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Maskvos spauda ir radio 
smarkiai ir plačiai pasklei
dė Sovietų Rusijos val
džios sugalvotą burbulą, 
būtent, “suteikimą Sovie
tų respiiblikoms autono
minių teisių.”

Sovietų Rusijos valdžia 
priskaito net “16 respubli
kų”. Tikrenybėje žinoma, 
kad prieš karą Rusija tu
rėjo tik 12 “respublikų”, 
kurios neturėjo jokios lai
svės. Jeigu tos “respubli
kos” būtų turėjusios lais
vę, tai dabar nebūtų buvę 
reikalo “teikti joms auto
nomijas”, kurios taip pat 
bus be spaudos, žodžio, su
sirinkimų ar religijos lais
vės, nes Molotovas savo 
kalboje nė vienu žodžiu ne
užsiminė apie kokią nors 
laisvę tose “respublikose.”

Kaip ir kur Sovietų ko
misarai surado 16 “respu
blikų”? Dvylika turėjo 
prieš karą, o Hitleriui pra
dėjus karą, Stalinas jį pa
sekė. Abu diktatoriai su
sitarė ir grobė kur ir ką 
galėjo. Maskvos raudonie
ji atplėšė nuo Suomijos 
Kareliją, užgrobė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, pasidali
no su Hitleriu Lenkiją, už
grobė dalį Rumunijos že
mės, ir štai iš tų užgrobtų 
valstybių sudarė dar 4 so
vietiškas “respublikas”.

Demokratinės valstybės 
Sovietų Rusijai užgrobtų 
teritorijų nepripažino ir 
nepripažįsta. Raudonųjų 
pavergtos tautos niekad 
laisvai nėra sutikusios pa
silikti Sovietų “respubli- 
komjs”. Lietuva, Latvija 
ir Estija, kurios dabar y- 
ra nacių vergijoje, kovoja 
prieš nacius, kad išsilais
vinti, ir taip pat yra pasi
ruošusios kovai prieš ant
rą bolševikų okupaciją. 
Suomija ir dabar tebeka- 
riauja su Rusija, Lenkija 
taip pat kratosi Sovietų 
bolševikų. Tai kaip Sovie
tų Rusija gali savintis tas 
teritorijas, kurios jai ne
priklauso ir kurios krato
si priklausomybės.

Sovietų Rusijos komisa
rai ir jų spauda nori įkal
bėti pasauliui, kad tos 4 
“respublikos balsavimu į- 
sijungė” į Sovietų Rusiją. 
Bet tai yra gryniausias 
melas. Niekad tokio balsa
vimo nebuvo Lietuvoj ir 
kitose valstybėse.
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Nuskandino Tris Nacių Laivus
Senatas turi projektą, 

pagal kurį federalė val
džia pravestų balsavimus 
tiktai tar tų kareivių, ku
rių valstybės neturėtų sa-

|vo nustatytos balsavimų 
I tvarkos.

Washington, D. C., vas. 
7 — Pereitos savaitės pa
baigoje, kaip praneša J. V. 
Laivynas, trys Vokietijos į 
nacių laivai plaukė per 
blokadą pietų Atlante su 
karine medžiaga, kurią jie 
buvo pasiėmę iš Japonijos 
uostų. Amerikos laivai pa
stebėję puolė nacių laivusį 
Burgenland, Rio Grande ir į 
Weserland ir juos nuskan- į 
dino.

Amerikiečių laivai ne tik 
nuskandino nacių laivus, 
bet iš vandens ištraukė 
daug belaisvių ir šimtus Estijos gyventojų turtus. į 

Naciai rekvizuoja ark
lius ir kitus gyvulius.

Naciai Grobia Svetimus 
Turtus

Stockholm, Švedija, vas. 
7 — Praneša, kad Vokieti
jos naciai, matyt, nesitikė- 

■ darni užsilikti Estijoj, gro- 
i bia ir veža vertingesnius
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Penkeri Melai Kaip Mirė

tonų gumos.

Balsavimu Tvarka Palikta 
Valstybėms Naciai Sudegino Prancū

zijos Kaimą

I

Washington, D. C. — J.
V. atstovų rūmai nutarė 
palikti atskiroms valsty
bėms pasitvarkyti balsavi- ciai, keršydami dėl parti
nius. Daugiausia buvo kai- zanų veiklos, sudegino 
bama apie kareivių baisa- Poully kaimą, arti St. Jeoi- 
vimo teisę.

Berne, Šveicarija —Pra
neša, kad Vokietijos na-

veiklos, sudegino
I'■
■
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Pearl Harbor, vas. 7 — tasis laikraštis “Nepri- 
Jung. Valstybių laivynas klausomoji Lietuva”, pe- 
įplaukė į Kwajalein lagū- reitų metų birželio mėne- 
ną ir užėmė svarbiausias syje minėdamas metines 
salas Marshalls salyne, savo gyvavimo sukaktu- 
Dabar svarbios japonų ves (nradėio eiti 1942 m., 
lėktuvų ir laivų bazės yra birželio 1 d.I. Dranešė. kad 
Amerikiečių pilnoje kont- per metus išleido 21 nu- 
rolėje. merį su bendru 98.000 ti-

Amerikiečiai užėmė 21 ražu ir du extra leidiniu, 
salą iš 32 Marshalls salų. Technikiniam darbui at- 
Dabar jau eina atstatymo likti praleista 189 darbo 
darbas tose salose. Įdienos (6 mėn. 9d.). Ka-

Japonai nesitikėjo, kad dangi slaptieji laikraščiai 
iš ranku į

I

Amerikiečiai puls juos to- Lietuvoje eina
, bet rankas, tai jų skaitvtojų 

skaičius yra žvmiai dides
nis. negu išleidžiama laik- 

(LKFSB) Lietuvos slap- raščio numerių.

sė Marshalls salose, 
apsiriko.

RAUDONIEJI APSUPĄ 5 NACIU 
DIVIZIJAS UKRAINOJE

Per 4 Dienas Nužudė 12,000
ir 7 Naciu

z

4

Londonas, vas. 7 — So- 
i vietų Rusijos raudonoji 
armija pradėjo smarkesnę 

(LKFSB) Didysis kata-. Kaišedoryse, važiuodamas ofensyvą Ukrainoje. Mas- 
likų akcijos ir misijų po- į Latviją, į konsekraciją kyos žinios sako, kad per 4!

,Rog ir Nikopol nukerta 
geležinkelį, ir tokiu būdu 
užkerta kelią 75,000 nacių 
pabėgti.

Raudonieji įsiveržė gi-... u- TA «-------------T-- • • piežius Pijus XI yra miręs vysk. Springovičiaus. Aps- pastarąsias dienas nužudė Raudonieji įsiveržė gi-
CQW ?T-gtOn’ JL%“"Ya' nVra^ia; ^venimo- . i 1939 m. vasario mėn. 10 d.,įkritai tuo laikotarpiu jam 12qoo nacių ir tarp Krivoi liau į Estiją ir Lenkiją,
sano 4 dieną Prezidentas Prezidentas ta proga pn- taigi lygiai prieš penkerisį būnant Apaštališkuoju Vi- -------------- - --------- ------------------------—------------—----
Rooseveltas pasirašė Kon- mena Kongresui, kad pra- metus. Išrinktas popiežių-: zitatoriumi Lenkijoje, o DI TCTTOC T CV'TT’T T\7 A T RAA4RAD
greso priimtą įstatymą, vestų ir daugiau įstatymų, mi 1922 m. Pijus XI Baž-, vėliau — nuncijumi - AUDlJUD LLK1 UV Al DVJ1V1D/AK-
pagal kurį kiekvienas iš kurie duotų galimybę ka-nyčią valdė laikotarpiu, daigeliui Lietuvos atsa- DAVO CT TAMTTOC ęCKTTNJP 
kariuomenes atleistas ka- reiviams po karo baigti kada do Didžioio karo at- kintru vvru teko su būsi- L7ZA V V71V1IJ DVJ 1

<

Chicagos lietuvių kom- 
nacių laikraščiui “V.” ne
patiko “Darbininke” tilpu
si žinia su antrašte: “Gau
sime Mažiau Sviesto — 
Rusija Gaus Daugiau.” Pa
sidžiaugę, kad “ir mėsos ir 
sviesto mes turime užtek
tinai”, užbaigia:

“Tik Jungtinių Tautų 
priešai vartoja tokią de
magogiją”. Kur čia toji 
demagogija? Visa spauda 
paskelbė, kad šiais metais 
Rusija gaus 15,000,000 
svarų daugiau sviesto, o 
mes, Amerikiečiai gausi-

kariuomenės atleistas ka- reiviams po karo baigti kada po Didžiojo karo at- kingų vyrų teko su būsi- 
eonnS £a.us n?°. $100 iki mokslus ir sutvarkyti sa- sįsteigė naujas gyvenimas, ! muoju popiežiumi tartis 
$300, kaipo piniginę dova-'vo gyvenimą. kūrėsi nauji tarpta'utiniaiiLietuvos reikalais. Įdomu,!

j santykiai. Pijus XI suda- kad lietuvis arkiv. Jurgis 
rė su visa eile valstybių J Matulevičius yra vedęs re-, 
konkordatus (tarpt, sutar-i kolekcijas busimajam po- 
tis), jų tarpe ir su Lietu-jpiežiui Pijui XI. Gerai-pa- 

1 va; ypatingai daug pastan- žindamas Vilniaus vvsku- 
!gų dėjo įtraukdamas pa- pą lietuvį Jurgį Matulevi- 
sauliečius į apaštalavimo ‘ čių, Pijus XI nekartą už- 
darbą, būdamas visa siela stojo jį prieš lenkų puoli- 

: atsidavęs katalikų akcijai, mus. Pijaus XI viešpatavi- 
Pijus XI daug rūpesčio pa- mo metu Lietuvoje įsteig- 
rodė darbininkijos reika- ta sava bažnytinė provin- 
lais. Jo išleistoji enciklika cija, sudarytos penkios 
“Quadragessimo 
(popiežiaus raštas pami
nint 40 m. nuo Leono XIII Pijus XI net yra parašęs 
žodžio darbininkijos reika- specialų laišką Lietuvos 

’lais) pabrėžė šeimyninio vyskupams, kuriame ragi- 
/ atlyginimo reikalingumą, na budėti auklėjant jauni- 
itai yra, darbininkas turi mą, burti jį į organizaci- 
būti tiek atlyginamas, kad jas, rūpintis auklėjimo 
jis galėtų save ir savo šei- klausimais. Tame laiške 
mą išlaikyti. Popiežius šv. Tėvas lietuvius pava- 
griežtai sudraudžia išnau- dina mylimiausiais jam 
dojančius kapitalistus ir žmonėmis, lotyniškai: — 
užtaria darbininkijos rei- “Populus iste nobis carris- 
kalus. Pijus XI pasakė la- simus”. Pijus XI buvo tiek 

Į bai stiprų ir griežtą žodį populiarus, kad jo atmin- riatas pagal 
! prieš nacių ir komunistų ties pagerbimui net Kauno tvarkymą” 
neteisybes, tuo reikalu iš- žydai suaukavo 10.000 litų Ukrainos ir 
leisdamas

LIETUVOJE 409,000 ŪKIŲ
(LKFSB) Iš Londono laikais suvalstybintų ū- 

mums praneša, kad pasku- kių. Ir tai vokiečiams užė- 
tiniais statistikos davi-1 mė beveik du metu sutvar- 
niais, įskaitant ir Vilniaus kyti jų dokumentus. Ir tai 
sritį, Lietuvoje yra 409,000 vokiečiams užėmė beveik 
ūkių. Daugeliuose jų buvo du metu sutvarkyti jų do- 
įsikūrę vokiečiai. Gegužės kumentus. Ir šioj srity bū- 
11 d. Rentelnas grąžino ū- na visokių naciškos netei- 
kininkams 50 bolševikų sybės pavyzdžių. Taip vie- 

< nam ūkininkui, Rimkevi- 
Dabartiniu laiku, kada čiui iš Bartkūnų kaimo, 

Sovietų Rusijos armija y- Krekenavos valse., Rentel- 
ra taip giliai įsibriovus į nas grąžino nuosavybės 
Lenkiją, jos oro laivynas dokumentus, bet parvažia- 
gąlėtų lengvai bombarduo- vęs į savo ūkį rado jame į- 
ti Vokietijos industrijos sodintą vokietį - kolonistą, 
miestus. Bet nebombar- Ir taip — lietuviui 
duoja. Kai kas klausia ko- nuosavybės aktas, popie- 
dėl nebombarduoja? Atsa- ris, o vokiečiui — jo ūkis, 
kymą galėtų duoti tik Ru-, 
sijos karo vadovybė. Gali 
būti, kad rusai nenori su
naikinti Vokietijos miestų,1 
ar turi kokį nors kitą išro- j 
kavimą ?

