kur nors pir
kę. Paskleistos tam tikros apli
kacijos. kurias valdyba prašo 
išpildžius grąžinti. Kada visi 
lietuvių pirkti karo bonai bus 
suregistruoti, tai prašysime, 
kad už tai paskirtų lietuviam 
bombonešį.

Draugijų Sąryšio pirm. A. Me- 
leinavičius pasitraukė nuo pir
mininkavimo ir išvyko į Flori
dą pataisyti sveikatą. Pirminin
ko pareigas eina dabar vice-pir- 
mininkas V. Peteris. Linkime 
pirmininkui geriausios sveika
tos. Susirinkime dalyvavo 16 
atstovų ir nemažai svečių.

■J. Stabilioms.

I
I

i

i

Vashington Depot. Com.

Jei jis šiandien yra miręs, tai 
neprivalo būti užmirštas. Auko
tojai ne tiek Klebono vardą ir 
darbus įamžins, kaip kad save 
aprūpins. Kiekvienas prisidedąs 
prie kito paminklo bus atmin
tas šv. mišiose visų tų kunigų, 
kurie bus išmokyti dėka šiam 
šv. Juozapo garbei ir klebono 
Lietuvniko atminčiai sukurto 
Fondo.

Vasario 6 d. 1 vai. po pietų į- 
vyks Šv. Jono E v. Draugijom 
susirinkimas. Narių pareiga su
sirinkimus lankyti. Pereitais 
metais būdavo paprastais va
karais, o dabar yra atmainyta 
vėl į sekmadienį dėl draugijos 
naudos ir narių patogumo. Pe
reitame susirinkime nauja val
dyba šiems metams užėmė vie- 

vice- 
pirm. Jurgis Zoblaitis,, ižd. Jo
nas Kemezis, fin. rašt. Juozas

Draugijos advokatas — Fr. 
Mončiūnas. kuris pereitais me
tais yra mokslus baigęs. Jis yra 
draugijos narys.

’ ly ir sesuo Margaret, pusbrolis 
Dr. E. F. Krikščiūnas iš Hart
ford su žmona, brolis Zigmas iš 
Bridgeport giminės ir draugai. 
Visi linksmai praleido laiką. 
Atsisveikindami, linkėjo 
liam jūreiviams laimingos 
galės ir sveikiem sugrįžti.

Stasys apgailestavo, kad
skirtis su draugais, bet sakė, 
gal sueisime kur nors Japoni
joj, gal Tokio. Tikra tiesa, kad 
mes nejaučiame karo, gerai dir- tas: pirm. Jonas Patrik, 
bame ir neblogai uždirbame. Ta
čiau mūsų jauni vyrai, kurie 
gyna demokratiją ir laisvę nuo 
priešų yra pavojuje. Mūsų pa
reiga geriau užjausti mūsų karo 
jėgom. Pirkime kodaugiausia 
karo bonų. Palaikykime stiprų 
naminį frontą.

I

Visi valdybos nariai išreiškė 
savo mintis, pasižadėdami nuo
širdžiai draugijai pasidarbuoti. 
Kaikurie yra ilgamečiai drau
gijos darbuotojai, pavyzdžiui 
Jonas Patrik per daugelį metų 
užima įvairias vietas valdyboj, 
šįmet tapo pirmininku. Taipgi 
Juozas Barolis yra ilgametis fi
nansų raštininkas, labai sek- 

Jmingai ir nuoširdžiai savo dar-
Barolis, protokolų rašt. Justi- bą atlieka: Feliksas Grigaitis 
nas Balsis, (vargoninkas), 3- per <įaug metų buvęs įvairiose 
čias rašt. Mikolas Balukinas. valdybos vietose. 
Protokolų raštininkui esant 
perdaug darbo, jam pagelbėti 

(išrinktas Feliksas Grigaitis. Iž-
Korespondentas K. do globėjai — Juozas Petraitis 
___________ j ir Augustas Gedulevičius. durų 

>— Pranas Bankus; teisė-
Jonas Mončiūnas, Jurgis 

Į Busilas ir Viktoras Labeskis.

l

Jums nereikia porcijos sar?as 
: korčiukes pirkimui J. V. iJai —

Į sausio mėn. susirinkimą 
buvo atsilankę prelatas J. Am
botas ir kun. V. Ražaitis. Abu 
pasakė prakalbėles. linkėdami 
gerų sėkmių draugijai, jos na
riams, ypatingai valdybai sėk
mingai darbuotis. Raporteris.

RAPORTAS
APIE KARO METO OPERACIJAS

Du broiiai jūreiviai praleido*

trumpas atostogas pas savo tė
velius, būtent. A. P. ir Liucija 
Krikščiūnus. Jiedu netikėtai su
ėjo po metų nesimatymo. Sūnus 
Stasys išbuvo daugiau kaip me
tus ant vandenyno ir dalyvavo 
kautynėse su priešu— japonais. 
Amerikiečiai užėmė kelias pozi
cijas Pacifike. Kartu su juo

1 
I

I

I

TAS Boston Elevated Railvvay ra portas yra adresuojamas visiems, 
kuriuos paliečia viešoji transportaciją. Per ūu pastaruoju metu ji 

buvo neišvengiama karo veiksmų bu tinybė Bostono plote. Peržiūrėdami 
1943 metus, mes esam dėkingi, kad visos “EI” pareigos buvo išpildytos. 
Mums tame padėjo 4 palankios aplin kybės: publikos bendradarbiavimas; 
moterų ir vyrų atsiliepimas į musų pareikalavimą darbo rankų; tas 
faktas kad gelžkelių tinklas buvo per metų eilę tinkamai musų užlaiko
mas; ir 1941 metais pradėtas taisymas riedmenų, kurios buvo sandė
liuose. Tas dapildė trukumus, kurie pasireiškė 1943 metais.

1943 METŲ REIKALAVIMAS

Su 1943 metais prasidėjo dideli sunkumai. Važiuo
tojų skaičius nuolat augo. Net vasarą važiuotė sku
bos valandomis, tarp 5 ir 6 vakaro, siekė kone pilną 

saiką. Važiuotojų skaičius tais metais pasiekė naujo 

rekordo. Patarnavimo išlaidos žymiai pakilo, nes pa
kilo taksai, algos, medžiaga ir reikėjo atlikti daugiau 
darbo. Palaikyti transportaciją pasidarė labai sunku, 
nes truko medžiagos. Be to, daug musų tarnautojų 

išėjo armijon, teko jieškoti ir lavinti kitus.
z

VE. KĄ MES PADARĖM
Mums reikėjo talkos- Mums padėjo visuomenė, ku

riai mes tarnaujame. Mes prašėm nevažiuoti skubos 
valandom, bet, kur galima, važiuot tarp 10 ryto ir 4 „ 
popiet, nestovėt susikimšus prie durų, palaukti liuo- 
sesnio buso ar gavėkario ir turėti gatavus pinigus.

•Musų tarnautojai ėjo pareigas stebėtinai. Jie išlai
kė aukštą saugumo normą ir palaikė važiuotę be per
traukos; jie žinojo, kad sutrukdymas pakenks karo 
pastangoms. Mes siūlėm darbą vyrams ir materim 
ir atsiliepimas buvo puikus-

Sausio Mėn. Mirties Aukos
Nepageidaujamoji, bet ir ne

išvengiamoji mirtis sausio mėn. kIeboną Londone, 
išplėšė iš mūsų tarpo net ketu
ris asmenys, būtent, a. a. Anto- 
sę Maslauskienę. Feliksą Šim- 
kevičių, Vincą Velžį ir Juozą 
Barauską. Visi buvo palaidoti 
su bažnytinėmis apeigomis iš 
šv. Alfonso bažnyčios. Mirusių
jų giminėms reiškiame krikš
čionišką užuojautą, o už pačių 
mirusiųjų vėles tariame “Amži
ną atilsį duok jiems. Viešpatie”.

Sv. Juozapo Kunigams 
Rinkliava

Pirmadienį ir antradienį, sau
sio 24-25 dd. baigiant Vieningu
mo 8-nių dienų maldas, išprašy
ti atsivertimų, per visas nove- 
nos pamaldas kalbėjo tėvas mi
sijonierius, kurių darbas yra 
rūpintis juodžių atsivertimais. 
Ta dr-ja gyvuoja jau 50 metų, 
skaito 173 kunigus ir rūpinasi 
su 110 juodžių parapijomis A- 
merikoje. Buvo prašoma aukų 
jųjų darbui. Geraširdžiai nove-

nų maldininkai sudėjo $2,135.- 
00. Teku nugirsti kun. dr. Men
delis pridėjo $400.00 taip, kad 
Tėvams Juozapitams perduota 
$2,500.00 jų reikalams.

Petras Makarauskas 
Londone I 

Karys Petras Makarauskas i 
atrašė savo tėvams, kad būda
mas Anglijoj gavo kelių dienų
“furiough” ir atlankė kun. dr.' 
Matulaitį. lietuvių parapijos į 

Petras labai; 
džiaugėsi kun. dr. Matulaičio, 

priėmimu, ypatingai, kad jam ; 
teko pamatyti lietuvių bažnyčią 
ir pasikalbėti lietuviškai. Petro 
Jaunesnysis brolis Juozas išeina 
kariuomenėn. Petro laiškai kaip 
iš Italijos, taip dabar iš Angli
jos ne tik įdomūs, bet taipgi 
raminanti. Jis liepia savo tėve
liams nesirūpinti, nes esant ant 
vietos nėra taip baisu kaip, kad 1 
yra kartais randama laikraš
čiuose.

Į
i

i

Nuotrupos
Ketvirtadienį, šv. Blažiejaus 

dienoje, gerklės - kaklai buvo 
žmonių laiminami net 10 kartų, 
nuo ryto 7 vai. iki 9 vai. vaka
re. Tūkstančiai atsilankė mūsų 
bažnyčion tam tikslui.

Sekmadienį, vasario 6 d. per 
mišias 8:30 v. kun. Antanas Du
binskas parapijos Sodalietėms 
išdalins ištikimybės dovanas užl 
pereitus metus.

Ir Štai Geros Žinios
Mes užmokėjom Mass. valstijai $1,301,191-50 paskirstyt tarp miestų 

kuriuos mes aptarnaujam.e Ir užmokėjome Bostonui iš savo pelno 
$228,614.42 už Governor Sųuare nuomą.

Mes Atlikom Da ir Štai Ką:
Atidavėm 4,963 tonus laužo karo pastan
gom.Sutaupėm 124,041 galioną gazolino ir 
4,691,832 mylias padangoms.

sais. Reiškia, šįmet gali būt sunkiau, negu pernai.
Boston Elevated Railway sako "Ačiū’’ važiuotojams, kurie 

pakeitė sa'o važiuotės valandas, kurie tenkinosi prikimštai- 

busais ir gatvėkariais, ir visiems savo tarnautojams, kurie 
turėjo sunkiai dirbti.

Gaudami visų pagailos, mes galėsime ir 1944 metais palai
kyti transportaciją iki pilno savo pajėgumo, laikydamiesi 
karo ekonomijos.
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PROSPEKTAS Į Q44 METAMS

■
Darbininkų vežiojimas yra ir bus būtinas karo gamybai. 

Musų patarnavimas karo dirbtuvėse per 1944 bus pirmoj vie
toj. Jei karan bus paimta daugiau vedusių vyrų, mums teks 
samdyti daugiau moterų. Įrengimas turi būt toks, kad butų 
galima išlaikyti saugumą. Per 1943 metus mes gavome 19 
naujų busų ir 30 berčlių gatvėkarių. Šiais 1944 m. manome 
gauti 100 naujų gatvėkarių ir daugiau busų. Gazolino ir pa
dangų stoka gali priversti daugelį važiuot gatvėkariais ar bu-

THE BOSTON ELEVATED RAILWAY
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VALSTYBĖ MODERNIAME PASAULYJE 
ENCIKLIKA

RYTINIŲ — 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

*

■ NEW BRITAIN, CONN.
Lietuvių Veikimo Centro 
Valdybos Susirinkimas 
Sausio 30. sekmadienį, tuo

jau po Sumos, įvyko nepapras
tas Lietuvių Veikimo Centro 
valdybos susirinkimas, kuria
me kleb. kun. M. A. Pankus’ 

| perskaitė laišką, pranešdamas 
I * ‘ .....................Į

. tangas užsakytą Honor Roll 
prisiųsti vasario pradžioje.

Kaip tik bus gautas Honor

Į LVC įgalioti šie nariai: Jur
gis Zarumba ir Adomas Kwider.

Šv. Cecilijos Choro 
Vakarėlis

Tą patį sekmadienį, 6:15 vai. 
vakare, Šv. Cecilijos choras tu- 

’ rėjo šeimynišką vakarėlį su ata- 
kad kompanija deda visas pas- tinkama meniška programa po-

Spalių 20 d., 1939 m.
26. Tiesos Pergalė

Šioje žmonių visuomenėje, kuri dabartiniu laiku 
taip nesudera su Kristaus taika Kristaus karalystėje, 
motina Bažnyčia su savo tikinčiaisiais yra mėginama 
tokiais vargais, kokių jos istorija, mačiusi nemaža ko
vų ir nelaimių, nedaug težino. Bet kaip tik tuo metu 
tas, kuris turi tvirtą tikėjimą ir užgrūdintą širdį, ge
rai žino, kad Kristus Karalius niekada nėra taip arti 
savųjų, kaip kad aplankymo valandą, kurioje krikš
čionies ištikimumas yra nelyginant ugnimi bando
mas. Skaudžiai liūdėdama dėl daugybės savo sūnų iri 
dukterų skurdo ir nelaimių, bet būdama stipri ir tvir- roii, LVC vaidyba turės kitą 
ta dėl Viešpaties žadėjimų, Kristaus Sužadėtinė, nors susirinkimą, kuriame galutinai 
baisaus vargo spaudžiama drąsiai stoja prieš atūžan-1 paskirs sekmadienį Honor Roil 
čias audras. Ji neabejoja, kad tiesa, kurią ji skelbia, i dedikacijai ir ruošis patrijotin- 
kad meilė, ji moko ir kurią darbais vykdo, galų gale 
paskatins geros valios žmones ir jiems padės sudaryti 
tautose naują tvarką teisingumo ir meilės dėsniais, 
kada žmonijai bus įkyrėję, klaidūs keliai ir kada bus 
jai įgrįsę kartūs neapykantos ir smurto vaisiai.

Pagrindinis Įsakymas
Tuo tarpu, Garbingieji Broliai, visas pasaulis, visi

bažnytinėje auditorijoje.
Po skanios šeimyniškos vaka

rienės, varg. A. Grigoraitis pra
kalbto Į clici perstatyda-
mas kleb. kun. M. A. Pankų pro
gramos vedėjum. kuris nuošir- 
dužiai sveikino visus ir pasakė 
turiningą kalbą apie didžius už- 

choras turi
gosioms iškilmėms, į kurias bus 
pakviesti garbingi Connecticut davinius, kuriuos 
valstybės ir New Britain miesto nuveikti ateityje, 
pareigūnai. Pasitikime, kad to
se garbingose iškilmėse daly- goraičiui, žaviai sudainuota su- 
vaus ir gubernatorius Raymond 
E. Baldwin.

Tame susirinkime veiklioji

Akomponuojant varg. A. Gri-

tartinė daina “Kur Nemunas ir 
Dauguva,” po kurios buvo pa
kviestas prakalbėti kun. Juozas

karo ištiktieji turi patirti, kad pagrindinis Kristaus LVC vadyba pasiryžo su šiuo j. Matutis, 
karalystės įsakymas, broliška katalikų meilė, nėra •ketvirtadienlu 8 vai. vakare y;--------1------------ 1
tuščias žodis, bet gyva tikrenybė. Plačiausia dirva sto-! Pradėtl socialinę pramogą, ku-: “Emu per dvarelį
karalystes įsakymas, broliška katalikų meilė, nėra į ketvirtadieniu 8 vai. vakare

vi atvira krikščioniškai meilei visokiais būdais reikštis. Įrl kafi. bUS daromai
Mes visiškai pasitikime savo sūnumis ir dukterimis,!parapiJOS nau • I
ypač tose šalyse, kurių nėra palietusi karo rykštė, kad, 
dieviškojo Samaritono pavyzdžiu, jie atsimins ir tuos,
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tinę šv. Juozapo parap. moky
klą. Crosly High School, Notre 
Dame universitetą ir buvęs Co- 
lumbia Law School studentas. 
Į armiją įstojo liepos 2 d., 1942, 
officer candidate school užbai
gęs sausio 20 d., 1943. tarnavęs 
kaipo Public relation officer at 
general headųuarters Washing- 
ton ir New York City. Dabar 
kaipo classification officer in- 
terviewer tarnauja tolimuose 
Indijos kraštuose.

I

f

ŠIS-TAS
, Klebonas kun. J. Valantiejui 
išdavus parap. 1943 m. metinę 

' atskaitą, paaiškėjo, kad jeigu 
. būta suvirs 73 tūkstančiai, 
j Daug skolos atmokėta ir dabar 
ačiū “Dollar A VVeek Club” pa
sidarbavimui. ruošiamasi Baž
nyčią gražiai atnaujinti. Kun. 
d-ras Andruška praeitą sekma
dienį bažnyčioje surinko suvirs 

į 12 šimtų Marianapolio kolegijos 
■ palaikymui. Tai bent lietuvių 
.katalikų duosnumas! Valio. wa- 
I terburiečiai! A. J.

Visas choras sekamai dainavo 
į” ir “Per gi

rią, girelę”, po kurių dainų kal
bėjo kun. Vincentas J. Ražaitis

LVC valdybos nariai, kaip' iš Hartford. Conn.
Iš eilės šauniai sudainuota

Morta Nirauskienė, ’ “Pragėriau žirgelį,” po kurios prie paskirtos kariškos 
į kalbėti mu-! bos.

’ Viktoras Sintauta, Kazys Ste- 
’ ponaitis, I

kurie yra tapę karo auka ir kurie turi teisę susilaukti Kotryna Lukas, Julija Januso-• dainos pakviestas 
ne tik užuojautos, bet ir pagalbos. I nis ir vietos kunigai pasižadėjo zikas Justas Balsy

vo sugrįžęs į namus svečiuotis Zdanzukas, son of Mr. and Mrs. 
vienam mėnesiui. Thomas Zdanzukas... “for ex-

traordinary achievement while 
participating in an aerial flight 
as bombardier of a plane vvhich 
was cited with either seriously 
damaging or totally destroying 

ir sunkenybės. a Japanese navai vessel with

. _ nis ir vietos kunigai pasižadėjo zikas Justas Balsys iš Hartford,
Katalikų Bažnyčia stovi kaip Dievo miestas, “ku-šaukoti laiką ir pastangas, kad'Conn., kuris gana rimtai kalbė-

■ jo ir suįdomino parinktąją pub
liką kūrybinga savo kalba.

Sutartinai padainavus wainą 
“Sėjau Rūtą,” gražiai prakalbė
jo choro iždininkas Kazys Kava
liauskas. po kuricjįkalbos kleb.

Tuo pačiu buvo ir Šventojo kun. M. A. Pankus suteikė do- 
Vardo draugijos metinis susi- ’ v-aną paturtinti choro iždą. Po 
rinkimas, kuriame prisirašė 
gražus naujų narių skaitlius.

Tame susirinkime gražiai pra
kalbėjo kieta. kun. M. A. Pan
kus, nurodydamas kilnius Šv. 
Vardo draugijos idealus ir ska
tindamas, kad nariai paragintų choras, 
ir kitus priklausyti, kad ta kilni [ Sekė dar keletas kitų patrauk- 
draugija taptų skaitlingiausia lių dainų, po kurių kalbėjo Leo
nardais. Gi Honor Roll dedika- nas Zielinskas. Tarnas Valentu- 
cijos proga, klebonas pabriežė, konis, Emilija Ravickas. varg.

, Šv. Vardo draugijos nariams A. Grigoraitis ir kiti.
bus suteikta garbė atidengti! Pagaliau sudainuota himnas

narsuolių mūsų kareivių herojų “Lietuva Tėvynė mūsų.” ir “The 
sąrašą. , Star Spangled Banner.” Po ko

Visi buvo sužavėti reikšminga sekė pasilinksminimas su 
klebono kalba ir prižadėjo vie- kiais ir vėl su dainomis, 
ningai darbuotis draugijos ge- Reikia pasakyti, kad šis 
rovei ir parapijos naudai. ;

rios Karalius yra tiesa, kurios įstatymas meilė, kurios ta socialinė pramoga nenutruk-į 

gyvenimo būdas amžinybė”. Ji skelbia nesugadintą ir tl* ir kas ketvirtadienį būtų ne
neiškraipytą tiesą, ji dirba su motinišku atsidėjimu iš nustojančiai daroma parapijos 
Kristaus meilės, ji, kaip “laimingas taikos regėjimas”I &erovel- 
yra iškilus aukščiau klaidų ir aistrų. Todėl ji laukia 
valandos, kada visagalė Kristaus Karaliaus ranka nti- 
malšins audras ir išblaškys jas sukėlusias nesantaikos 
dvasias. Kad greičiau ateitų toji diena, kada taikos 
balandėlė šioje nesandoros tvano apsemtoje žemėje ras 
sau poilsiui vietą. Mes, kiek tik išgalėdami, visa dary
sime ir toliau. Mes pasitikime tais įžymiais valstybių j 
vyrais, kurie, prieš karui įsiliepsnojant, garbingai yra 
stengęsi tautas nuo tos rykštės apsaugoti; Mes pasiti
kime nesuskaitomomis visų šalių ir luomų sielomis, 
kurios šaukiasi ne tik teisingumo, bet meilės ir pasi
gailėjimo; pagaliau labiausiai pasitikime Visagaliu 
Dievu, kurį kasdien maldaujame; “Tavo sparnų ūks
mėje aš ieškau prieglaudos, kol nepraslinks neteisy
bė” (Ps. 56, 2).