Stockholm, Švedija, vas. nacius? Spėjama, kad rau- 
7 — Praneša, kad šimtas donieji nori sumušti suo- 
Rusijos lėktuvų puolė mius ir Suomiją prijungti 
Suomijos sostinę Helsinkį, prie Rusijos. 
Sakoma, kad mažiausia 15 
žmonių užmušta ir 30 su
žeista.

Koks raudonųjų tikslas 
masiniai pulti Suomiją, 
kada tas jėgas galėtų pa
naudoti prieš Vokietijos

Užsienių spaudoje buvo 
žinių, kad Sovietų valdžia 
veda derybas su Suomija 
dėl atskiros taikos. Tačiau 
Maskva tas žinias užginči
ja.

r

teko

Naciai Traukdamiesi Varo 
Gyventojus Ir Degina

$425.00 Marianapolio
Kolegijai

sudarytos penkios
Anno” vyskupijos ir sudarytas 

konkordatas su Lietuva. Sovietų Raudonieji Nesiskaito 
Su Lenkijos Valdžia Londone
Londonas, vas. 7 — So- pripažįsta ir tik su jais da- 

vietų Rusijos valdžia aiš- bar skaitosi. Raudonieji 
kiai pasirodė, kad ji nesi- pataria visiškai . ignoruoti 
skaito su Lenkijos valdžia 
ištremime, su kuria perei
tais metais yra nutraukusi 
santykius.

Sovietų užsienių komisa- 
“naują pasi- 

sudarys tarp bes. kaip tik tą načią tak-’ 
--------------------------------------------------“Naujos” Len- tika naudojo. Visose už- 

net specialias ir didžioje Šv. Vincento a kijos sutartį. Kaip žinoma, ’ grobtose valstybėse rau-

Lenkijos valdžią Londone.
Suprantama, tokia So

vietu Rusijos valdžios 
i taktika nėra nauja. Rau- 
į donieji, užgrobę Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo valsty-

(LKFSB) Iš Londono 
mums praneša, kad tenai 
44J- ‘ “ .........................................

i žinią iš Berno, imtą iš len
kų šaltinių, jog vokiečiai 
yra įsakę visiems gyvento- vadinamo, Romos klausi-

paily Telegraph” įsidėjo enciklikas. Nepaprasto su- Paulo prieglaudoje įrengė Maskvoje yra lenkų kvis-! donieji pasiskubino suda-
IT) 19. IS IŠAT*TTO. imt. 9 1S ldl“ OT/T fNTYI C*T I YYA X71 m0 QQ 11_ U) i in u tto tu r«n ln 1 irrn i Irii ii/xc v* A imi _ L L__11*?____99 a. _

I
sidomėjimo visame pasau
lyje sukėlė išsprendimas,

Pijaus XI vardu salę. lingai, kuriuos raudonieji
" 1 ■ ■

Sekmadienį, vasario 6 d. 
Nekalto Prasidėjimo P. M. 

I lietuvių parapijos bažny-; 
. čioj, Cambridge, Mass. pa- * į

’ jams apleisti Breslaujos, mo - sunormavimas ilgai 
Pastovių, Dysnos ir kitas užsitęsusio ginčo tarp 
rytų sritis. Vokiečių ka- Bažnyčios ir valstybės Ita- 
riuomenei nenaudingus lijoje.

ĮSAKE 48 VALANDŲ DARBO 
SAVAITĘ BOSTONE I

ryti savo “valdžias” iš to
kių. kurie tik dirbo ir dir
ba Rusijai.

Sovietų armija jau įkėlė 
koją į Estiją. Kaip tik ji 
bus užimta, tai ten tuojau 
atsiras ir Estijos “autono
minės respublikos” val
džia. Tą patį padarys Lie
tuvoje ir Latvijoje. Tačiau 
pavergtos tautos nenu
rims, kol jos neatgaus lai
svės ir nepriklausomybės. 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo

J. V. Karo Vyrų Jėgos 
Komisija (War Manpower 
Commission) išleido įsa
kymą, kad nuo kovo 6 d. š. 
m. Didžiajame Bostone 
darbininkai dirbtų po 48 
valandas savaitėje tose 
dirbtuvėse, kur gaminama 
būtinai reikalingi 
niai.

Bostono 
LDS Garbės j zaci jos jaunuolių paguldė Tų pačių metų kovo 18 d. Commerce

savo galvas už Kristų. Jarkv. Ratti buvo sustojęs pareiškė, kad toks VVMCįčių.

me mažiau. Tik komnacių daryta rinkliava Mariana- tatug okupantai degi- ~ ’ . .....
polio Kolegijai. Surinkta Jįa Pijus XI yra vienintelis
$425.00. Pamokslus sakei ’ iš paskutiniųjų laikų po-
iš Marianapolio atvykęs ----------------- piežių, kuris yra buvęs

spauda tą žinią užtylėjo.
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kun. Dr. V. Andriuška, 
MIC.

Tai stambi auka mūsų 
vienintelės kolegijos išlai
kymui!

Cambridge lietuvių para
pijos klebonu yra kun. P. 
Juškaitis, 
narys.

kuris yra buvęs
Meksikos Jaunuoliai Buvo A kX“:, 1920 m. sausio 29 d. atvy-

KllDM i ko į Kauną, apsistojo sės.
----------- • benediktinių vienuolyne, 

obalsiui — Dievui ir Tė- lankėsi kun. seminarijoje, 
vynei. Persekiojimo metu kalbėjo į klierikus, o sau- 
daug katalikiškos organi- šio 31 d. išvažiavo į Rygą-!

f įsakymas nereikalingas, 
į Tačiau Bostono mayoras 
į Tobin sako, kad tai pagel
bės industrijai.

Iš 450 su viršum milijo
nų Kinijos gyventojų ka

gami-jtalikų tėra trys milijonai tautų gyventojai kovoja
įsu viršum. Misijų darbą prieš nacius ne tam, kad

Chamber of dirbančių katalikų misi jo- patekti į kitą bolševikų 
pirmininkas nierių yra apie 50 tūkstan- vergiją; jie kovoja dėl lais

vės ir nepriklausomybės.
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Rapolas Juška Dainuos Lietuviškas
Dainas Koncerte Tikėjimo Platinimo 

Naudai
; Tokiu garbingu, sąmo
ningu lietuviu yra ir artis
tas Rapolas Juška. Kadan
gi jis myli savo tautą, jam 
rūpi supažindinti muzikos 
pasaulį su savo tautos kul
tūros lobiais, ypač muzi
kos srityje. Jam rūpi at
skleisti pasauliui kilnią ir 
turtingą lietuvio sielą, ku
rios išgyvenimas dvelkte 
dvelkia šimtai mūsų liau
dies dainų. Juk visą Lietu
vos istoriją — garbingą ir 
vargingą — dainius gali 
liaudies dainomis padai
nuoti.

Dainų koncertas, kad 
nebūtų vienalypis ir nuo
bodus, paprastai sudaro
mas iš trijų, keturių, ar 
penkių grupių dainų. Tai 
daroma dar ir dėl to, kad 
tautiškai mišri publika 
būtų pavaišinta įvairių 

: tautų dainomis ir, drauge, 
kad artistas galėtų paro
dyti ne vien išlavintą bal- 

I są, bet, kartu, ir savo visa
pusišką meninį subrendi
mą, tobulai interpretuoda- 

' mas įvairių svetimų tautų 
gražiausias dainas.

Gėda bet kuriam artis
tui, kuris savo dainų kon- 
f *■

j certo programan neįtrau
kia savosios tautos dainų 

„ o__ i grupės. Tatai tegali reikš-
augusių mergaičių ir ber- \ ti, kad, arba tauta iš ku-

Rytoj, 8:30 v. vakare, 
Jordan Hali salėje, mieste, 
įvyks seniai lauktas artis
to Rapolo Juškos koncer
tas tikėjimo platinimo 
naudai. Visi bilietai jau 
parduoti ir, finansiškai, 
dar neįvykęs koncertas 
jau yra pavykęs. Telieka 
dabar tik atsilošti patogio
se salės kėdėse ir klausytis 
koncerto. Kiek šiam rašy
tojui yra žinoma, p. Juška 
yra parinkęs ir į progra
mą įtraukęs eilę įdomių ir 
gražių lietuviškų dainų.

Jau buvo rašyta apie kai 
kurių mūsų lietuvių “in- 
feriority complex”. Tai y- 
ra faktas, kurio joks gal
vojantis ir teisingas lietu-: 
vis neužgins. Pagalvojus, 
tačiau, apie tas vergiškas 
gyvenimo sąlygas, kurio
se, Rusijos carų pajungta, 
lietuvių tauta pusantro 
šimto metų gyveno, iki pat 
pabaigos pirmojo Didžiojo 
Karo, nėra kuo ir stebėtis. 
Bet kad Amerikos laisvė
je gimusios lietuvių tau
tos atžalos gėdintųsi savo 
lietuvių kilmės, tai jau per 
daug. Tokie individai yra 
dvasios vergai, nykštukai. 
Jų ir Amerika gėdinasi.

Kita vertus, lietuvių tau
ta turi Amerikoje gimusių, i

polas Juška nėra vieninte
lis iš garsiųjų lietuvių ar
tistų. kurie savo didžiuo
siuose koncertuose visada 
programuoja lietuviškų | 
dainų grupę. Tai daro iri 
garbinga lietuvaitė, Me
tropolitan Operos artistė. 
Ona Kaskas. Garbė jiems, 
ir garbė tautai turint juos.

Artistui Rapolui Juškai 
linkime sėkmingai koncer
tuoti. J. V.

j

«

Tautininkų Masiniame 
Susirinkime Dalyvavo 

500 Žmonių

I

I

Office of Price Adminis- Į viršininkai nutarė, kad 
tration pranešė, kad nau- taip darydami lengviau iš- 
jas planas vartojimui rau- plėšti iš knygų ir šeimi- 
donų ir mėlynų ženklelių ninkės greičiau supras, 
(tokens) kaipo grąža dėl kad dabartinė vertė 8, 5, 2 
racijonavimo štampų pra- ir 1 vėliau bus 10 punktai 
dės veikti sekmadienį, va-t kiekviena, 
sario 27 d.

Tuo pačiu laiku praneša- penkios mėlynos stampos, 
ma, kad jau du bilijonai kurių vertė yra 50 punktų, 
raudonų ir mėlynų ženkle- įsigalios 
lių gaminami, tai du syk 
daugiau, negu originaliai 
nustatyta, ir ženkleliai bus 
mažesni už dabar vartoja
mus dešimtukus. Ženkle
liai pagaminti iš specialės 
rūšies drūtos vulkanizuo- 
tos medžiagos.

I

Pagal dabartinį planą,

“seimu” ir tai ne 
bet “Amerikos 
Tame suvažia- 
masiniame su- 
kaip skelbia

niūkų, kuriais tikrai turi rios artistas - artistė kilu- 
didžiuotis. Jie yra puikiau- si yra taip nekultūringa ir 
šiai tautiškai susipratę, i tamsi, jog neturi net savo 
sąmoningi Amerikos lietu- dainų, arba pats artistas - 
vlai. Dėl to. kad jie gerbia artistė yra taip nekultū- 
patys save, jie gerbia ir ringą ir tamsi, jog nepa
myli savo tėvus, protėvius,! žįsta savosios tautos ver- 
jų tėvynę ir visą tautos,tingų muzikos kūrinių, 
kultūrą. i Reikia pažymėti, kad Ra-

j

DOUBLE PINCERS MOVEMENT

Kaip žinoma, nuo ben
dro darbo atskilę tautinin
kai New Yorke sušaukė 
savo suvažiavimą vasario 
5 ir 6 dd. š. m., kurį jie pa
vadino
bet kokiu, 
Lietuvių”, 
vime arba 
sirinkime,
New Yorko anglų laikraš
čiai, sekmadienį, vas. 6 d., 
Hotel Astor, dalyvavo 500 
žmonių.z /

Tarp eilinių dalyvių bu
vo Lietuvos ministras 
pulk. Povilas Žadeikis, 
Lietuvos generalinis kon
sulas p. Jonas Budrys, 
paskutinysis Jung. Valsty
bių ministras Lietuvai p. 
Owen J. C. Norem.