Dievo Galybėje
Begalinė Dievo galybė! Jis laiko savo rankoje ne 

tik tautų laimę ir likimą, bet ir žmonių sumanymus. 
Jis gali juo švelniai pakreipti, kur tinkamas. Net kliū
tys Jo visagalėje rankoje tampa įrankiais daiktams ir 
įvykiams tvarkyti ir protui bei laisvai valiai palenkti, 
kad tarnautų Jo tikslams.

Todėl, Garbingieji Broliai, be atvangos melskitės j 
ypač melskitės, aukodami dievišką meilės Auką. Mal-j 
daukite Dievą jūs visi, iš kurių drąsus tikėjimo išpaži
nimas reikalauja sunkių, dažnai nežmoniškų aukų; 
maldaukite ir jūs, kenčiantieji ir liūdintieji Bažnyčios 
nariai, kada ateina pas jus Jėzus su guodančia meile 
jūsų skausmų nuraminti.

Nepamirškite tikra atgaila ir atgailos vertais dar
bais padaryti savo maldą malonesnę akyse To, “kuris 
palaiko visus krintančius ir pakelia visus sulaužytus, 
kad iš savo gailestingumo sutrumpintų bandymo die
nas ir kad išsipildytų Psalmininko žodžiai: “Jie šau
kėsi Viešpaties sielvartuose ir Jis išgelbėjo juos iš 
vargų” (Ps. 106, 13).

Ir jūs, skaistūs vaikučių būriai, jūs, Kristaus my- 
limiausieji, priimdami gyvybės Duoną, pakelkite savo 
nuoširdžias maldas į Dievą ir jungkite jas su visos 
bažnyčios maldomis. Švenčiausioji Jėzaus Širdis, kuri 
jus taip karštai myli, neatmes jūsų nekaltų maldų; 
melskitės visi, melskitės nuolat.

Tuo būdu įvykdysite kilnų dieviškojo Mokytojo 
įsakymą, Jo Švč. Širdies testamentą: “kad visi būtų 
viena”, kad visi toje tikėjimo ir meilės vienybėje gy
ventų ir kad iš tos vienybės pasaulis pažintų, kaip ga
lingas ir kaip naudingas Kristaus atliktas atpirkimas 
ir Jo įsteigtosios Bažnyčios darbas.

Senųjų laikų Bažnyčia šitą Dievo įsakymą yra su
pratusi, vykdžiusi ir kilnia malda išreiškusi. Ir jūs pa
darykite ją savo malda su tokiais jausmais, kurie tin
ka mūsų laikų reikalavimams: “Atsimink, Viešpatie,

Šventojo Vardo Draugija

Leit. Jankauskas pastebėjo, 
kad US kareiviai labai piktina
si, kai girdi apie streikus ap
saugos dirbtuvėse namų fronte, j

“Tos aukos i
kurias mūsų kareiviai pergyve- four dįrect hits off Bougainvil- 
na, būtų geras vaistas darbi- le despite the difficulty of at- 
ninkams susiturėti nuo strei-;tack in darkness and the

> of extreme anti-air- 
craft fire.” That action accured 

Į September 28, 1943.
Beje. Lt. V. R. Zdanzukas. Į 

į “a graduate of New Britain Se- 
■nior high school, was about to 
assume the duties of an instruc- 
tor at the University of Florida, 
where he distinguished himself 
as ąuaterback of the footbail 
team. when he joined the Army 

L Air Forces.” A. T:

ninkams susiturėti nuo strei
kų.” taip baigė pasakoti Įeit. A- ‘ hazards 
leksandras Jankauskas, 
žada vasario pradžioje

kuris! 
grįžti 

tarny-

Leit. V. R. Zdanzukas
New Britain Daily Herald, 

January 29, 1944, paduoda se
kančią žinią: — The Distingui- 
shed Flying Cross has been 
given Lt. Vincent Raymond

dannos ir kitos, taip pat kalbėjo 
ir kun. A. Tamoliūnas.

Tuo tarpu buvo pakviesta ta- 
lentinga dainininkė. Ona Sintau- 
tienė sudainuoti “Bijūnėlį”, ku
rios žaviam balsui pritarė visas

Prelatui Jonui J. Ambotui,

šo-

šv.
' Cecilijos choro šeimyniškas va-

Taip pat prisižadėjo tą gar- karėlis buvęs bendrai ir links- 
■ bingąjį Honor Roll dedikacijos ’ mas ir reikšmingas, tuo pačiu 
i sekmadienį “in corpore” artėti ’ socialinis ir meniškas. Kaip 
prie Viešpaties Stalo ir priimti (choristai taip ir svečiai ne tik 
Šventąją Komuniją.

Žymėtina, kad tą iškilmingą- žavia muzika ir kilniomis kal- 
ją dieną bus laikomos šv. mi- bomis. bet ir gyveno 
šios visų narių 

į daugelis narių pašauktų Dėdei
Šamui tarnauti, kurie šiandieni 
visose pasaulio dalyse kovoja.' 
kad demokratija neišnyktų iš 
šios žemės ir kad keturios lais
vės būtų užtikrintos visoms pa
vergtoms tautoms.

į I šv. Vardo draugijos valdy
bą įeina sekantieji veiklūs na
riai: Adomas 
Vincas Vaznis, vice pirm.: Jur
gis Zarumba. 
Gurskis, ižd. ir kleb. kun. M. A. 
Pankus. Dvasios Vadas.

džiaugėsi skambiomis dainomis.

I

atminti- 
intencija, nes nais bei neišdildomais žavesio ir 

grožio įspūdžiais.

Jo 75-tojo Gimtadienio Proga
“Ilgiausių metų” šaukiam mes'
Taipos ir darbai dėl Dievo, šalies!
Dievo Namas, vaikų Mokykla ir visi
Šaukia, linki Hartfordas ir kiti.
Gyvuok, gyvenk su Dievu kiek gali!
Pirmiausia prašom Dievulio, kad Jis
Malonėmis apipiltų gausiomis,
Kad Prelatui geriausia tarnautų sveikata.
Kad darbuotųsi garbingai visada!

Plaukai pražįlę... nėra jau kitų...
Bet dvasia pakilus, jauna tarp visų.
Purpuras kaip saulėleidis jūsų vakaruos
Šluosto prakaitą patirtą kunigystės darbuos: 
Drekia jis maloniai darbo rėmuose.
Randasi jis Bažnyčios didvyriuose.
Nešiok garbingai užsitarnautos garbės
Dangaus drabužį.
Vadas lietuvių pasaulinės vertės.
Turėk dabar laimužę.
Vertas buvai... esi vadas toks...
Vyras, vaikutis... lietuvis bet koks...
Tau rūpi jie visi.
Tarnavai, tarnauji kiek gali.
O, mes... ne Dievas... vertintojai
Menkai tešaukiant: te tavo darbai
Ir žemėj ir danguj laimina ir lydi
Gi tamsieji kaip visuomet tepavydi!

Plytaiti-s.

Sausio 30 d. įvyko Federaci
jos 22 skyriaus susirinkimas. 
Atstovai gausiai dalyvavo. 
Pirm. komp. A. Aleksis pridavė 
laišką iš Federacijos rašt. p. 
Kanapkienei, kuris buvo per
skaitytas ir priimtas. Trumpas 
kalbeles pasakė p. Vaičiulaitis 
ir klebonas kun. J. Valantiejus. 
Išklausyta pereitų metų finan
sinė atskaita.

Per visus metus į Federacijos 
skyriaus iždą įplaukė 8174.84; 

j išlaidų $159.90. Susirinkime 
I pridavė aukas šie: Gyvojo Ro
žančiaus $6.35; Moterų Rūtos 
$3.65; šv. Onos — $3.00; Apaš
talystės Maldas $3.61; Šv. Var
do 2 skyrius S1.60; Moterų Są
jungos — $2.30: Tretininkų 
$2.55; ALRKSA 91 kp. $1.35; 
Šv. Juozapo par. choras $1.00; 
Juozas Augys $2.00. Viso $27.- 
41.

Federacijos skyrius užprašė 
šv. mišias už Lietuvą. Aukojo 
Raudonajam Kryžiui $10.00. 
Tam pačiam tikslui aukojo pa
vieniai asmenys po $1.00: kom
pozitorius A. Aleksis, K. Josai- 
tienė, p. Barkauskienė, p. Janu- 
šaitienė. V. Vitkus.

Vasario 13 d. įvyksta* Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas, kurį ruošia A- 
merikos Lietuvių Tarybos sky
rius. Šv. Juozapo lietuvių par. 
svetainėje. Kviečia visus daly
vauti. Kalbės įžymūs kalbėto
jai: Šv. Juozapu par. choras, 
vadovaujamas komp. Aleksio, 
išpildys dainų programą.

Koresp.
I

BRIDGEPORT, CONN.
DAIN. AL. VASILIAUSKAS 

j Vasario 20 d. mūsų kolonijoj 
I
i
II
I
i
I

Kwider, pirm.;

rašt.: Antanas

Lietuviai Kareiviai 
Herojai

Sveikiname Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos herojų leite
nantą Aleksandrą Jankauską, 
kuris tarnavęs 16 mėnesių kaip 
kovotojas lakūnas Viduržemio 
karo zonoje, akredituotas dvie
jų nacių lėktuvų ir gal trečio 
nukovimu, ir septynius kartus 
dekoruotas garbingais oriai vys
tės ženklais, sausio 9 dieną bu-

savo Bažnyčią, išvaduok ją iš visų nelaimių ir tobulink 
ją savo meile; surink ją, pašvęstą, iš keturių dangaus 
krypčių į savo karalystę, kurią jai esi prirengęs, nes 
Tavo galybė ir garbė yra per amžius.”

Pasitikėdami, kad Dievas, taikos davėjas ir mylė
tojas, išklausys savo Bažnyčios maldą, suteikiame 
jums visiems, kaip gausių Dievo malonių laidą, iš savo 
tėviškos širdies pilnybės Apaštališką Laiminimą.

POPIEŽIUS PIJUS XII.
Galas.