Priėmė rezoliuciją, ku
rioj prašo Jung. Valstybių 
prezidento Roosevelto pa
galbos atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę. Susi
rinkusieji pasižadėjo su
kelti $5,000,000 karo bo- 
nais.

Pulk. Povilas Žadeikis, 
Lietuvos ministras, savo 
kalboje pareiškęs: “Mas
kva daro viską, kad už
grobti mūsų šalį. Mes ne
same pajėgingi ginklais, 
tačiau nėra jėgos pasaulyj, 
kuri galėtų atimti mums 
teisę būti nepriklausomai 
tautai”.

i

i

Four Catawba county war mothers at Hickory, North Carolina are pic- 
tured with service flags showing they have given 25 sons to their country. 
Le»t to right they are: Mrs. James H. Caldnell, Mrs. T. M. Putnam, Mrs. 
Raymond Killian and Mrs. A. W. Hilton.

This photo taken at Stamford, Conn., shows school children “stamping 
out” Hitler with Vt'ar Stamps on the street on front of the Greenwich 
Trust Company.

penktą dieną 
kalendoriško 

išskiriant tik

Reikalauja Kainų 
Specialistų

I

■

Office of Price Adminis- 
tration reikalauja kainų 
specialistų Bostono ofise. 
Taipgi reikalingi specialis
tai ir kituose Naujos Ang
lijos ofisuose. įvairiuose 
valdžios departmentuose. i 
Norintieji gauti valdžios 
darbus, kreipkitės pas 
United Statės Civil Service 
Commission, Office of the 

• Regionai Director, Post 
Office and Courthouse 
Building, Boston 9, Mass.

----------------
Jums nereikia porcijos 

korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

Jacgueline Cochran, director of womens pilots of the Womens Air Force 
Ąjr Forces, is shown here seated in the cockpit of her

RAUDONOJO KRYŽIAUS 1944 
KARO FONDAS

kiekvieno 
mėnesio, 
pirmą mėnesį kada jie įeis 
galėn vasario 27 d. Bus ge
ros iki 20-tos dienos seka
mo antro mėnesio.

Trys raudonos stampos, 
kurių vertė yra 30 punktų, 

Pagal naują ženklelių įsigalios kas dvi savaiti, 
planą, šeimininkės turi su- pradedant vasario 27 d. 
prasti; kad kiekvienos ra- Pirma serija šešių raudo- 

j cijonavimo stampos vertė nų štampų veiks ligi gegu- 
1 bus 10 punktai, nepaisant žės 20. OPA sako, kad pa- 
numerio. Jos gaus šiuos gal tą planą 6 stampos, ku- 
naujus ženklelius (vadin- rių vertė bus 60 punktų, 
tus “Tokens”) nuo krau- veiks dėl kiekvieno ketu- 
tuvininkų, kaipo grąžą, r’ių savaičių laiko.
kada pirks racijonuotą 
maistą.
tada vartoti ženklelius, kai paaiškina, kurių kiek- 

{vienus arba su stampoms, vienos vertė bus 10 punk- 
kada perka racijonuotą tų, žymiai sumažins darbą 
maistą nuo krautuvininko ir laiką kas dabar apsun- 
bi kada, nes šie ženkleliai kiną darbą krautuvinin- 
neturėa išsibaigimo laiko, kams. Pagal dviejų mais- 
Raudonus ženklelius rei- to racijonavimo progra- 
kės vartoti dėl mėsos, sū- mų, vartotojai praleidžia 
rio, riebalų ir kito maisto, 16 bilijonų racijonavimo 
dėl kurio dabar raudoni punktų kas mėnesį, for- 
ženkleliai yra vartojami, moję keturių bilijonų ats- 
Mėlyni ženkleliai vartoja- kirų racijonavimo štampų, 
mi dėl maisto, už kurį da- Pagal seną planą krautu- 
bar reikia duoti mėlynus ir vininkai 
žalius ženklelius. suskaityti

Štampas iš knygelių plėš depozitui 
ne kaip dabar daroma, banko rąrašuose, arba per- 
aukštyn ir žemyn, bet duoti tiems, 
skersai. Pvz. pradedant su parduoda reikmenis, 
viršutine eile racijonavi-l 
mo knygoj, stampos A-8, 
B-8, C-8 ir toliau bus var
tojamos pirmiaus. OPA

Naudojimas racijonavi- 
Šeimininkė galės mo štampų, OPA viršinin- 

vartoti
w •

turi juos visus 
ir pagaminti 
racijonavimo

kurie jiems

statyti apie 5,000,000 
kraujo aukotojų. Kiekvie
ną mėnesį Armijai ir Lai
vynui reikia rekrutuoti 
2,500 slaugių, Raud. Kry
žiaus direktoriai ir kiti 
prityrę darbininkai randa
si prie militarinių ir laivy
nų postų ir ligoninių padė
ti mūsų kariaujantiems 

i vyrams ir jų šeimoms įvy-

I

Merginos pakuoja ginklus Benica. Cal.. ir klausosi 
linksmos rekorduotos muzikos.

1

"It’s not necessary to mould fat for 
•alvage into shells, Mrs. Jonės!"

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

Patarnavimas Dienį ir NaktĮ 

602 VVashington Blvd. 
TIMOP.E 30. Md.

.. Lexington 8595
Liniv. nai dėl visokių reikalų

Kada bombos puola, ta
da ne laikas siųsti pagal
bos aplink pasaulį. Kada 

j sunkiai sužeistas kareivis 
Teikalauja kraujo perlieji- 
mą, jau per vėlu ieškoti 
kraujo aukotojų arba rasti 
slaugę jį daboti. Kada nu
siminęs kareivis girdi apie 
bėdas namie, jis reikalau
ja greitos pagalbos.

Amerikos Raud. Kryžius , kus asmeninėms bėdoms, 
parūpina tą pagalbą, kur,darbas kuriame Raud. 
ir kada ji reikalinga. Nuo- Į Kryžiaus skyrius naminia- 
latiniai kraujo aukotojai me fronte puikiai atlieka 
reikalingi, slaugės turi bū- savo dalį, 
ti rekrutuotos dėl Armijos 
ir Laivyno, prityrę Raud. žius irgi 
Kryžiaus darbininkai ir ■ veiklus. Reikia teikti pa- 
reikmenys turi būti siun- į galbą, kada tik nelaimės į- 
čiami į stovyklas, ligoni-. vyksta. Slaugių pagelbi- 
nes ir veiksmų vietas visa- ninkės ir pirmos pagalbos 
me pasaulyje. i darbininkai turi.būti išla-

Kada traukinio nelaimė vinti, ir kiti apšvietos pro- 
daug žmonių sužeidžia, jektai vykdomi. Reikia su- 
kada potvynis apsemia pakuoti maisto pakietus 
miestą, kada epidemija išdalinimui karo belais- 
kerta, trukdymas kainuo- viams, chirurgiški banda- 
ja gyvasčių. Raud. Kry- žai pagaminti ir tūkstan- 
žiaus nelaimių pašalpa ir tis ir vienas kitų detalių 
medikaliai reikmenys ran-, vedimui darbo toli - sie- 
dasi patogiose vietose to-ūkiančios organizacijos, 

į kioms nelaimėms, dar su 
prityrusiais darbininkais 
pagelbėti ir padėti nelai
mingiems ir padėti jiems 
grįžti prie normalaus gy
venimo, sulaiko trukdymą 
ir taip išgelbsta gyvybes.

Išpildyti daugybę parei
gų ginkluotoms jėgoms ir 
mūsų žmonėms, Am. Rau
donajam Kryžiui tavo pa- 
gėlba yra būtinai reikalin
ga. Per 1944 m. turi pri-

Namie, Raudonasis Kry- 
neišpasakytai

karo belais

i

aptarnavimų ir netiesiogi
niai, padės išgelbėti daug 
gyvybių.

Aukokime!

f 
I

Rokuojama, kad ženkle
lių sistema sumažins šį 
darbą per 60 nuošimčių 
todėl, kad 11 štampų įsi
galios pirkti racijonuoto 
maisto per kiekvieną raci
jonavimo laiką — per mė
nesį — ir ne 28 senu pa
tvarkymu.

Visus Am. Raud. Kry
žiaus veikimus finansuoja 
savanorių aukos ir dova
nos. Prezidentas Roosevel- 

jtas paskyrė kovo mėn. 
' Raud. Kryžiaus mėnesį. 
I Amerikos Raudonasis 
Kryžius turi sukelti savo 

! milžinišką 1944 m. karo 
fondą, kad aprūpinus mil
žiniškus reikalavimus. Jū
sų aukos užtikrins palai
kymą visų Raud. Kryžiaus

! Murray demonstru < i. kaip lengva su-
J........... ; Krtl atidavus karoMaigaret Murray, demonstru* 

tirpinti riebalus iš įvairių lieka: •. 
reikalams.
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Oi ŽSA žiBUBČLIS
Oi žiba žiburėlis,
Kaip aukso liktorėlis;
Ten stovėjo sena močiut ', 
Ant dvarelio išėjus.

Ant dvarelio išėjus,
Vartelius atsikėlus, 
Klausinėjo jauną dukrelę, 
Ar suvisai parėjo.

Ne suvisai, močiute,
Ne suvisai, širdele:
Aš perėjau pas motinėlę 
Rūtelių vainikėlio.

Oi sakai, sakalėli,
Tu puikus paukštužėli,
Tu lakioji po žalias girias — 
Parnešk man vainikėlį.

Gal būt, kad ši senutė bus išmesta iš gyvenamo na
mo už 90 dienų, pagal OPA išsikraustymo patvarkymą. 
Nors lange matosi trys žvaigždutės. Paveikslas — Mrs. 
Catherine Tsavalas, of Mineola, N. Y.

Sovietų spauda viešai išėjo su apkaltinimu, kad 
Vatikanas esąs palankus fašizmui. Šveicarijos laikraš
čiai praneša, kad Vatikanas nestos į ginčus su Mas
kvos melagystėmis, nes apkaltinimas perdaug jau vai
kiškas, kad būtų reikalo į jį atsakinėti. Bet tai nereiš
kia, kad katalikų spauda turėtų tylėti ir nėkiek į tuos 
šmeižtus nereaguoti. Tad katalikų spauda netyli. Tarp 
kitų laikraščių, einąs Bostone katalikų organas “Pilot” 
savo vedamajam straipsny drąsiai pasmerkia keistą 
Maskvos išsišokimą.

Visas pasaulis žino, byloja “Pilot”, kad sovietų
spauda neturi nė krislelio laisvės. Tokie laikraščiai, į 
kaip “Pravda”, “Izvestija”, “Krasnaja Zviezda” ir net 
menkiausi provincijos laikraštpalaikiai netaria nė vie
no žodžio, kurs sovietų valdžios nebūtų užgirtas ar į- 
sakytas. O sovietų valdžia tai Stalinas. Jis kontroliuo
ja visą Rusijos viešąją ir privatinę nuomonę. Bėda 
Rusijos gyventojui, kurs išdrįstų nesutikti su vož- 
diaus pasaulėžiūra. Sovietijos piliečiai tiek suterori
zuoti ir įgąsdinti, kad net neišdrįsta laisvai mintyti. 
Gink, Dieve, jeigu per sapną savo mintis paskelbtų ir 
jas slaptos policijos agentas nugirstų! Tad nėra jokios 
kalbos, kad kuris nors sovietų laikraštis būtų neoficia
lus. Visi jie vergauja valstybei ir rašo vien griežtai 
nurodyta kryptimi. Tuo būdu užsipuolimas ant Vati
kano yra daromas ne tik su Stalino žinia, bet ir jo įsa
kymu.