I

bus minima Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 26 me
tų sukaktis. Programą išpildys 
parapijos choras, vačl. A. Sta- 
nišauskui. ir dain. A. Vasiliaus
kas. kuris tikrai pasižadėjo da
lyvauti.

Po koncerto bus šokiai, kur 
gros J. Thams. Brooklyniečio 
orkestras. Visi lietuviai turėtų 
dalyvauti ir kartu švęsti mūsų 
tautos šventę. Taipgi ir jauni
mas turi dalyvauti šioje šventė
je. nes Lietuvos ir Amerikos 
reikalai — karo reikalai tie pa
tys. Kareiviams uniformose bus 
nupiginta įžanga į šią šventę.

šaukiamas susirinkimas va
sario 10. suorganizavimui Brid. 
geporto Lietuvių Tarybos. Tik
rai gražus tikslas ir reikalin
gas dėl pasidarbavimo Amerikai 
ir Lietuvai.

Muz. A. Stanišauskas ir V. 
Boleika dalyvavo Brooklyne a. 
a. Jono Jankaus laidotuvėse. 
Abu parvykę kalbėjo, kad dar 
tokių iškilmingų laidotuvių bu
vo nematę. O,

1 dainavimo artistės Barboros 
Darlys. nes pastaroji yra kon
certavus Brussels. Stock holm, 
Warsaw, Kaune. Vilniuje, Ri- 

i goję. Prague—Europoje ir dau
gelyje didmiesčių — Amerikoje. 
Bilietus (paprastus ir rezervuo
tus) galima gauti klebonijoje,

Bažnyčios auksinio jubiliejaus, Anįej^. Jenušaitienės krautu- 
minėjimo dėliai. Programoj da- vėje Barkausko skutykloje, Ma
ldauja vietiniai trys (vyčių. riutę Kašėtaitę, Mrs. M. Kar- 
Moterų Sąjungos * Studentų) nauskienę ir visų trijų chorų

WATERBURY, CONN

Jubiliejinis Koncertas
Sekmadienį, vasario 20 d., šv. 

Juozapo parap. Vyčių choras, 
vad. A. J. Aleksiui rengia 21- 
mąjį metinį koncertą, vietinės

chorai ir trys įžymios artistinės j 
asmenybės, būtent: Chicago ■
Grand Opera Co. be: Lietuvos 
valstybinės operos artistė Bar
bora Darlys — dramatic sopra
no, Marijona Kizis — kontra 
altas ir Tadas Šidlauskas — 
pianistas iš New York City. kad pirmasis leitenantas (Army 
Pradžia 7:00 vai. vakare. Po Air Corps Norbertas Aleksis 
programa šokiai. Ypatingai bus j paaukštintas kapitono laipsniu, 
visiems malonu pasiklausyti Jaunasis karys yra baigęs vie-

narius. Prašome bilietų iš kaino 
įsigyti ir skaitlingai atsilankyti.

Norbertas Aleksis Pakel
tas Kapitonu

Gauta žinutė iš VVashingtono.



DARBININKASPenktadienis. Vasario 10. 1914

NORWOOD, MASS.
a..

A. a. Antanas Smetona karste.

I 
I 
t
*

LAtfREHCE, MASS.

Kalėdinėms atostogoms yra 
sugrįžęs iš Šv. Marijos semina
rijos. Baltimore. Md.. klierikas 
Juozas Puišys. Vieši pas savo 
sesutę.

GZR2ZEI7 LfETOTTO

Lankėsi iš Baltimorės mūsų 
biznieriaus, Domininko Kirmelo 
sūnus. Jonas, pas savo tėvelius. 
Teko sužinoti, kad ir jis išeina 
tarnauti Dėdei Šamui.

pa- 
De- 
bus 
A-

Federac-ijos skyrius

Vasario 13 d.. Federacijos 
skyrius ruošia Lietuvos Nepri- 
klausomybės paminėjimą. 5-tą 
valandą vakare. Kalbėtoja 
kviesta iš Waterburio ponia 
venienė. Tuo pačiu laiku 
pardavinėjami karo bonai. 
part jos.
pakvietė įžymiuosius miesto pa
reigūnus. Prakalbos įvyks baž
nytinėje svetainėje, kurios re
montas dar tik bus įpusėjęs.

Pirmadienio vakarą, sausio 
31 d., prasidėjo mūsų parapijoje 
anglų kalba misijos, kurioms 
vadovauja pasijonistas. Tėvas 
Geraldas. Lankančių labai 
daug. Pamokslai įspūdingi. 
Misijos anglų kalba baigsis va
sario 6 dieną. Rytais mišios 
9-tą valandą ir pamokslai lietu
vių kalba.

6
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mitetas; Jonas Andriuška, SU-! J. ir M. Griganavičų “storą”, 
sys Korsakas, Alena Katinaitė,' 2615 E. Allegheny Avė., Phla., 
Albina Mataėinskaitė, Ona Sa- Pa.
blinskaitė, Felicija Česniūtė.l Beje, taip sakant, vieno plau- 
Aldona Dubickaitė, Alena Ka- ko... kaip tėvas ir motina yra, 
mandulytė. Muzikos išdalinto- tai jie tokio pat būdo turi ir

Vytautas Stakunas, Vir-’dukrą - vienturtę, panelę Eleo- 
Albertas Tu- norą Griganavičiūtę.

jai
ginia Lcketaitė,
moša ir Irena Balukonytė; Pie
šėjai (art d’rector): Jonas Ma- 

Ižclka, Edmondas Jonytis ir
Juozas Lobikis. Advertising ko- 

I mitetas: Ieva Lukšytė ir Ona 
; ablinskaitė. Sekretorė — Vik- Į
torla Kunigonytė, ir garsinimų 
vedėja Irena Keršiūtė.

Ftass Coie ir jo orkestrą gros 
šokiams. Visi kviečiami atsilan
kyti į tą gražų parengimą —t 
visi, kurie atsilankys bus pa-1 
tenkinti. Įžanga labai maža — 

60c. su taksomis.
Worcesterio Lietuvaitė.

IŠVYKO FLORIDON
Kad pataisius savo pažeistą 

sveikatą, vietinių Andriejiečių 
klebonas, kunigas Juozas Čepu- 
kaitis sausio mėnesį, tūlam lai
kui išvyko Į saulėtą Floridą.

Raportcrius.

Tėvu Pranciškonu Misijos
1944 m.

Sekmadienį, vasario 6 dieną. 
3:30 vai. po pietų, šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainėje. St. 
James Avė.. įvyks nepaprastas 
parengimas, kurios pelnas ski
riamas lietuvių kareivių fondui. 
Programą išpildyti atvyksta So.

r I
Bostono Jaunamečių šokėjų ! 
grupė, vadovaujama p. Onos I- 
vaškienės. Toji grupė šoks lie-; 
tuviškus tautinius šokius. Taip
gi bus ir judamieji paveikslai.

šį parengimą ruošia ALRK 
Federacijos 10 skyrius. Įžanga 
40 centų.

Rengėjai kviečia visus ateiti 
ir pamatyti mūsų jaunuolius 
šokant, kurie savo šokimu yra 
pasižymėję Pasaulinėje Parodo
je New Yorke. Festivaluose 
Philadelphijoj. Bostone ir 
tuose miestuose. Norwoode 
grupė bus pirmą kartą.

------- »—
Pereitą sekmadienį, tuoj 

sumos įvyko Federacijos sky
riaus susirinkimas. Apkalbėta 
ruošiamas parengimas lietuvių 
kareivių naudai. Užgirta valdy
bos ruošiamas Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo minė
jimas.

Tą pačią dieną įvyko LRKSA 
apskričio suvažiavimas, p. Pra
nas Razvadauskas. L. Vyčių 
Centro pirmininkas, skaitė tu-

Apskritis nu- 
j

\ aldvba iš- špilkutę. Nemažas skaičius iš 
tik naujas iždi- §v Jurgio lietuvių par. moterų 

yra gavusios “stripes“ iš Rau
donojo Kryžiaus už vienų metų 
darbą. Kitos gavo špilkutes už' 
100 valandų darbą. Šis lietu
vaičių skyrius yra padaręs per 
metus 50.000 “dressings”.

Sausio 30 d., pakrikštyta Wm. 
ir Albinos Gobužių dukrelė, ku
riai vardas duota Louise Shir- pininga referatą.

tarė vesti platesnę propagandą 
Susivienymą.

rinkta ta pati, 
ninkas, būtent, p. Jonas Glinec- 
kis. veteranas veikėjas.

PHILADELPHIA, PA.
i

d. Tėv.

Apvaiz- 
d. Tėv.

ley, ir kūmais buvo Howard 
Helena ir Sadie Kazilunas.

Aguonėle. uz

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

275

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER. MASS.

Main St., Webster. Mass.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

^Vilkelio laidotuvių kambarys, Cleveland, Ohio, kur buvo pašarvotas a. a. An
tanas Smetona.

Chicago, III. — šv. Petro ir Po
vilo par., kovo 6—12 
Justinas Vaškys.

Chicago, III. — Dievo 
dos par., kovo 6—12 
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 
par., kovo 20—26 d. Tėv. Jus
tinas Vaškys.

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

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

310 Orchard Place 
Pittsburg 10, Pa. He. 6567

RAUDONUKAI GAVO PER 
NOSĮ...

Atėjus šiam naujam 1944 me
tui, vietiniai raudonukai sten
gėsi savo plauko žmogų įpiršti 
vietinės Lietuvių Muzikali© Na
mo Korporacijos pirmininku, (o 
jei būtų pasisekę jiems tas, tai. 
kaip bematant, jie būtų ir viską 
užvaldę...) Tačiau jų pastangas' 
šuo ant uodegos nusinešė... Jie 
gavo, taip sakant, vien tiktai 
spriktą per nosį... Pirmininku 
tapo perrinktas viengentis Jo
nas Griganavičius, kuris nuo 
1937 metų labai taktiškai ir su
maniai pirmininkauja toje kor-! 
poracijoje. Dėka jo pastangoms 
ir lietuviškas patrijotiškumas 
žymiai sustiprėjo, taip sakant, 
pavėsy šio Muzikalio Namo ir 
su vietine šv. Jurgio parapija 
draugiški santykiai užsimezgė 
— žuvo tas antagonizmas — 
neapykanta linkui vietinės pa
rapijos. kaip kad yra buvę se
niau.