Stalinas puikiai žino — sako “Pilot” — kad daro
mieji Popiežiui pro-fašizmo priekaištai yra neteisingi. 
Tad ką gi jis nori jais atsiekti? Sunku jo mintį susek
ti. Jo bendras noras išnaikinti bet kokį tikėjimą yra 
plačiai žinomas, bet sunku suvokti specifinį šiuo at
veju jo planą. Neužmirškime, kad turime reikalą su 
žmogumi, kurs įgimtą azijatišką suktumą sujungia 
su neįmanomu prityrimu. Visą savo gyvenimą jis pats 
intrygavo ir su priešų intrygomis kovojo. Net pats 
oras, kuriuo jis kvėpuoja, yra persisunkęs nepasitikė
jimu. Kurie toj pačioj mokykloj treniravosi gal jį su
pranta. Mes amerikiečiai jo nesuprantame.

“Juozas Stalinas turi daug karštų gerbėjų šioj ša
ly. Kai kurie mano, kad šis tamsia ir kruvina praeitimi 
žmogus yra gerbtinas, kaip koks nepaprastas didvyris. 
Komentatoriai ir laikraščiai kolumnistai griežtai 
mums uždraudžia “neigiamai” apie Rusiją kalbėti bei 
manyti. Kai kuriems iš jų, kad ir bešališkiausia Stali
no kritika atrodo “mejestoto” (didenybės) įžeidimu, 
ir tas juos įvaro į tiesioginį urzguliuojantį pašėlimą. 
Tai tiesiog neišaiškinama nuotaika. Stalinui valia iš
koneveikti bet kokį individą ar tautą. Jis gali užgau
lioti Bažnyčią, kurią stambi šios šalies mažuma gerbia 
ir išpažįsta. Gi kai kurie mūs šalies žmonės net nepri
pažįsta mums teisės jam atsakyti. Jei pas mus dar; 
neišnyksta įtarimas ir nugastavimas prieš komuniz- P _ * margarin4- 
mą, tai kas už tai atsakingas? Ar tik viens Stalinas ”en«s”» b^ke7Je

Priešai ■ Ateiviai Ginkluotose 
Jėgose

Nepaprastas Jung. Vals- ko bus paimti tarnauti, ga- 
tybių Karo Departamento 
patvarkymas dabar lei- 

! džia priešus - ateivius ko- 
ivoti Amerikos ginkluotose 
' jėgose ir nuo jų nereika
lauja kovoti savo brolius 
tautiečius arba kraujo gl

uminės karo laukuose.
Taigi Parinktinės Tar

nybos .Sistema mano, kad 
jšis nusistatymas yra di
džiausios svarbos. Priešai- 
ateiviai, kurie nuo šio lai-

ir 6 cigaretes — viskas 
vienai parai. Pietums duo
da sriubos, kurios paval
gius nereikia plauti nei 
katiliuko, nei dantų, nes 
nuo 70 gr. arklienos, iš ku
rios ji virta, riebalų nėra... 
Po apmokymo pakliuvo
me į bunkerius; manėm, 
kad bent čia atsigriebsime, 

1 bet smarkiai nusivylėme— 
■į bunkerį įkopėme tais pa- 
' čiais atsivežtais šautuvais, 

/1 tais pačiais suplyšusiais 
Į rūbais ir nusmeseme tą 

Jau pora

ii atsisakyti tarnauti toje 
vietoje, kur jie susikirstų 
su ginkluotomis jėgomis 
savo brolių tautiečių.

Tas pakeitimas liečia vo
kiečius, vengrus, rumunus 
ir bulgarus, piliečius ir 
tautiečius. NMiečia japo
nų, kurie nepriimti tarny
bon. Ir Parinktinė Tarny
ba praneša, kad įsakyta 
vietinėms drafto tarny
boms atidaryti ir vėl svar
styti klasifikacijas užsire
gistravusių italų, .kurie ne
buvo priimti į ginkluotą 
tarnybą todėl, kad buvo 
priešai - ateiviai. Šis nusi
statymas seka bendrus 
pranešimus Jung. Valsty
bių, Didžios Britanijos ir 
Rusijos, kurie pripažįsta 
Italijos poziciją, kaipo ka
riaujančią karėje prieš Vo-

PASAKA

*>

(LKFSB) Yra užmegstas, kad ir nevisada regulia- 
’ rus, ryšys su Lietuvos patrijotų slaptuoju sąjūdžiu. 
Tik ką gavome iš Europos šį atsišaukimą, kurs, gal 
būt, norėta perduoti išeiviams lietuviams besiartinan
čios Vasario 16 d. proga. Čia paduodame to atsišauki
mo turinį ištisai:

čia kaltas?
“Amerikos ir viso pasaulio katalikai myli rusų 

tautą. Kaip krikščionims, jiems tai privalu. Ir iš tie
sų, nesunku mylėti tuos stebėtinus, malonius žmones. 
Jau per ketvirtį šimtmečio po kiekvienų mišių kalba
ma maldos už Rusiją. Ir kaip tik dėl to rusų tautai pa
lankumo ir meilės katalikai smerkia komunizmą, kurs 
atima jiems laisvę, kurs išstumia Dievą ir Jo Motiną 
iš rusų žemės. Dėl tos rusų meilės katalikai nepasitiki 
Stalinu, kurs žada duoti savo žmonėms visas žemės 
karalystes, bet už tai nori atimti jų nemirtingą sielą.”

K. Į
J ...............

Lietuvio Laiškas Iš Naciu Fronto
(LKFSB) “Laisvės Ko

votojas” Nr. 11 paduoda 
ištrauką laiško, kurį at
siuntė lietuvis “savano
ris” iš sudarytųjų batali- 
jonų: “Tikiu, kad visiems 
nepaslaptis, jog dabartinė 
vokiečių taktika pagrįsta 
vien melu ir apgavystėm, 
bet kad jie ką pačiupę ant 
savo meškerės dar tyčio
tųsi, tas, kurs savo kailiu 
to nepatyrė, tai nežino. 
Vos batalijonui atvykus iš 
Kauno, tuoj rytojaus die-

— pilna blakių, uodų. Ap
link bunkerį devynios ei
lės pelkių: priešais— “kul
tūringi banditai”, užpaka
lyje — nė kiek ne geresni 
vokiečiai. Kovok ir kom
binuok, lietuvi “savanori”
— sąlygos geros, viskas 
frontui... Visi kaip vienas 
kombinuojame bėgti, tik 
laukiame, kuomet daugiau 
pradžius, sužaliuos. Bėg
sim atgal į tėvynę, kad ga

gėtume savo jėgas aukoti 
i dėl jos interesų ir prisidėti 
prie nepriklausomybės at
statymo. Kreipiuosi į jus 
tautiečiai, neklausykite jo
kių vokiečių viliojančių

Tada po ilgų de- pažadų bei grąsinimų. Jie

ną, buvo įsakyta užimti 
apkasus, bet mes pasiprie
šinome. '
rybų buvo nutarta atleisti 
mus 2 savaitėm apmoky
mui. Apmokymas vyko 
prie limeno ežero, galima 
sakyti, pačiame fronte. 
Čia mes tikrai pažinome, 
kas yra vokiečiai. Maistą 
gaudavome, kaip Kaune e- 
santieji belaisviai: 40 gr. 
margarino, 40 gr. sūrio 
(nevisada), 500 gr. duo
nos, 1 šaukštuką cukraus

mus, kaip vergus, čia siun
čia tikrom skerdynėm. 
Mes patys laukiam tik mo
mento, kad ir su didžiau
siu pavojumi gyvybei, grį
žti pas jus, nes padėtis čia 
tikrai beviltiška ir ilgiau 
pasilikti būtų tikra savi- 
žudystė”. - 
“savanoris” 
15 d.
Nr. 11.

Kartą buvo toks meistrelis. 
Karalaitės batsiuvėlis...
Ir pasiuvo, ak dailius 
Sidabrinius batelius!

Karalaitei nepatiko — 
Ji ant jo visai supyko. 
Tarnams liepė pasakyti: 
Tur kitokius padaryti!

Kala dieną, kala kitą 
Ir kaip buvo įsakyta. 
Jis pasiuvo, ak, dailius 
Gryno aukso batelius!

Karalaitė nusisuko,
Lyg pakurstyta biesiuko..
Vėl jam liepė pasakyti: 
Tur kitokius padaryti!

Sėdi dieną, sėdi trečią,
• Galva sukas, šaltis krečia... 

Vargšas jaunas batsiuvėlis, 
Didis jojo rūpestėlis...

Bet... šešta diena prašvito, 
Perlų rasos žemyn krito, 
Neša jaunas, ak, dailius 
Rausvo stiklo batelius.

kieti ją. Ateityje po apsvar- ; 
stymų šių atsitikimų, jei
gu vietinės tarybos nu
spręs, kad italai registran- 
tai tinkami tarnauti ir jie 
bus klasifikuoti į Class 
1-A, jų Parinktinės Tarny
bos forma 303 ir Aliensj 
Personai History and 
Statement vėl bus siunčia- ■ 
mi į Karo Departamentą 
dėl naujo apsvarstymo re- 
gistranto tinkamumo.

Praeityje, jeigu priešas- 
ateivis atsisakė tarnauti 
Jung. Valstybių ginkluo
tose jėgose, Karo Departa- j 
mentas jų nepriėmė. Tas 
nusistatymas vis veikia, ' 
bet pakeitimas gal privers 
daug priešų - ateivių at
šaukti savo pasipriešinimą Į 
tarnauti militarinėse jėgo
se šios šalies, pagal Selec- i 
tive Service. Toki atsitiki
mai bus vėl svarstomi.

Karo Departamentas 
taipgi pakeitė nusistaty
mą kaslink stovio ateivių, 
kurių šalys buvo neitralės, 
bet dabar kariaujančios/ 
Pagal Parinktinės Tarny
bos patvarkymą, neitralis 
ateivis gali paduoti Selec- 
tice Service Form 301 ir 
prašyti paliuosavimą nuo 
tarnybos ginkluotose jė
gose Jung. Valstybių. Jei
gu neitralis ateivis paduo
da tokį prašymą, jis ant 
visados sulaikytas nuo 
šios šalies pilietybės pagal 
dabartinį įstatymą. Pa
keisti patvarkymai parū- 

1 pina, kad jeigu neitralis 
ateivis tapo kariaujantis, 
Form 301 pirmiau paduo- 

- ta tapsta neveikianti. Nors 
• ateivis, kuris padavė Form 
■ 301 negali jos atšaukti, jis 

gali pasisiūlyti tarnauti ir 
jeigu priimtas, tarnybos 
teismas nuspręs pilietybės 
klausimą.

Naujame Selective Ser
vice sąraše Colombia, 
Iran, Corsica, Palestina ir 
Trans-Gordon dabar pri- 
skaitomos prie kariaujan
čių šalių.

Dabartinės neitralės ša
lys yra Afganistan, Alba- 
nia, Argentina. Chile, Den- 
mark, Ecuador, Eire, 
Egypt, Estonia, Finland, 
France-Indo-China, Ice- 
land, Latvia, Lebanon, Li- 
beria, Principality of 
Liechtenstein, Lietuva, 
Monaco, Paraguay, Peru, 
Portugal and possessions, 
San Marino, Kingdom of 
Saudi Arabia, Spain and 
possessions, Spanish Ma- 
rocco, Sweden, Switzer- 
land, Syria, Thailand, Tur- 
key, Urugay, Vatican City 
ir Venezuela.

LIETUVI ATSIMINK!
1) Trijų plėšriųjų kaimynų apsupta, Lietuva, nuo 

amžių, buvo objektu imperialistinių pasikėsinimų vo
kiečių, rusų ir lenkų.

Šimtmečiams praėjus, Lietuva, ir vėl, šiandien 
patapo tų pačių kaimyninių imperialistų godžiai sie
kiamu objektu.

2) Kovoje už savo Tautos Nepriklausomybės egzis
tenciją lietuviai turi skaitytis vien ant savo jėgų.

Gyvenimo praktika parodė, kad tolydžiui skelbia
mų gražių obalsių toli - gražu nepakanka. Jei do pir
mojo pasaulinio karo Lietuva atsistatė — tai tik dėka 
jos savanorių pasiryžimui ir aukoms.

Nuo vokiečių ,rusų ir lenkų įsibrovėlių, anais lai
kais, apsivalius, automatiškai pasipylė ir kitų valsty
bių pripažinimai.

Ne kitaip dalykai, atrodo, klosis ir po šio II pasau
linio karo...

3) Lietuva turi būti Laisva, Nepriklausoma ir Demo
kratinė.

Jos busimąją santvarką ir valdymo formas nu
statys patys Lietuvos žmonės per savo rinktąjį Stei
giamąjį Seimą.

Skaudžiai įvykių pamokyta ir gerai suprasdama 
savo geografinės padėties tragizmą, lietuvių Tauta, šį 

i kartą, mokės tikrai vieningai suglausti savo eiles ir, 
išplės savo įgimtas kūrybines jėgas tikrai sugebės su
siorganizuoti į vieną nenugalimą kamuolį.

4) Konstatuodami Jungtinių Amerikos Valstybių" 
kilnias pastangas išvesti žmoniją į geresnę ateitį, Lie
tuvos žmonės, su pasigerėjimu ir vienbalsiai, užgiria 
Amerikos lietuvių patriotinės visuomenės dedamas 
pastangas remti USA karo vykdymą.

Lietuvos žmonės mano, kad juo greičiau šis karas 
bus laimėtas, juo greičiau bus galima pereiti prie At
lanto Čarterio praktiško įgyvendinimo, vadinasi, ir 
prie Naujos Lietuvos atstatymo.

5) Kovoje už Lietuvos Nepriklausomybę, bei jos išc. 
laikymą ateityje Lietuvos žmonės savo viltis deda i A- 
merikos lietuvių patriotinę visuomenę.

USA tarptautiniam svoriui kas-kart augant, 
tomatiškai auga ir jos lietuviškosios dalies įtaka 
svoris.

Amerikos lietuviai tą turi gerai įsisąmonyti. 
aplinkybė stato ir naujų Amerikos lietuviams uždavi
nių, bei dvigubina jos atsakomybę tiek Naujos, tiek 
Senos Tėvynės atžvilgiu.

Visų pirmiausiai, ji reikalauja iš Amerikos lietu
vių kuogeriausios visuomeninės organizacijos, vidinio 
susiklausymo ir stropaus planavimo darbe. Savo kie
kinę silpnybę lietuviai gali išlyginti tik geresne pa-^ 
stangų koordinacija, derinimu.

I

i

au-
bei

Ši

LIETUVI PASIŽADĖK!
1) Visur ir visuomet sekti savo organizacijos nuro

dymus, kuoskaitlingiausiai ir visu rimtumu aktyviai 
dalyvauti susirinkimuose, parengimuose ir šiaip suei
gose.

2) Duosniai aukoti organizacijos nurodytiems ar jos 
remiamiems tikslams.

3) Visur ir visuomet stovėti už Laisvą, Nepriklauso
mą ir Demokratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu 
Klaipėdoje.

4) Visur ir visuomet remti Amerikos Lietuvių Tary
bą. Lietuvos žmonės ją laiko pilnateise Amerikos lietu
vių atstove ir iš jos tikisi sprendžiamosios veiklos.

5) Raštu ir žodžiu klabenti organizacijas, jei lietu
viškoje darbuotėje pastebi kokius nors netobulumus, 
apsileidimus ar šiaip netikslumus.

6) Visomis išgalėmis remk savo spaudą!
Kiekviename lietuviškame name turi būti prenu

meruojamas bent vienas lietuviškas laikraštis.
Be to, ir pats rašinėk į savo spaudą. Rašyk trum

pai, aiškiai ir apgalvotai. Venk kartojęs nepatikrintus 
gandus ar nepagrįstus asmenų puldinėjimus.

Į reikalus žiūrėk Lietuvių Tautos intereso akimis!

- Taip rašo 
1943 m. birž. 

“Laisvės Kovotojo”)

Karalaitė džiaugės plojo, 
Dvarą jam padovanojo. 
Liepė skambinti, sakyti: 
Visus pokylin prašyti.

Dunda bubnai. kaip vargonai, 
Šoka ponios, šoka ponai...
Karalaitė sutrepsėjo... 
Stiklo batai subirėjo!...

“A. S.”

Rožančiai
“Darbininko" administracijo

je galite gauti puikų Rožančių 
po SI.10 su prisiuntimu. Turime 
nedidelį jų kiekį. Kas norite jų 
gauti, tuojau užsisakykite. Su 
užsakymu money orderį arba 
grynais pinigais siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.

School in Milwaukee, winconain, 
buud for delivery lo fclloo •tudenta*



Antradienis. Vasario S, 1941

Ruošiantis Vasario 16,1944
Visos pasaulio tautos laukia tautų pažangume kultūroje. Pri- 

ramybės. Mes. lietuviai taip pat steigė mokyklų, nuo pradinių 
iki universitetų, išmokslino ei
les įvairių profesijonalų. inteli
gentų. kurių ir iki šiol priešai 
nespėjo išnaikinti, nors ir labai 
stengėsi. Lietuvis kantrus - ne
palaužiamas. Sieks laisvės, pa
kol ją atgaus.

16 Vasario Minėsime Lietuvos 
laisvės atgavimo sukaktį.

Kiekvienas lietuvis bėi lietu
vaitė. lai pakelia savo balsą, 
dalyvaudami minėjimuose rezo
liucijomis. protestais prieš vi
sus tuos, kurie 
vergti Lietuvą, 
šiukšlių, kurios 
tautos vardą, ir kaikurie save 
vadina 
dalykų 
sijų ošę 
naudai, 
ja “prieglaudą” 
dykai to nedaro. xi<x vienas «>. 
dviejų, apmokami agentauja. 
arba jų protelis susiaurėjęs, 
nes tikra tėvynės duktė ar sū
nus nesmeigs peilio į motinos 
širdį. Lietuviai, kurie yra užsi
krėtę komunistiška cholera, 
verti pasigailėjimo. Tikrą lietu
vį drugis krečia kai pamąstai 
apie komunistišką ir nacišką 
malonę.

Laukiame karo pabaigos. Pa-i 
šaulio valdovai ruošiasi prie 
taikos, prie tos pažadėtos lais
vės pasaulio žmonijai. Tik Die
vulis žino ar sulauksime? Ta 
brangioji laisvės savivalda vi
soms suteikta. Jau siūloma pa
motės globa, jau neriama stipri 
kilpa Lietuvai ir kitoms mažu
tėms tautelėms pasmaugti. Mū
sų vienintelis šūkis: mes norim 
tos pažadėtos laisvės. Lietuviai 
nėra koki atsilikėliai piliečiai. 
Mes remiame 
valdžios reikalus, 
bonus - štampas, 
reikmenis, ir tam 
tuvių sūnūs karo 
ja kraują, gyvastis aukoja įvai
riuose pasaulio kraštuose, gin
dami Dėdės Šamo garbingą 
žvaigždėta vėliavą, ir kartu už 
visų tautų laisvę, pažadėta At
lanto Charteryje.

Mes tik ir prašome pasaulio 
valdovų, kad jie savo garbingą 
žodį išlaikytų. Kitaip ir jie tos 
kraujo dėmės nenusiplautų, nes 
pavergtų tautų giliausius Įsiti
kinimus. Kovosim, dirbsim.! 
kraują liesim, gyvastis auko-

trokštam visa širdimi tos sal
džios ramybės. Bet už vis di
džiausias lietuvio troškimas, tai 
laisvės, to brangiausio turto, ką 
gali bile koks gyvas sutvėrimas 
pasaulyje turėti bei naudotis. 
Be laisvės gyvenimas niekam 
nėra malonus, bet ir mažiau
siam vabalėliui. Paimkime 
skruzdytę. kuri taip stropiai 
dirba savo gyvastį palaikyti, 
bet uždaryk kokioj nors viete
lėj. padėk jai ganėtinai maisto, 
visvien jinai ilgai negyvens, 
nes neturi laisvės; arba uždary
tum tą garsų giesmininką vytu
rėlį į gražiausią klėtkelę. padėk 
jam geriausio maisto, na ir 
klausyk, ar jis giedos tą savo 
gražią rytmetinę giesmelę? Ne. 
Delko? Dėlto, kad jis laisvės 
neturi.

Štai kokia žaizda paliečia tau
tos širdį, kuriai laisvę mėgina 
išplėšti. Kaip šiandien • jaučiasi 
Lietuva, kuri atgavus tą bran
gią laisvę laimingai bei garbin
gai per 22 metus naudojosi, 
nieko iš niekur nereikalavo.

Lietuva neatsiliko nuo kitų

3 ST£PS TO VICTORY
TVTRYMONTH

t M T W T . r sT .

lt tau

a tablcspoonful 
of lutdien įrtttt 
* day makes a pound 
a month.

“inteligentais”, tautos 
“žinovais”, o dirba iš- 
komunistinės valstybes 
savo raštais nurodinė- 

tėvynei. Jie 
Yra vienas iš

kėsintųsi pa- 
Mes turime ir 

teršia mūsų

Sunkiai sužeistas marinas Bouganville, saloj, laukia daktaro pagalbos. 
Kai daktaras suteikė kariui netekus am rankų galvos perrišimą, tai su
žeistasis užklausė daktaro, ar jis galės už pusvalandžio grįžti į mūšio 
lauką?

Dievo Mylimoj Žemėj

i i

'JUST IMAGINE TEN\

BULLETS FPOM 4 į
MONTH'S FAT- i
SAVINGS. ... " J

č50*k

Floridoj pakraatėmis...

įvairiais būdais 
perkame karo 
dirbame karo 
panašiai. Lie- 
frontuose lie-

i

Mylėt Tėvynę nepabosta, 
Kentėt už ją nėra graudu — 
Ar saulė iš mėlynės glosto, 
Ar žengsi rudenio gruodu.
Ar šypsos žavintis rytojus, 
Ar sunkų vargų tematai —
Tau vis brangi šalis gimtoji, 
Tave vilioja jos šlaitai.
Kas pagiedos, kaip vėversėlis 
Virš tavo tėviškės laukų,
Kas nuramins sugeltą sielą, 
Kaip mielas gegužės ku-kū.
Jau kiek svetur ieškojo laimės, 
Kiek plaukė marių vandenais — 
Ir vis brangesnis lieka kaimas 
Už miestą švytinčiais namais.
Kada sunku, tu pasiskųsti
Gali berželiui palauky;
Kad žiaurūs vėjai nebepūstų, 
Prašai Dievulį ir tiki...
Tiki, jog Dievas myli žemę, 
Kurios sultim tu gyveni — 
Ir tau skaisti viltis vėl gema, 
Ir tu — ne ašarų slėny!

kad rastųsi mūsų kolonijoje lie
tuvių, kurie tiesioginiai geroką 
skaičių tokių vokų pasiųstų.

Per keturius sekmadienius, 
pradedant vasario 6 d., 4 vai. 

; po pietų. Mrs. Martin aiškins ir 
į pagelbės visiems norintiems į- 
I sigyti Amerikos pilietybę išpil- 
! dyti blankas, surasti liudinin- 
; kus. tarpinikaus pa steisėją ir 
I visą kitą, kas su tuo surišta. 
Visą tai atlieka nemokamai. Su
sirinkimai įvyks Lietuvių “Lai
svės" svetainėje.

WATERBURY, CONN

. .. ■

4

Aukos Amerikos Lietuvių Tarybai
Sudėtos Amerikos Lietuviu Konferencijoje 

Pittsburjh, Pa.

M. L.

Į Apaštalavimo Maldos draugi
jos metinis susirinkimas įvyko 
! gruodžio 26. 1943, šv. Juozapo 
Į parapijos salėje. Visa valdyba 
■ liko ta pati:
I

pirm. Monika Stoknienė, vice- 
j pirm — Ona Šmotienė. protoko
lų rašt. — Stepanija Dumšienė. 

Tik atsisakė iždininkė. Barbo- 
į ra Pabilionienė. Į jos vietą iš- 
i rinkta Alena Kauneckienė. Fe- I
! deracijos atstovės — Liudvina

sim. už pasaulio teises ir pašau- vadinamas NACIONALES' Liunienė ir Petronėlė Laurinai- 
linę taiką. Broliai. Lietuviai, vi- TAUTŲ SAKAITES. LietuviaiLjenė. Noriu pažymėti, kad ta 
si kaip vienas, dėkim visas pa- savo eilės neaplenkia. Eilinė' draugija gražiai darbuojasi. Y-Į 
stangas, kaip kurie galime. Kas 
protu, kas darbu. Mes jokios 
kitų šalių vergijos nenorime.