Kalbant apie viengentį Joną 
Griganavičių, manau, yra rei
kalas žodelį kitą tarti ir apie jo 
žmoną ponią Marijoną Griga- 
navičienę, kuri, kaip ir jos vy
ras. yra labai taktinga, teisinga, 
mandagi ir rimtai protaujanti 

į moteris; tačiau apsukrume, tai 
jinai savo vyrą kur kas viršija. 
Todėl daug moterių - šeiminin
kių net ir gan atstu gyvenan
čių, noriai eina maistą pirkti į

lionytės. Sekantieji įėjo į ko
misiją : Mykolas Andriuškevi
čius, Tarnas Versiackas, Jonas 
Slaičiūnas, Stasys Saulenas, 
Petras Saulenas, Juozas Sa
dauskas, Romualdas Stanilio- 
nis, Adomas Dzedulionis, Jonas 
Šaukimas, Elena Kazlauskienė, 
Apolonija Žukauskienė, Agota 
Kačinskienė, Rožė Kasparavi- 

<čienė, Marijona Andriuškevi- 
, čienė, Petronė Žukauskienė, Te
resė Blažionienė, Adelė Narin- 
kevičienė, Agota Dravinskienė, 

’ Juozaphina Narinkaitė. Juoza- 
phina Kavaliauskaitė.Sekantieji išrinkti į naują vai- _ . .. .............................

LOWELL, MASS

Mlt ira’t
I just wiah thert waa soma other 
way I could contribute to the 
war effort!"

Nauja Išdirbystė
Šiomis dienomis Lowellyje 

pradėjo veikti General Electric 
Kompanijos išdirbystė. Apie 
150 darbininkų gavo darbą. Sa-

________ i koma, kad suvirs 1500 darbi- 
Pereitą penktadienį pp. J. ir ninku dirbs šioje išdirbystėje, 

M. Čiubetų sūnus Edvardas, ku- kuomet ji pilnai susitvarkys.
'ris yra lst class seamen. sugrį- -------------

Sausio 27 d. iš šv. Jurgio lie-jžo pas tėvelius iš Brooklyno 10 
tuvių parapijos buvo nuvažia-! dienų atostogų. Jų duktė Alena, 
vusios į Bostoną — Biood Do- kuri taip pat yra tarnyboje, su- -------------c. ------- -----
nors Centrą ir aukojo kraują'grįžo 5 dienoms atostogų. Sū- turėjo savo metinį susirinkimą.

nūs Jonas. Jr. yra kuru Lurny- A1AG i prakalbos įvykg sekmadienį>
; boję kur nors Anglijoj. Kita dybą: pirmininkė Apolonija Žu-ĮvncQr-n ta 
! duktė Marion ruošiasi įstoti į vasann .-a
“Waves” kovo pradžioje.

Kereivis Stasys Dalelis, po a- 
tostogų pas savo tėvelius, per
keltas i naują stovyklą, būtent. 
Fort George G. Meade. Md. 
Džiaugiasi nauja vieta, ir svei
kina visus.

Nauja Valdyba
' Gyvojo Rožančiaus Brolija 
sekmadienį, sausio 30 dieną

1V asar

sekančios: pp. M. Čiubatienė.' nūs Jonas. Jr. yra karo tamy- 
Smiigienė. U. Navickienė. B.

• Čiubatienė ir Angelė Pazniokai- 
tė. p. R. Karnilienė dėl slogos 
negalėjo važiuoti.

p. M. Čiubatienė, kuri jau tre
čią kartą davė kraują, gavo

- - - - - i vasario 13-tą.kauskienė. pagelbininkė Karo-Į 
liną Versiackienė, protokolo

Vasario 1 d. pp. Kneižių sū- raštininkė Marijona Andriuške- 
nus Antanas išvyko į St. Cle- yjįjenė, finansų raštininkė An- 
ment’s mokyklą. Brighton, . . ..... ... _ . „J ° tanina vilkisiene, maršalka Do-Mass.

micelė Milienė. Karūnos nešėja 
Elzbieta Ramanauskienė. Ligo
nių lankytojos — Leonora Bau- 
milienė, Marcelė Slivauskienė. 
Atstovės į Federaciją — Elena 
Kazlauskienė, Agota Kačins
kienė.

February
CLEARANCE!
I. J. Fox. didžiausia moteriškų kailinių fir

ma ŠĮ mėnesi turi taip vadinamą CLEA
RANCE. Taigi dabar yra patogiausias laikas 
Įsigyti kailinius, nes prasideda žiemos šalčiai. 
Mūsų krautuvėje kailinių pasirinkimas yra 
platus ir Įvairus. Kainos labai prieinamos. 
Duodame ilgam terminui išsimokėti.

I

Marijos Vaikeliai
Kelios savaitės atgal Marijos 

Vaikelių Sodalicija pasiuntė į 
Hinsdale, III į Marijonų semi
nariją 3000 sunaudotų laiškų 
ženklelių. Šiais ženkleliais Misi
jonieriai remia savo misijas.

✓

Džiaugiasi Kalendoriais
Šią savaitę Lovvellio lietuviai 

Katalikai džiaugiasi proga pa
sipirkti “Darbininko’’ naujai 
atspausdintus kalendorius. Tai 
namų sienų tikras papuošalas.

WORCESTER, MASS

I

Draugijų Valdybų Adresai

Senus kailinius išmainome Į naujus ir už 
juos duodame gerą kainą. Tai kam vilkėti 
nudėvėtus ir aptrušusiais kailiniais, kad su 

mažu depozitu galite Įsigyti nauju, elegantiškus ir madnus kailinius. A- 
teikite Į mūsų krautuvę ir persitikrinkite kokių turime puikių kailinių ir 
kaip lengva juos Įsigyti.

Atėjusios Į krautuvę visuomet reikalaukite, kad jums patarnautų šios 
krautuvės lietuvis atstovas p-nas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
specialistas — ekspertas. Per jį pirkdamos gausite 10'; nuolaidos.

Įstojo į Tarnybą
Šomis dienomis iš parapijos 

įstojo į Amerikos kariuomenę 
Alphonsas ir Jonas Versiackai, 
Albertas Ramanauskas, Arthur 
Maille.

iIJ
ii 
i
I

* Have you
BBUBHTYOUR

♦ 11 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

Lietuvių Dienos 
Susirinkimas

Sekmadienio vakare įvyko su
sirinkimas kaslink Lietuvių 
Dienos ir Ketvirtojo Karo Bo
nų vajaus. Kalbėtojai pakvies
ti kun. Jonas Vaitekūnas, Bart 
Callery J r. Muzikalinę progra
mos dalį išpildys vietos šv. 
Juozapo parapijos choro nariai 
ir solistai, vadovybėje vargini 

'ninkės p lės Veronikos Dzedu-

Aušros Vartų parapijos jauni
mas sunkiai dirba ir prakti
kuoja surengti savo devyniolik
tą metinį “minstrel show” ir 
šokius Mechanics salėje, trečia
dienį. vasario 9-tą, 7:30 p. m. 
Jaunimas mokinas, vadovybėje 
Vinco Burdulio, kuris yra labai 
išsilavinęs “minstrel show" pa
rengimais ir prižada, kad bus 
toks parengimas, kokio dar ne
buvo matę Worcesteryje — bus 
labai juokingas ir linksmas va
karas su šiokiais. Jaunieji ir 
senesnieji, lietuviai ir svetim
taučiai galės gražiai praleisti 
vakarą ir paremti jaunimą, ku
ris rengia tą programą.

Kazys Tamošiūnas yra komi
teto pirmininkas; kleb. kun. K. 
A. Vasys ir kun. Jonas C. Jut- 
kevičius, garbės pirmininkai; 
Albertas Vieraitis bus vakaro 
vedėjas, pianistė — Ona Pros- 
tak - Millerienė. Muzikos ir pro
gramos komitetas: Edmundas 
Butkevičius, Adalina Pigagiūtė, 
Alenora Kvaraciejūtė ir Ieva 
Lukšytė; kostumų ir stage ko-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 4 V C.

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

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

8 VVinfield St-. So. Boston, Mass.
:*roL Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

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

iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th SL, So. Boston, Mara 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway, S. Boston, Mara. 

Kasos Gi. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H SL, So. Boston, Mara.

Oraugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draaeiios reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininRs.

tV. JONO EV. BL. PA6ALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždye,
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

Prot. RašL — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mara.

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

j Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
' 699 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 
. Maršalka — Jonas Zaikis,
Į 787 E. Broadvay, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trs 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po piėtų. Parapijos salėj 
492 E 7th SL. So Boston. Mara.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

444

444
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VIETINES ŽINIOS
raz

ŽINUTES
Pasakė pamokslą. Sausio 31 

d., Tėvas Antanas Mešlis, S. J., 
pasakė gražų pamokslą apie šv. 
Petro parapijos bažnyčios 40 
metų sukaktį.

Vas. 1 d., kun. Albertas Ab- 
račinskas išvažiavo New Yor-

DsmsOl
kan pasimatyti su savo broliu 
Edvardu daktaru, U. S. N. lei
tenantu. Kun. Abračinskas 
grįsta So. Bostonan, vas. 3 d.

Vas. 3 d., parapijos salėje, E. 
7th St., vietoje kun. Abračins- 
ko aukavo šv. mišias ir palaimi
no žmonėms gerkles kun. Jonas 
Žuromskis, iš Haverhill, Mass.

DAKTARAI

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.

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

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

ALRK Moterų Sąjungos 13 
kuopos metinis susirinkimas į- 
vyko sekmadienį, sausio 2 die
ną, 1944 metais, bažnytinėje 
svetainėje 12:15 P. M., po pas
kutinių mišių. Buvo išrinkta 
nauja valdyba: pirm. Marijona 
Grybaitienė, vice-pirm. Katheri- 
na Vervečkienė, prot. rašt. Pal
myra Antanelytė, fin. rašt. A- 
lena Opanasset, ižd. p. Guzevi- 
čienė.

Ateinantį sekmadienį, vas. 6 
d. įvyks susirinkimas. Nauja 
valdyba užims vietas. R.

i
i

NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJU

KALBĖS PER RADIO Sutiktuvės

Svč. P. Marijos Apsireiškimai

T.........
Tel- ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybe — Akių, Vidunų ligų, 

Ausų. Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 

Vai. nuo 2—4 ir 7—8 

534 Broadway
So. Boston. Mass.

1-

J. Repsbis. M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

|VAI ...... 2
BALLAST TUBES

POPULAR 4QC EACH 
NUMBERS 47

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

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

I

i

Perkms Marint
P. Baltruiiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

l

Sausio 30, p. p. Marcinkų, E. 
7th St.. namuose įvyko sutiktu
vės bei “shower party”. kurią 
suruošė jų artimesnės kaimin- 
kos, p-nios Birutės Marcinkie
nės sugrįžimo iš ligoninės su 
naujagimiu sūneliu proga. Susi
rinkusios buvo karališkai pa
vaišintos. Reikia priminti, kad 
pp. Martinkai yra susipratę, 
patriotingi lietuviai, daug pasi
darbavę ir vietos katalikų vi
suomenės reikalams, kaipo su
manūs šeimininkai. Pranas 
Martinkus. nors čia gimęs, bet 
Lietuvoje užaugęs yra Lietuvos 
kariuomenės savanoris - kūrė
jas, dalyvavęs kovose už Lietu
vos nepriklausomybę. Birutė 
Martinkienė yra baigusi Telšių 
gimnaziją ir vienus metus studi
javusi Vytauto Didžiojo univer
sitete. Buvusi Lietuvos ateiti
ninkė.