Motinos jausmas, kuri davė 
savo brangiausi turtą sūnų ko
voti už šios šalies principus.

Jf. E. Zailckienė.

ELIZABETH. N J.
Mūsų kolonijoje Karo Bonų 

pardavimas gana gerai eina, bet 
galėtų būti dar geriau jei nesi- 
rastų mūsų tarpe Lietuvių tau
tos gerovei “šiaudadušių". Jų 
negali būti rami sąžinė, jei tik 
prašoma užregistruoti boną. o 
jokių pinigų nereikalaujama, 
bet jie ir to nenori padaryti. Ko 
čia gailėtis tų kelių bonų nume
rių sužymėti. Jei kitos tautos 
tą skaito garbingu darbu, kodėl 
mums turėtų būti netinkamu? 
Ar mes neturime Lietuvoje gi
minių? Ar mūsų giminės ten 
turi nors šimtąją dalį to valgio, 
kurį mes čia valgome? Ar jie 
ten ramūs naktyje ir dieną nuo 
areštų? Tat kodėl mes norime 
šiame atsitikime būti slapu- ■ 
kais? Blankų tūkstančiai išpla
tinta. Prasidėjo KETVIRTOJI 
KARO BONŲ paskola. Prašo-! 
ma visų gražinti blankus ir re- DELEGATE 
gistruoti visus bonus, 
nebūtų pirkti — praeitais ar 
šiais metais, nebus vėlu. Svar
bu. kad Nev; Jersey valstybės 
lietuviai galėtų tinkamai 
tautų tarpe pasirodyti.

Lietuvių savaitė prasidėjo nuo ra aukavusi šiaip: 
sausio 31 d. iki vasario 5 d., E- 
lizabethport Banke. Centralinis . 
miesto komitetas įgaliojo Mrs. i 
M. Martin (Marcinkevičienę) ; . .1 t*t r» i * 
sudaryti Lietuvių pardavėjų1 
grupę. Tokia grupė veikia ir jo-į 
je dirbo šios moterys: V. Bud- 
reckienė. V. Žilevičienė. Al. Ka
tilienė. M. Klebaušienė, R. Bo
lero. Rom. Džiovelienė ir J. Na- 
rušienė. Ten pat galės gauti 
vaikų paralyžiui nukariauti vo
kus tiesioginiai pasiuntimui 
prezidentui Roosevelt’ui į Wa- 
shington. D. C. Gražu būtų.

Mūsų mieste tautos turi
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Šv. Barboros Draugija — Chicago, III. 
Jonas Petraitis — Pittsburgh, Pa. 
LRK Federacijas 3-čias skyrius — Boston, Mass. 
Paulina Glugaitienė — Cleveland, Ohio 
Lithuanian Independence Day Committee, Chicago, III. 
Mrs. Ona Biežienė — Chicago. III. 
Mrs. Vanda Byanskienė — Chicago. III. 
Mrs. Kurdienė — Chicago, III. 
A. Kriaučialis — Worcester, Mass. 
Kun. Skripkus — Chicago, Iii. 
Mrs. Skrebunienė — Chicago. III. 
Elizabeth Samonienė — Chicago, III. 
Kun. Širvaitis Chicago, III. 
Kun. Pininskas — Chicago. III. * 
Pranas Bajoras — New York, N. Y. 
Dr. P. Vileišis — Waterbury, Conn. 
Mr. Tauter (?) .......................  ................
Mr. Ramanauskas (?) ........ ..........................................
J. Andriukaitis (?) ............................................—...........
J. Brazauskas — Cleveland, III.
S. Mockus — So. Boston, Mass. ... .....
Juozas Lekys — So. Boston, Mass. 
Mrs. Jakavičienė — Chicago, III.
S. Atkočiūnas — Chicago, III. 
P. Oksaitė — Chicago, III. 
P. Jakavičiūtė — Chicago. III. 
Chicagos Krakiškių Klubas — Chicago. III. 
SLRKA 254 kuopa — Pittsburgh, Pa. 
J. Grinius — Philadelphia. Pa.
Paul Miller — Chicago, III. ............. ............ ...................
S. Bakanas — Pittsburgh. Pa..........................
Kun. Antanas Deksnys — Chicago, III.
Mrs. A. Levanienė — E. St. Louis, III. _____
Kun. Antanas L. Deksnys — E. St. Louis, III. 
SLA 134-ta kuopa — Chicago, III. . .............
Jonas Vaivada — Philadelphia, Pa. 
M. Papaškienė — Paterson. N. J. 
L. Grigonis — New Haven, Conn. 
LRKSA 134-ta kuopa — Brooklyn. N. Y. 
SLA 126-ta kuopa — New York. N. Y.
Marijona Čepaitienė 
J. A. Jankauskas — Boston, Mass. — .....
SLA 35-ta kuopa — Wilkes Barre, Pa.
Amerikos Lietuvių Kareivių Motinų ir Tėvų Organizacija 

Chicago, III. per Jadvygą Čepulienę 25.00
Mr. & Mrs. A. J. Viznis — Bridgeport. Conn. 5.00
SLA 23-čia kuopa — Shenandoah. Pa. 5.00
SLA 11-ta kuopa — Waterbury, Conn. 10.00
Prelatas Maciejauskas — Los Angeles. Calif. 10.00
Antanas Žiemys — Rochester. N. Y. 10.00
ALRKF ir Šv. Jurgio parapija — Norvvood. Mass. 100.00
Draugystės Palaimintos Lietuvos — Chicago. III. 15.00
Moterų Sąjungos 64-ta kuopa — Detroit, Mich. 25.00
Valeria Sungail — Westwood, III. ... 5.00

(Bus daugiau)

Chicago, III.

Šv. Juozapo parapijai S130.00; j 
! katalikiškai spaudai — “Žvaig- j 

i” — $17.00; Lietuvių Kultu- j 
• riniam Institutui — $5.00; Rau-! 
; dona jam Kryžiui — $5.00; Ma
rianapolio kolegijai — S10.00:; 
Ligoniams ir suvargusiems —: 
$44.00; misijoms — $30.00.

; Turiu pasakyti, kad pirm. Mo-' 
nika Stoknienė labai daug dar-! 
buojasi. Buvo visai pasirengus; 

'atsisakyti. Sako: “Jau pasenau; 
! ir nuvargau, reikia pailsėti”.' 
Bet narės atmetė rezignaciją 
ir vienbalsiai išrinko ir toliaus 
darbuotis.

Aš nuo savęs linkiu jai ir ge
riausios sveikatos.

Protokolų rašt. —
Stepania Dumšienė. į

Apaštalavimo Maldos draugi- * 
ja aukoja jūsų spaudai $2.00. 

Į Nors maža auka, bet prašome 
priimti. S. D.

Nuoširdžiai dėkojame "už auką 
“Darbininkui”.

“Darbininko” Adm.

JAUČIATĖS BLOGAI?

Tsiang 
kur jie Ting-fu, China's chief delegate 

to coming United Nations Relief 
and Rehabilitation conference 
in U. S., is former Ambassador 
to Soviet Russia. He is Amer
ican - trained and university 
professor. Picture taken at New 
York conference.

kitų

taip

TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU

BŪDU

• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, pą’.engvin- 
kite sau šiuo modemišku būdu — 
kramtykite FEEN-A-MINT. ši sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

Didelis ir maža, bet abu uniformose ir abu tarnauja 
Dėdės Šamo karo tarnyboje. WAC Pvt. Lois Wocds iš 
Chicago. Tik pusė colio aukštesnė virš penkių pėdų 
mažiausio reikalaujamo didžio. Gi Sgt. Joseph McGui- 
re iš Washington, šešių pėdų ir šešių colių.
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aiškinki-

(p. Prano Razvadausko, L. 
Vyčių Centro pirmininko, re
feratas, skaitytas sausio 30 
d., Norwoode, LRKSA Aps
kričio suvažiavime).

pinigus — pomirtinę? La
bai rimtas klausimas, bet 
malonu paaiškinti, kad 
Susivienymas yra nutaręs 
išmokėti visų narių - ka
rių certifikatas pašalpga- 
viams, nežiūrint kur jie 
žūtų, gindami žvaigždėtą
ją Jungtinių Valstybių vė
liavą. Čia yra didelis pa
lengvinimas tiems na
riams, kurie yra karinės 
prievolės amžiuje. Visiems 
jaunuoliams šį 
me!

Kultūriniams 
niams reikalams 
sivienymas yra labai daug 
pagelbėjęs — prisidėjęs.

Pranas Razvadauskas. i Jau 1890 metais, penkta-. 
Lietuvos Vyčių Centro Pirmi- me Seime nutarta leisti 
ninkas ir LRKSA Naujos Anglu lietuviškas knygas. Po de
jos Apskričio Organizatorius, šimto jo Seimo buvo iŠ-j 
-------------------------------- -leista%“Kražių Skerdynės”: 
ris geriausiai jam patinka,----------------- Padėtis Rusų,
nes visi Susivienymo certi-1 Imperijoje, 
fikatai moderniški ir už-j 
girti valstybių apdraudos Į 
departmentų. Be to, Susi-j 
vienymo ratos — mokes
čiai už apdraudos protek
ciją išlaiko visą kompeti- 
ciją, ir jie yra mažesni, 
negu kitų panašių organi
zacijų. Dar prie to, visi 
certifikatai turi rezervus, 
ir po trijų metų mokėjimo, 
dėl nedarbo ar kitų prie
žasčių, negalint toliau mo
kėti, galima pasirinkti iš
mokėtą certifikatą, arba 
pratęstą apdraudą, kurie'

Didžiai Gerbiamieji At
stovai:

Gerbiamam LRK Susi
vienymo N. A. apskričio 
pirmininkui, Vincui Ku
dirkai nuoširdžiai mane 
kviečiant, sutikau šiam 
Apskričio suvažiavimui 
paruošti trumpą paskaitė
lę apie mūsų Susivienymą, 
jo veiklą, jo padėtį šiais 
kritiškais laikais ir, kaip 
mes galėtume prisidėti 
prie Susivienymo ugdymo. 
Prisidėję prie Susivieny
mo ugdymo, mes tuo pa
čiu kartu prisidėsime stip
rinti taip labai svarbų — 
lietuvybės palaikymą ir, 
kaip katalikai, palaikysi
me — vykdysime tikybinę 
akciją. Čia gal svarbiau
sia, kad mūsų Susivieny
mo nariai būtų geri, pilna 
žodžio prasme, katalikai. 
Būdami geri katalikai, pil
nai suprasdami Kristaus 
mokslą, būsime ir geri lie- 

x tuviai ir, darbštūs katali
kiško - lietuviško Susivie
nymo veikėjai. Turėdami 
tokius narius Susivieny- 
me, tuoj pastebėtume kaip 
stambiau reikštųsi mūsų 
darbai Katalikų Bažny
čiai, Susivienymui, Lietu
vių tautos gyvybei užtik
rinti ir pilnai Lietuvos Ne
priklausomybei atstatyti.

Labai aišku, kad šiais 
laikais, kada visos valsty
binės ir organizacijų jė
gos įtrauktos Karo perga
lei, tai suprantama, kad ir mokesčių. Be to, Centras 
mūsų Susivienymui f 
karas labai trukdo veiki- i 
mą ir jis, Susivienymas, minaciją. 
dabar negali pasirodyti sa-1 f 
vo pilnu veikimo grožiu, pirmiau neturėjome, todėl la. Centro valdyba įparei- 

I dabar jomis turėtume gota agituot per organą, 
! naudotis ir išaiškinti ki- kad kuo daugiausia būtų 
tiems, kokias geras sąly- aukojama Lietuvos švieti- 
gas ir lengvatas mūsų Su-'mo draugijoms — “Žibu- 
sivienymas teikia savo bū- riui” ir “Saulei”, 
simiems nariams. 24-tame seime nutartai

Dabar, einant antrąjam paskirti iš tautiškų centų 
pasauliniam karui, jau- 300 dolerių išleidimui rei- 
nuolis pakviestas prisira
šyti prie Susivienymo, 
tuoj pastato klausimą: 
kaip bus jei aš būsiu pa
šauktas karinei tarnybai 
ir nelaimingu atveju žū
čiau, ar mano pašalpgavys 
gaus už mano certifikatą

11-tas seimas paskyrė 
100 dolerių konkursui 
“Lietuviškos Gramatikos” 
parašymui. Nutarta rinkti 
senoviškus lietuvių raštus. 
Įsteigtas Imigrantų Namų

sumažėjo 24 nariais, S. L. 
A. sumažėjo 203 nariais, gi 
komunistinis paaugo 22 
nariais.

Kaip jau minėjau, mūsų 
Susivienymo finansinis 
stovis puikus, visi invest- 
mentai labai saugūs ir ne
ša puikius dividentus. Li
beralų — SLA, buvo daug 
investuota pinigų ant se
nų namų, tačiau įsisteigus, 
namų • statymo valdiš
kiems projektams, jiems 
pavyko didelę dalį pinigų 
atgauti. Tačiau, jie patys 
pripažįsta, kad mūsų Susi
vienymo investmentai 
saugesni.
PERSPEKTYVOS 
ATEIČIAI

Susivienymo turtu, kur 
per pusantrio milijono do
lerių, mes labai didžiuoja
mės. Taip, bet žinokime, 
kad daugiau nei pusė mū
sų Susivienymo narių jau 
pralenkė 50 metų amžių. 
Mirtingumas tuoj pasiekė 
labai aukštą laipsnį. Susi
vienymui reikia naujo 
kraujo, jaunų žmonių, kad 
užpildytų senųjų ir išsis
kyrusių iš gyvųjų tarpo 
vietas. Taip, reikia naujų- 

i jaunų žmonių ir, mes turi
me eiti į gyvenimą ir juos 
surasti! Mūsų Susivieny- 
me stebėtinai mažas jau- 
namečių narių skaičius, o 
gi mūsų jaunieji turės už
imti mūsų vietas ateityje 

! ir paveldėti Susivienymo . 
turtą bei palaikyti jo vei- - 
kimą. Mūsų Susivienymas 

(turi labai tinkamus vai
kams certifikatus, tai ko
dėl savo vaikučių neprira- 

• syti?
Centro sekretorius man 

kartą sako: “Jei Susivie
nymas turėtų dar nors 
4000 narių daugiau, tai 
viskas žymiai palengvėtų. 
Lėšų ir kiti fondai žymiai 
sustiprėtų, o 4000 narių 
būtų taip lengva gauti. Tu
rime 110 lietuviškų para
pijų. Tad pažymėtą kiekį 
narių lengvai sudarytų tik 
po kelias dešimts iš para
pijos. bet nėra nuoširdu
mo ir noro pasidarbuoti.” 

Ir ištikrųjų, per tiek pa
rapijų Susivienymas turė
tų žymiai sustiprėti narių 
skaičiumi! Jei mes nors 
truputį nuoširdžiau pasi- 

i darbuotume ir bent po vie
ną naują narį prirašytu
me. Baigiant, gerbiamieji, 
drąsiai pareiškiu pilnu 

, savo įsitikinimu, kad Susi
vienymui darbu daug žy
miau turi prisidėti mūsų 
garbingoji kunigija ir mes 
patys. Be nuoširdumo ir 
pasiryžimo organizacijoje 
mes esame noliai, o tokiais 

tvirtas, mes nenorime būti, mes 
norime būti darbštūs, kad 

' i duotume
mu, Susivienymas turėtų gaivinančios inspiracijos,
būti svarbiausias mūsų gražių vaisių,
lietuvių visuomenei, gi, 
kol kas. to nematyti —su-

Susi-i sidomėjimas
kia.

Štai trumpai 
me kaip stovi 
šios organizacijos.

Jau sakiau, kad mūsų 
Susivienymas turi tik 10,- 
849 narius. Gi liberalų 
S. L. A. — 15.379 narius, o 
komunistų ar komunistuo
jančių valdomasis turi 
8,630 narius. S. L. A. ir 
mūsų Susivienymas vieno
do amžiaus, o matosi dide
lis skirtumas narių skai
čiumi; komunistinis Susi
vienymas tik trylikos me- 

,tų amžiaus, o matote koks 
jų narių skaičius.

narius, o galėtų ir turėtų! Praeitų dviejų metų bė- 
Susivienymas

r Aį įit ■, 1
■> a

F K -
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Kai Dėdės Šamo kariai perplaukė skersai ekvatoriaus, tai jie ant laivo 
surengė “initiate” ceremonijas tiems kariams, kurie plaukė pirmą kartą. 
Vaizde parodo karalių Neptūną su trišakiu sveikinantį naują keleivį - 
jūreivį.

Illinois Valstybės Senato

" ‘ Mirus a. a. Antanui Smetonai, Illinois valstybės
Fondas ir pradžiai paskir-i Senatas priėmė sekančią rezoliuciją: 
ta 100 dolerių.

13-tame seime paskirta
100 dolerių Lietuvos že
mėlapio išleidimui.

16-tame seime nutarta 
išmokėt iš iždo 50 dolerių. 
“Vyskupo Valančiaus raš
tų išleidimo komitetui”.

20-tame seime nutarta sudden and untimely death of Antanas Smetona.I

STATĖ OF ILLINOIS 
SIXTY-THIRD GENERAL ASSEMBLY 

SENATE 
IN MEMORY OF 

HON. ANTANAS SMETONA 
Offered by Senator Arnold P. Benson 

Senate Resolution No. 8
VVHEREAS, We have learned vvith deep regret of the

; nis. Juk, kaip anksčiau pa
žymėjau, mes turime pui
kiausius certifikatus ir 
lengviausias sąlygas. Tad, 
kas gi yra, kad mūsų na
rių skaičius toks mažas? 
Argi, jau nėra daugiau lie
tuvių katalikų Amerikoje? 
Yra, bet mums trūksta 
pasišventusių veikėjų Su- 
sivienyme, kad visus lietu
vius katalikus prirašyti.

Daug mūsų garbingų 
praeities veikėjų, tik var
dus prisimename, nes jie 
yra pasitraukę iš veikimo 
dirvos, o dar daug galėtų 
nuveikti ir kitiems gražų 

Kodėl

I

palaiko certifikatą vertėje išleisti priaugančiai kar- exiled president of Lithuania; and 
VVHEREAS, Antanas Smetona served the Republic; pavyzdį parodyti.

of Lithuania with brilliance and distinetion as its first.1 jie pasitraukė iš veikimo 
and also, after an interval, as its lašt President, and 
became known and endeared as the George Washing- 
ton of his country; and

WHEREAS, The loss of this outstanding leader is 
deeply felt by all freedom-loving persons throughout 
the world; and

VVHEREAS, We recognize with deep appreciation i 
.Antanas Smetona’s untiring efforts expenaed in be- 
'half of his country; therefore, be it

RESOLVED, By the Senate of the Šixty-third Gene- 
Iral Assembly of the Statė of Illinois, that we express 
' our deep regret at the loss of Antanas Smetona; that 
’ a copy of this resolution be forwarded by the Secretary 
of Statė to the members of his bereaved family; the

■ Lithuanian Consul in Chicago and interest Lithuanian 
i Societies, Organizations and newspapers; and. 
ifurther mark of respect to his memory, that
Senate do now adjourn.

Adopted bv the Senate, January 10, 1944. 
(Signed) HUGH W. CROSS 
President of the Senate 

j (Signed) EDVVARD H. ALEXANDER
Secretarv of the Senate

lo “Šv. Naktis” $25 ir dele- kurie patys už save kalba. 
• gatai čia pat sumetė $70.- ir matome kiek Susivieny-
■ 66; Liet. Informacijos Biu- mas pagelbėjo mūsų kul- 

rui Paryžiuje $25; kunigo tūrinėms įstaigoms, ir tė-
‘ Kaupo raštams išleisti vynei Lietuvai. Lietuva vėl 

$25; Lietuvių Kolegijos žiauriųjų okupantų kry- 
Foidui $100; Susivienymo žiuojama, bet drąsiai ti- 
Stipendijų Fondui — $67.- kiu, kad vėl ji bus laisva 
58. ir, Susivienymas vėl išties

32-rame seime Šv. Kaži- jai savo duosnią ranką, 
miero Seserims paskirta 
$200.

36-tame seime Aukso- 
Sidabro Fondui — Lietu
vos nuosavos valiutos pa- 

I ramai — paskirta $500.
51- me seime Tėvų Mari

jonų Marianapolio Bernai
čių Kolegijai paskirta 
$300; Nukryžiuoto Jėzaus Labdarybės

$200; $17,000. Dabartiniu U 
Šv. Pranciškaus Seserims Karo bonų pirkę už $300,- 
$100; Šv. Kazimiero Sese- 000. 
rims $100; Vilniaus našlai
čių šelpimui $50; Clevelan- skaitlinės 
do Lietuvių 
Darželio reikalams $25.

52- ras seimas
po $150 Marianapolio Ko-; Amerikoje, 
legijai, Seserims Pranciš- nu, bet reikia 
kietėms, Seserims Kaži- kad narių skaičiumi 
mierietėms ir Seserims silpnas. Jis turi tik 10,849 
Nukryžiuoto Jėzaus.

Štai faktai gerbiamieji,būti keleriopai skaitlingos-'gyje mūsų

tai trumpą katekizmą lie
tuvių kalba.

21-me seime nutarta tė-
per gana ilgą laiką. I 

Kitas vėl, dar naujas, bet 
labai svarbus dalykas, kad Vyn§s Lietuvos reikalams
įsirašant į Susivienymą p'~ALRKatalikų Federa- ’ 
nereikia mokėti isto.jimo ciją skirti $300

i 22-rame seime nutarta
šis apmoka daktarui iki $1.00 atsikreipt į Amerikos lie- 
— ■ už aplikanto fizišką egza-.tuvių visuomenę, kad vei- 

! kiausia kiekvienoje kolo- 
Šių visų palengvinimų nijoje būtų įkurta mokyk-

vienok jis labai daug kuo, 
turi didžiuotis ir plačiai vi-; 
suomenei įrodyti, kad fi
nansiniu atžvilgiu LRK 
Susivienymas Amerikoje 
yra labai saugus ir stiprus, 
kad jo saugumas — sol- 
vency yra 105%. Tai yra 
aukštesnis negu valstybių 
apdraudos 
reikalauja.

Šiandien, 
yra įvedęs 
draudos skyrius ir, 
vienas asmuo gali pasi
rinkti tokį certifikatą, ku-

departmentai

Susivienymas 
įvairius ap- 

kiek-

kalingų mokykloms vado
vėlių: Marijampolės “Žibu
rio” mergaičių progimna
zijai nutarta paskirti 
$1000; Lietuvių Mokslo ir 
Dailės Draugijai Vilniuje 
paskirta $119.02.

25- tame seime iš tąutiš- 
kų centų paskyrė $100 šv. 
Kazimiero Seserims.

26- tame seime Švento 
Kazimiero Seserų vienuo
lynui paskirtas $357.27; 
Liet. Informacijos Biurui 
Paryžiuje S25; Rytiečių 
Fondui — $25; Marijam
polės Mergaičių progimna
zijai $25; “Saulei” Kaune 
S25; Lietuvių Mokslo ir 
Dailės Namams Vilniuje

,$25.
27- tame seime Vargoni

ninkų Sąjungai — išleidi
mui bažnytinio giedojimo

' veikalų paskirta $100; “Ži
burio”, “Saulės” ir Vil- 
I niaus lietuvių mokykloms 
po $100.

28- tame seime Šv. Kazi
miero Seserų vienuolynui 
paskirta $300; LRK Mok
sleivių Susivienymui $100;

į Vilniaus Lietuvių dr-jai 
į “Rytui” $45.45; be to šiam 
reikalui delegatai dar su- 

į metė $89.40.
29- tame seime šv. Kazi

miero Seserims paskirta

Seserų vienuolynui

Tarnautoja ant geležinkelio su lempa rankoje. Tai $200; Vargonininkų Są- 
matoma Reading terminai Philadelphia, Pa. J"“"'jungai — išleidimui veika-

ir Susivienymas jiems da
bar paskutinioje vietoje, o 

i turėtų būti pirmoje? Ger-Į 
biamieji. neklysiu pasa
kęs: jie pasitraukė, tik dėl 
vieno kito asmeninio apsi
vylimo, o gal jam nepati
ko vieno ar kito Centro, 
valdybos nario išsireiški- i 
mas ar tam panašiai.