Be naujagimio dar augina sū
nų Rolandą ir dukrelę Mildą.

Raporteris.

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

Ši taip labai svarbi ir Įdomi knyga 
pirmame leidime pasirodė prieš 34 
metus, Lietuvoje. Ji turėjo pelnyti di
delį pasisekimą mūsų skaitančios vi
suomenės tarpe. Joje moksliškai 

® svarstomi stebuklai, aiškiai apsako
ma visi ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠ
KIMAI mažai Bernadetai ir aprašoma 

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

Antras tos knygos leidimas buvo papildytas žinio
mis iš įvairių rašytojų ir iš naujų paties autoriaus ty
rinėjimų Liurde, 1930 metais. Šitą antrą leidimą “Dar
bininkas” perspausdina, sutinkant pačiam autoriui 
Vyskupui P. Bučiui ir neužilgo su didžiausiu džiaugs
mu galės visuomenė skaityti.

Pats Vyskupo Bučio garbingas vardas užtektinai 
garantuoja tos knygos didelį naudingumą. Visi turė
tų tą knygą tuojau užsisakyti, ir ją perskaitę, reko
menduoti kitiems.

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

svarbios knygos rėmėjus, jie gaus knygą ir jų vardas 
bus atspausdintas — įamžintas pačioje Liurdo knygo
je-
Šią savaitę j Liurdo knygos rėmėjus įstojo sekantieji:

Paulina Ranonienė, Phila., Pa................................... 10.00
Ona Laurutienė, Phila., Pa..............  10.Q0
Mrs. Anna Orville, Youngstown, Ohio.................. 8.50
Mrs. R. Butauckas, Torrington, Conn.........
Mrs. Mary Shillings, Detroit, Mich...........
Mrs. Anna Budaitis, Chicago, III.................
Matt Shamet, Kansas City, Kansas..........
Magdalena Vosyliūtė, Waterbury, Conn. ... 
Rožė Stankienė, Detroit, Mich.....................
M. Markunienė, Brooklyn, N. Y...... ...........
Albina Užis, E. Chicago, Ind.........................
W. Jakštas, So. Boston, Mass........................
Jeron. Zaltauskas, Whately, Mass.............
Mrs. Eva Drouney, Tamaąua, Pa.................
Mrs. K. Zurkauskas, Pittsburg, Pa............
Mrs. A. Valantienė, Canton, Ohio..............
Sarafina Kumplienė, Racine, Wis................
John Pauža, Hudson, N. Y............................
K. Kurzikauskas, Phila., Pa.........................
Mrs. A. Mažeikienė, Phila., Pa.....................
Pr. Kuras, Norwood, Mass............................
Marijona Bartkevičienė, Brockton, Mass. 
Mrs. Teresė Sheakis, Chicago, III.................
A. J. Valančiauskas, St. Calixte, Canada ...
Mrs. V. Dereske, Custer, Mich.....................

i Mrs. P. Radvinauskienė, New York, N. Y.
Pranas Šlaveikis, Amsterdam, N. Y............
J. Remeika, Cambridge, Mass.....................
Mrs. M. Brazinskienė, Somersville, Conn. 
Mikolina Genis, Chicago, UI.........................
B. Kavaliauskienė, Chicago, III....................
J. Petukauskas, Scranton, Pa.....................
Ona Balčiūnaitė, Chicago, III.....................
Mrs. L. Alienkas, Homestead, Pa................
Antanina Knistautas, Chicago, III...............
Stef. Strelčiūnas, New Britain, Conn........
Em. Naudžiūnas, So. Boston, Mass............
W. E. Mitkus, Chicago, III.............................
Teresė Laurutis, Phila., Pa...........................

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

“Darbininko” Adm.

Dėlei susidėjusių aplinkybių, 
šiemet “Darbininko” sieniniai 
kalendoriai išėjo labai suvėluo
tai. Dar būtume daugiau suvė
lavę, jei nebūtų atėjusios į tal
ką kalendorių rinkti sekančios 
prietelkos:

Elzbieta Nanartavičienė, Do
micėlė Januškevičienė, p. Bud- 
reckienė, p. Slatkevičienė, Mari
jona Kilmoniūtė. Ona Siaurie- 
nė, Marijona Sakalauskaitė, Mi- 
kolina Ilkevičiūtė. p. Martuse- 
vičienė, Ona Ivaškienė, Mrs. 
Gaide, Klara Čekanauskaitė, O. 
Petrušytė, Julė Burbulytė, Ma
ry Matuzaitė ir Marcelė Treina- 
vičiūtė.

Taigi nuoširdžiausiai dėkoju 
visoms talkininkėms už pasidar
bavimą ir nuoširdumą.

A. Peldžius, 
“Darbininko” adm.

• v
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SODALIETĖMS 
ŽINOTINA

Šv. Petro liet. par. Sodaliečių 
mėnesinės mišios ir šv. Komuni
jos priėmimas įvyks sekmadie
nį vasario 6 d., 10 vai. Visos na- Į 
rėš lai susirenka bažnytinėje' 
salėje 9:45 vai. Iš ten prasidės 
procesija į bažnyčią. Sodalietės 
turėtų neužmiršti pasipuošti 
Marijos medalium.

Vasario 6 d.. 2:30 v. bus lai
komos mėnesinės pamaldos. 
Tuoj pa pamaldų kalbės įžymus 
tarp negrų veikėjas, misijonie- i 

t rius, kun. Richard R. Earley, 
į S. S. J. Į šias prakalbas kviečia
mi visi misijų padėtimi susido
mėję.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Kun. K. lenkus
Ateinantį šeštadienį, vasario 5 d., 2 vai. p. p. iš 

WCOP Darbininkų Radio programoje kalbės kun. Ka
zimieras Jenkus, Šv. Petro par. vikaras, laikraščio 
“Darbininko” misijų skyriaus vedėjas ir nuoširdus 
jaunimo prietelius. Prašome nepamiršti pasiklausyti 
jo įdomios kalbos.

Didžioji Lietuvių Šventėsveiksta, labai nuliūdęs, nes nė
ra kas jį aplankytų.

Komanderis ragino p. Lėkį, 
ar kitą narį iš Stepono Dariaus 
Posto šį veteraną aplankyti ir 
jį palinksminti.

Komandieris Lekys tuojau 
nuvažiavo šį veteraną aplanky
ti ir nuvežė jam dovanėlių nuo! 
Posto. Vaikinas labai nudžiugo,1 
kad jo tautos veteranai nepa
miršo.

Tas atsitikimas parodo kiek 
naudos gali suteikti lietuvių vjsį§ka pergalė ir laisvos nepri- 
veteranų organizacijos savo na- klausomos demokratinės Lietu- 
nams. ivos su sostine Vilnium ir Klai-

------------------------ ‘pėdos uostu, atstatymas. Todėl,
KUR UŽGAVĖSIME? ' tą dieną nuo tos pačios estra- ■ 

vietinių laikraščių 
redaktoriai. Bostono Mayoras

Viso pasaulio lietuvių didžio
ji tautinė šventė tai Vasario 
16-toji. Tą šventę Bostono lie
tuviai minės vieningai, iškilmin
gai, vasario 13 d., 2 vai. po pie
tų, South Boston High School 
didžiulėj auditorijoj, Thomas 
Park ir G St., So. Bostone.

Tą dieną visi lietuviai pamirš 
kas juos skiria tik atsimins, kas 
juos vienija, būtent: Amerikos

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
IŠS1RENDAVOJA 436 Dod- 

ley St., Roxbury 7 kambariai 
steam heat su visais įrengimais. 
Taipgi turiu vienam karui gara- 
džių parendavimui. Kreipkitės: 
V. Brazauskas, 11 Story St., So. 
Boston, Mass.

REIKALINGA 
vedusi pora, užlaikyti ūkį. Re
komendacijos reikalinga. Sąly
gos

5.00
5.00
5.00
5.00
5*nnlvėsime tiktai LRK Susivienymo Maurice J. Tobin, A. Devenienė

5.00
5.00

.5.00
5.00

. 5.00

Namie? Svečiuose? Ar...? Ne! dos kalbės 
Visiškai ne! Šįmet visi užsiga-

geros. Kreipkitės pas:
Mathew A. Civinskas
340 Harding Street 

VVorcester, Mass.
(2—29)

'94 Jaunimo kuopos BANKIE- iš Waterbury, Conn., gen. Šta- 
TE, kuris įvyks šio mėnesio 20 bo pulk. Jonas Grinius iš New 
d. (sekmadienį), Strand salėje, York, N. Y. ir Lietuvos Garbės 
376 W. Broadvvay, So. Boston. Konsulas adv. Antanas Šalna.

Bankietas, kaip praneša ren- Dainuos ^r- Juozas Antanėlis

S

CASPER’S BEAUTY SALON
Exdusive Būt Not Expensive

"Victoria 
curl-cuts” 

and liucurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

įūczr

1
I

Lietuvių Klubo 
Šurum-Bunim

v

Appointments 
8:30 AM—6 PM

I II

Tel. Šou—4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. Broadway South Boston. Mass.

ir^ęayęrjBŲ^ĮŲč; 
id ue&i lės* ifc-Tu

jr_

5 00 gėjai, būsiąs vienas iš puikiau- ir Stasys Paura. Bus pademon-

5.00
5.00!
5.00
5.00 į
5.001
5.00
5.00 ~
5.00 S1
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
3.00
2.50
2.50 (
2.501
2.00
2.00
2.00
2.00

I
i
i

šių ir linksmiausių. Riebiausi struoti lietuvių tautiniai šokiai: 
Kubilas, Jonkelis, Mikita, Kal
velis ir vaizdelis Pavergta Lie

tuva.
Iškilmingai pagerbsime šiame 

kare žuvusius mūsų jaunuolius. 
Pagerbimo ceremonijas atliks 

o ant Amerikos Legijono St. Dariaus

i kalakutai jau užsakyti, linksma 
' muzikos programa paruošta, na, 
j ir sveteliai jau pasižadėję... 
į Geresnės užsigavėjimui vietos 
nėra kaip tik būsimas bankie- 
tas. Čia sutiksiu kaimynėlę, tar
sim žodelį pažįstamui, 
galo smagią polkutę su kūmute Postas, 
pasuksime. Na. ar gali būti 
linksmiau ir geriau kaip būsi- Mockus, 
mam L. R. K. Susivienymo 94 
jaunimo kuopos bankiete. 
dėl visi iš anksto kviečiami už
sisakyti sau prie puošnaus sta
lo vietas. Lauksime, ačiū.

Kvieslys.

REIKALINGA VYRAI 
IR MOTERYS

Moterys stitchers ant Singer 
mašinų, su patyrimu ir be paty
rimo. Mes išnokinsime. Vyrai 
reikalingi prie abelnų darbų. 
Švari apylinkė. Geriausios dar
bo sąlygos, geras atlyginimas, 
lengvas ir nuolatinis darbas.

Franco American Corporation 
99 Bedford St., Boston, Mass.

Neaplenkė Nei Adv. 
Kalinauskų

Ilgakojis “garnys” beskaidy- 
damas tarp vietos lietuvių, sau
sio 12 d., buvo užsukęs ir pas 
adv. Kazį ir Oną Kalinauskus, 
ir paliko jiems gražią dukrelę. 
Kadangi Kalinauskai augina du 
sūneliu, tai šiąja “garnio” 
vana labai džiaugiasi. j

i 

Programai vadovaus p. Stasys'I
Bus parduodami Karo bonai:] 

To- renkamos aukos Lietuvos gel-'į 
bėjimui. Įžanga dykai.

Lietuva dabar žiaurioj nacių ' 
priespaudoj. Virš šimto metų ' 
lietuvius kankinus šiaurės meš- i 
ka (Rusija) vėl nori amžiams; 
pavergti mūsų prabočių šalį. 
Todėl, tą dieną gausiai susirin- 

, kę pareiškime griežtai, tvirtai: 
“laisvės ragavę vergais nebe 
būsime!” Tą savo pareiškimą 
paremkime nusipirkdami dar 
kitą karo boną ir įteikdami sa
vo

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Firmiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long

Distance 

Moving

| 326-328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

GRABORIAI
i 
I

I
! i

i

auką Lietuvai. Lietuvis. ’

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Baisamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

’ do-l 
Rup.

f

Lietuvaitė Staff 
Sergeant

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

LANKĖSI Bostone lankėsi chicagietė 
(Brigdeport) lietuvaitė Marytei 
Bernotaitė. Ji tarnauja Ameri
kos kariuomenėje, moterų sky- j 
riuje. arba kitaip vadinamų 
WACS ir yra pasiekusi štabo 
saržentės laipsnį. Jos tarnybos 
viet New Hampshire valstybė
je, oro transporto skyriuje. R.

paveikslų, dainų, kalbų ir šu
nim - burum.

Todėl nepraleiskite progos, 1 

.....................H 
me. Iki pasimatymo sekmadienj., 
Jūsų A. P. Ncvicra, sekretorius.

So. Bostono Lietuvių Piliečių ^t visi kaip vienas dalyvauki

D-ja rengia pasilinksminimo va
karą savo nariams ir jų drau
gams, sekmadienį, vasario 6 d- 

Į 2 vai. p. p. nuosavame name. 
. Visi nariai yra kviečiami da- 
! lyvauti; taipgi prašome atsives
ti savo draugus. Tą vakarą bus 
proga nepriklausantiems prisi
rašyti prie draugijos.

Užsimokėjusiems nariams bus 
duodami dykai užkandžiai ir gė
rimų; neužsimokėjusiems na
riams bus proga užsimokėti ir 
galės gauti tas pačias privilegi
jas.

Programa susidės iš judamų

Veteranas Aplankė 
Veteraną

poniaKetvirtadienį. lankėsi 
Mikulskienė, gyv. Dorchester. 
Mass. Ta proga ji atnaujino 
laikraštį “Darbininką” ir už
prenumeravo savo giminaitei j 
Scranton. Pa. Taipgi atsilygino 
už gautus gražius “Darbininko” 
kalendorius.

Šiomis dienomis Juozas Le
kys, Stepono Dariaus Posto Ko
mandieris, gavo laišką nuo 
Massachusetts Departmento A- 
merikos Legijono Komanderio. t 
kuris pranešė, kad lietuvis, An
tanas Minruks. veteranas šio 
karo ir Orange. Mass. Posto na
rys guli Miesto ligoninėje po 
sunkios operacijos. ir

PRISTATOME ALŲ IR | 
TONIKĄ |

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

BORIS BEVERAGE CO.
229 E SL Tel. ŠOU 3141, So. Boston. Mass. J

n0FS &MMSX^Mš*%****«%**»**®**M*M*3Mk»hSa^^

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Bafsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
k

D. A. Zaletskas,_ . ...
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Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Fušun

i 
i

Ir begalinio vargo matė jis, 
tamsaus, be ryto jo ragavo; 
bet davė sielą, tai*ji priklausys 
vien Sužadėtiniui ir Ponui savo.

Nes buvo jau suaugusi jinai; 
patsai i vietą gi tokią nuėjo, 
kur vargų vargai pildės sklidinai; 
toli gyveno, žodžių nenorėjo.

Suspaudimus jis kentė pradžioje, 
kurie mirtim grasino jį užversti. 
Bet širdį jis išmokė prisiversti; 
kaip vaiką užaugino ją.

Mūšy Amžių Kankinys

Išleistuvės
(Tęsinys)

Kol sumišęs senelis gale- j traukinys sustojo

Misijonieriaus Gyvenimas

Tai Mažmožis”

:us į.

KRISTAUS VYNUOGYNE * f
S1

Užtat po laiko tolimo, sunkaus 
pajuto laimę jis — save apglebti, 
kaip lygiai tvarinius visus aprėpti, 
kad jausti galėtų šį tą malonaus.

R. M. R.

8

j Vieno kalvio sūnus, kada 
įtik nutrūkdavo nuo darbo, 
• vis kalinėdavo į kalvės du- 
i ris vinis. Tėvas jam kal
bėdavo: “Ką darai? Neka
linėk!” Vaikas vis atsaky
davo: “Tai mažmožis. Pa
galiau tas vinis bus galima 

Į vėl ištraukti.” Ir vis kali- 
jnėjo ir kalinėjo, kol durys 
buvo prikaltos vienų vinių. 
Tada vaikas ėmė reples ir 
pradėjo traukyti jas iš du
rų. Po kiek laiko durys bu
vo jau be vinių. Tik — jos 
buvo jau suardytos. Tai 
pamatęs kalvis tarė: “Sū
nau, aš tau leidau nepro
tingai žaisti. Aš norėjau, 
kad tu pasimokytumei iš 
savo darbo vaisių, ko ne-

Marijos Nekaltos Širdies vienuolės rūpestingai prižiūri pago- norėjai mokytis iŠ mano 
nu vaikus Jamaico’s saloje. žodžių. Sakei — tai vis

mažmožiai. Dabar matai, 
k'5 tie mažmožiai padarė. 
Turėk sau iš to visam gy
venimui pamokvma. Du
ris aš įtaisysiu kitas. Žiū
rėk, kad nesuardvtum sie
los: kitos jau niekur ne
gausi”.
■ ' ■ 1......................... ... ------- ■ ■

laimingai užlaikei per šią 
ilgą kelionę,” kun. Gerar-

Į

Nev: Yorko Arkivyskupas Francis J. Spellman, Jo Ercellen- 
cija Edvardas Michard, Ugandos apaštališkasis Vikaras ir Ugan
dos karalius, šalia karaliaus palociaus.

Misijonieriai išnešiojo Lietuvos vardą po 
platųjį pasauli.

Lietuvos jėzuitai ėmė keliauti ir į misijas. Tiesa, 
Lietuvos jėzuitų provincija daug tų misijonierių iš
leisti negalėjo, nes ir vietoje jėgos buvo labai reikalin
gos kovai su pagonybe, bet ir tie negausūs pasiaukojė- 
liai išnešiojo Lietuvos vardą po platųjį pasaulį ir savo 
pavyzdžiu uždegė kitus.

i
Garsūs Lietuvos misijonieriai — 

Andrius Rudaminos, — Maksimilijonas Rila
Čia ypač tenka pažymėti du Lietuvos misijonierių,1 

abu jėzuitai: Andrių Rudaminą ir Maksimilijoną Rilą. Į 
Pirmasis (1596-1631), kilęs iš garsios ir senos Rudami
ną giminės, baigęs mokslus Vilniaus akademijoje ir 
viename užsienio universitete, įstojo į Jėzaus Draugi
ją ir, nusiųstas į Romą, tenai gavęs kunigo šventimus, Į 
išsiprašė į misijas. Pirmiausia dirbo Indijoj, Goos;

jo prabilti, kun. Gerardas • mieste ir štai pasibaigė jų targ žiūrėdamas pro

Šv. Pranciškus Ksaveras pramynė takus į 
misijų kraštus.

Didelį vaidmenį tikėjimo platinime suvaidino mi
sijonieriai jėzuitai. Šis pasaulinio masto ordinas, atsi
radęs kaip tiktai kovoti su protestantizmu, be šio savo _ _ _ _
tiesioginio uždavinio, kurį taip sėkmingai atliko, dar mieste, o paskui Kinuose, Makao, vėliau Nankino pro- 
stipriai pasinešė ir į misijas. Šv. Pranciškus Ksaveras, yincijoje — Kiange.^ Mirė 1631 m. Fokieno provinci- 
tasai Indijos ir Kinų apaštalas, pramynė savo broliams 
takus į tolimuosius misijų kraštus. Jėzuitai tuojau iš
garsėjo kaip pasiaukojimu žymūs misijonieriai.

Jėzuitai išaugino darbininkų ir Lietuvai
Brangindami mokslą ir juo šarvuodamiesi prieš 

protestantizmo klaidas, vos įsikūrę Lietuvoje, jaunuo
sius savo kandidatus ir mylimuosius savo 
auklėtinius, surinktus iš visų Lietuvos kampų, ėmė 
siųsti mokytis į užsienį, daugiausia į Romą, kur šalia 
mokslo židinių -vyravo ir ordino šventųjų dvasia. To
kiose aplinkybėse. — Romos ir šventumo — jėzuitai 
išaugino darbininkų ir Lietuvai. Vilniaus akademija 
buvo labai gražus mokslinis indelis į Lietuvos kultū
rinį gyvenimą. Lietuvos jėzuitai, pažinę pasaulį, pa
linko ii į misijų darbą. Jau pats tarptautinis ordino 
charakteris pamažu atpalaidavo lietuvius, įstojusius į 
Jėzaus Draugiją, nuo prisirišimo prie savojo kampelio.'

i

Misijonierius Kunigas Kalbės 
Apie Misijas

Sekmadienį. vasario 6 d.. 3 va!.. Šv. Petro bažnytinėje 
mis: j nierius kunigas Richard R. Earley kalbės apie 

nr ’keriavimo darbą tarp juodųjų, negrų. Jaunam misi- 
ii paskirta aprūpinti negrus katalikus ir nekatali- 

- New Orleans mieste randasi dešimt milžiniš- 
; .-.r.;;< ; kurioms priklauso vien negrai. Misijonieriai 

: ; tarp juodųjų ir Dievo palaima nušviečia jų
Neužmirškite!

V s: kviečiami pasiklausyti jauno misijonieriaus įdo- 
r. kalb-.s. sekmadirtiį, 3 vai.

N k r.certas Įvyks vasario 9. Jordan Hali. Malonu 
;-ų .■ _uvišką pasišventimą kilniam tikslui. Lietu- 
t; t niams tikslams dirbą, visuomeninių Kata- 
- reikalų neužmiršta. Skaidri lietuvių širdis 

tž/.itė vargingą misijų padėtį. Tie. kurie ne- 
• dalyvauti, savo aukomis prisidėjo, tapdami 

Apart

ma'.j 
viai 
likų

1 •—
lUOlRt1
Bažnj
ngai 

ga.fcs kone
r<’ nėjais. Apart tų. kurie prašė pavardžių Begarsinti 

. . rėmėjų eiles įstojo sekantieji nauji rėmėjai:
h-r-.-ii!: Martinkier.ė, O. Martinkus. Agota Venckienė, 

flnicelė J »nišaitė, Agota Petrutienė. Jonas Kumpa. Kotri- 
n \ alar/stoč. J nas Krugelis. Ona Westfie!d. E. Kavolienė. 
Agota J -i.-nė-. A. Majauskaitė, Stasys Leinartas (iš Dėt-

dėkoju už gerą širdį ir malonų misijų reika-

< galima palikt; ‘'Darbininko" adminis- 
sodalietėms bei jų dvasios vadui, arba 

] kus, 50 H’. 5th St.. So. Boston, Mass. 
Tapkime m.sijų rėmėjais!

j

joje. Yra parašęs keletą religinio turinio knygų kinie
čių kalba. Pasižymėjo savo šventu gyvenimu. Jo at
mintis Jėzaus Draugijoje ir šiądien gyva. Gal kada 
nors tasai bene pirmasis Tolimųjų Rytų misijonierius 
lietuvis susilauks ir altoriaus garbės.

Tėvui Bilai uždrausta sakyti pamokslai
Antrasis, lietuvis misijonierius — Maksimilijonas 

Rila — gimęs 1802 m. pietų Lietuvoje, tapęs jėzuitu, 
nusiųstas į Romą, kur baigęs aukštuosius mokslus, 
turėdamas gražią iškalbą, būdamas gabus ir geros šir
dies, išvyko misijonieriaus darbą dirbti. Pirmiausia 
jam teko dirbti Mesopotamijoje, paskui Beirute, Siri
joje, kur įkūrė kolegiją Azijai ir kitoms misijų sritims 
misijonieriams auklėti. Greitai išmokęs vietinės kal
bos, ėmė darytis pavojingas anglų ir prancūzų intere
sams Azijoje dėl savo didelės įtakos vietos gyvento
jams. Kurį laiką jam net buvo uždrausta sakyti pa
mokslai. Teko aiškintis Romoje. Pagaliau paskirtas 
Afrikos apaštališkojo delegato padėjėju, vykdamas į 
paskyrimo vietą, mirė Kartumo mieste prie Nilo 1849 
metais.

Be šių dviejų iš Lietuvos kilusių misijonierių, bu
vo dar keletas misijų darbininkų vienuolių, bet apie jų 
veiklą neturime žinių.

Gerbiame Atlanto nugalėtojus, kritusius dėl 
tėvynės garbės

Po Didžiojo karo, kai Lietuva atgavo ne tik politi-ro maziojo Karo, Kai Lietuva atgavo ne lik politi
nę nepriklausomybę, bet ir tikėjimo laisvę, ji susilau
kė ne tik laisvės gynėjų, bet ir pasiaukojusių tikėjime 
skleidėjų. Į tolimas misijas pakrypo lietuviai misijo 
nieriai. Nors už tai kai kas juos ir smerkia, kam einr 
į tolimus kraštus, lyg Lietuvoje nebūtų kas veikti 
bet vis dėlto tai yra tautos idealizmo rodykliai. Tokit 
pavyzdžių ir tokių idealistų tautos dvasia yra laba 
reikalinga. Toji tauta, kuri neišaugina pasiaukojančiu 
žmonių, mokančių dėl kilnaus tikslo net ir gyvybę pa
aukoti, yra pasmerkta mirti. Todėl ne barti, bei 
džiaugtis reikėtų, jei iš lietuvių tarpo atsiranda tokii 
misijonierių vis daugiau. Mes gerbiame Atlanto nuga 
lėtojus, kritusius dėl tėvynės garbės. Bet nemažiai 
reiktų gerbti ir tuos, kurie stato savo gyvybę pavojur 
Dievo garbei. O kaip kitos tautos savuosius misijonie
rius gerbia, kaip jais didžiuojasi! Taipgi ir lietuviu 
tauta lai ugdo ir auklėja savo sūnus apaštalavimo dar
bui pagonų kraštuose. Ši misijų mintis pamažu la 
bręsta lietuvių katalikų širdyse ir mintyse, o sėkmin 
gai keliamas per spaudą ir darbą misijų sąjūdis ras vi: 
daugiau atbalsio lietuvių jaunuolių sielose ir ateityje 
susilauksime apaštalų, kurie eis ir aukosis dėl Evan

! I 
I
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geli jos ir Kristaus tiesos.

išvyko iš kambario, palik- i kelionė, kuri buvo prasė
damas senelio rankose’ dėjus virš mėnesio laiko 
šimtą dolerių. | atgal.

Panelės Švenčiausios į i “Ačiū Dieve, kad mus 
Dangų Ėmimo šventėje, ‘ 
paskutinės kun. Gerardo 
mišios Amerikoje buvo pa
aukotos Švenčiausiai Mo
tinai, Marių žvaigždei, dėl' 
laimingos kelionės. Po va-i 
landėlės, laivo priešakis' 
pasuko į Kiniją, į misijo
nierių sapnų žemę.

“Sudiev, Amerika,” kun. 
Gerardas pamojo ranka. I 
“Tu mano brangusis kraš- • 
te; deja, man brangesnė a- 
teities šalis.”

Diena po dienos prabėgo, 
gražios šviesios dienos, 
dienos, kuomet marios ir 
dangus buvo žydrus ir spin 
dėjo lyg auksas, dienos, 
kuomet vanduo ir balto
sios bangos kilo ir slinko 
pro laivo šonus, dienos be 
audrų ir be jokio pavo
jaus.

Rugpiūčio 28 d. vakaro 
metu, silpnai blizgančios 
žvaigždės nušvietė Japoni
jos kraštą. Rytmetyje 
kun. Gerardas ir jo drau
gai išlipo iš laivo į Jokoa- 
mos miestą - uostą.

“Sveiki Maryknoll’iai,” 
pasigirdo balsas iš minios 
žmonių ir kunigėliai pa- 
natė kun. Fage, vieną iš 
seniausių Japonijos misi
jonierių. Jis juos apsaugo
jo nuo triukšmingos mi
nos, nes buvo pripratęs 
prie uosto tvarkos ir poli- 

I sijos.
Po poros valandų malo

naus pasikalbėjimo, senas 
cunigas juos nuvedė į kitą 
aivą, tęsti kelionę. Visi 
nuvo nuoširdžiai dėkingi 
tunigui Fage, kad jiems 
aip gražiai pagelbėjo ir, 
tadangi laivas buvo beiš
plaukiąs, visi su juo atsi
sveikino.

Po poros dienų, keliau
jant antru laivu ir vėliau 
.raukiniu, jie sustojo Kai- 
jo mieste, kur randasi vie
la Maryknoll’ų misija. 
Šioje misijoje pasiliko du 
nisijonieriai dirbti Korė-i 
jos krašte.

Kun. Gerardas ir kun. Į
Kombar atsisveikino su
Iraugais ir toliau važiavo 
raukiniu, kol vėlai vakare 
įenuvyko į Mančūkos aps
kritį, jų apaštalavimo dir
vą. Dar už poros valandų

AUŠRA
Ei. kuomet prašvis aušrelė. 
Saulė patekės,
Kad sustings veidai išbalę. 
Akys nebregės.

Iš užšalusios krūtinės
Dėjai nebekils,
Ir giesmelės paskutinės 
Širdyje nutils:

Kad dvasia, ilgai kalėjus. 
Kūną tą apleis
Ir nuskris pas pranokėjus 
Saulės spinduliais?

Ten. Galiūno Amžinojo 
Mylima, jinai
Laimės iš paties šaltinio 
Semsis amžinai...

Protas aiškiai tai suprato, 
O širdis šalta...
Savo laimės ji nebmato. 
Žemės užburta.

Ji pamilo žemės purvą, 
Nors ir skursta čia.
Ir pamesti tamsų urvą 
Jai sunki kančia.

Dieve, mano. Dieve mano, 
Širdį Tu paliesk!
Kas jos laimė, neišmano — 
Akląją apšviesk!

traukinio langą.
Stotyje juos karštai ir 

nuoširdžiai pasveikino 
kun. McCormack, Misijų 
viršininkas Mančiūkos ap
skrityje, ir kun. Bridge, 
kun. Gerardo artimas

I

draugas nuo pat jaunys
tės.

■ Pasišaukė rusišką ‘droš- 
, ką’ visi susėdo, ir vežimas 
nuvežė juos į kitą miesto 
dalį. Pavažiavus keletą mi
nučių, buvo matoma Ma- 
ryknoll’ų Misija, su koply
tėle, mokykla, vienuolynu, 
klebonija ir kitais name
liais, aplink kuriuos buvo 
apvesta aukšta mūrinė 
siena. Iš tolo atrodė lyg 
kokia senovinė tvirtovė.

Kun. Gerardas prisislin- 
įko prie draugo, kun. Jono 
Kombar ir paspaudė jam 
ranką, tardamas, “Mes jau 
namie, kunige Jonai.”

Nors pavargę buvo po 
tokios ilgos kelionės, abu 
nuėjo į koplytėlę ir meldė
si: “Viešpatie, mums gera 
čia būti.”

(Bus daugiau)

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų 
■ntaunomis.

il

Negrai jaunuoliai tarp kuriu darbuojasi. Šv. Juozapo Draugi
jos misijonieriai. Sekmadienį, vasario 6, 2:30, So. Bostone plačiau 
aiškins negrų gyvenimą kun. Richard R. Earley, S. S. J.