Čia prisimena pranašo; 
! Ižai jo reikšmingas posa-, 
kis: “Neatsimink praėju
sių dalykų ir nežiūrėk į 
tai kas yra sena.” Šį posa
kį šiandien supraskime šia 
prasme: nekreipkime dė
mesio į praeityje išbandy
tas veiklos priemones ir 
davusias tik nepasisekimą. 
Mes norime gyventi ir 
dirbti ateičiai, ir privalo
me dirbti dabar, kad Susi
vienymui būtų užtikrintas 
skaistus rytojus. Jei nuo
lat domėsimės tuo, kas jau 
negyva, kas supuvę, tai 
tik mažinsime savo pajė
gumą, naikinsime energi
ją. Siekime tokio gyveni- 

,|mo, kuris būtų 
gražus ir sveikas.

Mano giliausiu įsitikini- Susivienymui

t

as a
the

SUSIVIENYMO 
STOVIS DABAR;

Birželio 1 d.. 1943 
vienymas turėjo turto —
SI,537,695.50. Nuo įsikūri
mo pomirtinėmis išmokė
jo $2.185,488.87. Pašalpo
mis išmokėjo $1,600.000. 

reikalams 
. S.

Gerbiamieji. finansinės 
labai gražios, 

Kultūrinio džiuginančios. Tačiau Su
sivienymas, atsižvelgiant

paskyrė i lietuvių katalikų skaičių 
nors nemalo- 

pripažinti. 
yra

nepasireiš-
I

pažvelgki- 
kitos pana-

Šiandien skelbiu šūkį:
Nuoširdžiai i darbą Su

si vieny mui! Visus lietu
vius katalikus i Susivieny- 
mą! Visi drąsiai i darbą 
Su si vieny mui — Lietuvių 
katalikų tvirtovei! Ačiū.

NUGAROS

ĮSIVERŽIMAS
Johnson’s Red Cross Plaster 
padeda atliuosuot nugaros 
skausmus ir kitus raume
nų skausmus ir gėlimus, 
dėl šių priežasčių—

• Palaiko ir priduoda kanai 
■.iluno*.

• Suteikia upaudimo ir atrama*.
• Patiekia svelnau* vaisto be 

dvoko ar drabužių sutepimo.
• Duoda nuolatinį nvjantamų 

masažų.

JOHNSON’S
RED CROSS PLASTER
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Pereitą sekmadieni, sausio 30 
dieną lietuvių katalikų parapi
jose. VVaterbury. Conn.. ir 
Mest f ie 11. Mass.. padaryta rin- 
kiiav xs Marianapolio Kolegijai. 
Kaip visados, ta:p .r dabar Ma
rianapolio kolegija susilaukė di
džiausio ptlankumo iš klebonų. 
š\. Juozapo parapijos, kun. J. 
Vala.ntiejaus. ir šv. Kazimiero 
parapijos kun. V. Puidoko, arti
mų geradarių ir rėmėjų.

Šv. Juozapo parapijai, kur pa
sišventusiai dirba nuoširdus 
TT. Marijonų kultūrinių darbų 
rėmėjas, kun. J. Valantiejus. 
per jojo ypatingą rūpesti ir pa
skatinimą. padaryta rekordinė 
Marianapolio Kolegijai rinklia
va. Iš viso surinkta $1201.53. 
Rinkliavos proga pamokslus sa- ■ 
kė iš Marianapolio 
kun. Dr. V. Andriuška. MIC. j

Iš kun. V. Puidoko prielanku-.

Aukos Marianapolio Kolegijai
Šv. Juozapo Parapija. Water- 

bury. Conn. Sekantieji aukavo:
$30.00 - N. N.
Po $20.00 — Mr. and Mrs. Pe

ter Kevinas. N. N.. N. N.
Po S11.00 — Mrs. John Bar

kauskas. Borzdevicius.
Po $10.00 — N. N., Pan. Bal

čiūnas ir Magdalena Karinaus- 
kai. N. N.. N. N.. N. N.

$0.00 — Mary Petrauskas.
Po $5.00 — N. N.. Mr. and 

Mrs. Girdzijauskas. Z. Karalius. 
M. Krakauskier.ė. N. N., Mrs. 
Magdalena Dulskis. Mrs. Anna 
Besasparis. N. N.. Mrs. George 
Mijauskas. E. Matuliunas. Mr. 
and Mrs. Alexander Markevich, 
Mr. and Mrs. G. Stankevičius, 
Anna ir Barbora Jodaitė. Jonas 
Breve, Mrs. Teklė Smolskis, 
Marijona Kašėtaitė. N. N.. Do
mininkas Matas. N. N.. Mr. Syl- 
vester Dulskis. N. N.. John

Melešius, Antanina

Nežiūrint kaip būtu puikūs kiti produktai,

kuris pažįsta Ale, visuomet sugrjž prie

gijei—
mo bei nuoširdumo Marianapo
lio Kolegija jojo dėka susilaukė 
irgi gražios paramos. Aukų su 
rinkta iš viso $165.70. Rinklia
vos proga iš Marianapolio buvo 
atvažiavęs ir pamokslus sakė 
Marianapolio kolegijos discipli
nos prefektas kun. Juozas Kup
revičius. MIC.

Marianapolio kolegijos Vado
vybe nori šia proga iš visos šir- 

1 dies padėkoti visiems, kurie sa
vo aukomis prisidėjo prie šios 
lietuviškos katalikiškos mokslo 
Įstaigos, ypatingai klebonam 
kun. J. Valantiejui ir kun. V. 
Puidokui, nuolatiniams kolegi
jos geradariams, ir visiems au
kojusiems ir prie rinkliavos pri- 

I sidėjusiems tariame nuoširdų 
, j lietuviška ačiū.atvykęs.

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybe.

Sluoksnaitis. Amelia Slizinskas. 
N. N.. Joseph Abadauskas. N. 
N., Petras Jakubauskas. Mr. 
and Mrs. Makauskas. N. N.. 
John Lesunaitis. Michael Va- 
luckas. Mr. and Mrs. Dominikas 
ir Barbora Gurklys. N. N.

Po $3.00 — Frank Jakutavich. 
Mrs. Mary Landžius, and Fami
ly. Veronika Krizevich. Mr. and 
Mrs. Pransketis, E. Satkunas.

Po $2.00 — Miss Louise Wasi- 
lauskas and Mrs. Cipriano. Mrs. 
Joseph Mazukaitis, Mrs. L. Wa- 
silauskas. Mrs. C. Jesaitenė. 
Mrs. Ona Kankel, Ona Grinciu- 
nas. M. Benesevich. Alubauskas 
Family. Motiejus Bogusas. Mar- 
tha Zailckienė. Mr. 
Stulginskiai. Mary 
Heddy Stulginskas. 
Colney. Mrs. Cecilia 
kas. Aldona Mazukaitis. 
Janušaitis. Petrauskas Family.

and Mrs. 
Kaukas. 

Dr. M. J. 
Zakaraus- 

Jonas

DARBININKAS

Šie MP kariai, apie 200 narių, atvyko į Red Cross skyrių, New Yorke, 
kad davus savo dalį kraujo broliams esantiems karo lauke.

M. Urbanavičienė, Juozas Dau
gėla. Mrs. Eva Kinta, Mrs. J. 
Stankus. Jonas Panurauskas, 
George Baltrušaitis, Marijona 
Karpienė. Mr. and Mrs. Juozas 
Kazlauskas, Jonas Jakštas ir 
šeima, Miss Sophie Lukminas, 
Mr. and Mrs. Francis Gvazdaus- 
kas, A. Zupka. Ona Žemaitienė. 
Constance Pranulis, Juozas Ma-į 
zukaitis. Ona Lesunaitienė. Ma-j 
rijona Kasparaitienė, Mary Ba-i 
nevičius, Frank Yurkšaitis, Vin
cas Romazas. Mrs. Charles Ma- 
tulunas, Mr. and Mrs. Gudiškis. 
Anna Rakauskas. Petras Januš
kas. Frank Kuzminskas. John 
Kolenauskas. Stasei Kairaičiai, 
A. Staskevičius, Sophie Stada- 
lius.

Po $1.00 — Elzbieta Januš
kienė, Yociph Lazauckas. Miss 
Sophie Matulis, Vincas Povilai
tis. Edmund Pultiras, Stanley 
Pechalonis. Vencent Vitkus, 
Miss D. H. Dudiškis, Mrs. Chąr-j 
les Petrauskas. Prane Povilai- 
tienė, Motiejus Šakočius. Matil
da Bakunienė. Mary Waitkus, 
Mr. and Mrs. R. Brennan, Mag
dalena Šakočius.

Ambrozaitis, Brony Karpavich, Mrs. Stella Mastropietro, Mrs. 
J. Baltiunė, Juozas Brogis, Juo- Monica Bakutis. N. N., Joseph 
zas Bračiulis, Mrs. Uršula Dru- j. Mažeika. Kazimieras Pranu- 
teika. Petras Staseliunas, N. N./iis, N. N., A. Pužas, Mrs. Paul 
Mrs. Eva Baranauskas, William■ piungis, N. N., A. Jazutis, Mrs. 
Bakunas, Ona Yura, J. Jaruse- N. Jenušaitis, Anna Valonis, N. 
vičius, N. N., Mrs. Anna Bara- jj., Mrs. Edith White, T. Ulins- 
nauskas, Mr. and Mrs. Thomas kas, N. N., M. Panarauskas, 
J. Rogers, Jr., M. Yarmala, A- Anthony Shambar, N. N., An- 
dele Macinauskas. Petras Blau- na Ulinskas, M. A. Jacob. Mrs. 
sdunas, Amelija Augis. Anna Frank Mažeikas, N. N., Jean 
Yanuškas, Mrs. Anna Valaitis, Klimas, Ona Valaitis, N. N., Į 
W. Daunis, Amelia Snirpunas, 
Josephine Evanauskas, N. N., jų. N.
A. V. Uoselis. Mrs. Magdalena 
Griszkauckas, Evelyn T. Shug- 
dinis, Helen M. Shugzdinis, Nei-1 
lie Baranauskas. Alex Staniulis, l 
Petras Blauzdunas, Mrs. Tru- i 
sinskas, Mr. and Mrs. Anthony 
Orantas, N. N., Juozas Berno-Į 
tas, N. N., Mrs. Veronica Su- zonei, J- Janulevicius. Mrs. A- 
bach, Mrs. D. Steponaitis, N. N., melia Kūles, Zuzana Jonaitis. 
Mrs. M. Cosgrift. Jonas Kaza-, Ona Traupis.
kauskas. Mr. and Mrs. Daniel P° $1-00 — Alena Jegalavi- 

ĮGrish, N. N., Mr. Charles Pet-; čiūtė, Jonas Ulienskas, Paul 
Įrauskas, N. N., Mrs. M. Galaus-į Drovinski. Mr. and Mrs. Jasku-į 
kas, Mr. Charles J. Macinaus- >as, Mr. Charles Yankosky, E-j 
kas, N. N., Elizabeth Guzavi- leonare Blaine, Frances Minkus, 
čius, Mary Danauskas, Stanley. Benediktas Atkočaitis, Nellieį 
Bakanauskas, Mrs. Alice Co- Adomaitis. Anna Balukonis, J. i 

Mrs. Adelajmettt N N Alexandria Abra- Gurtkauske, Juozas Naudžius.
' mavich, N. N.. T. Zabiene? Mrs. Hipolitas Jegilavičius, Elena 
jchristina Mažeika, Catherine Biukytė, Petronė Jutkevičienė. ■ 
' Petrauskas, Mrs. Ona Bulzgis. Zigmas Jegalavičius. Carl Bos- 
! Mrs. Josephine Monkus, Mary niek, Jonas Mockus, John Ka-i 
!wandzell, Mrs. Josephine Wan- sheta, Kazimir Sedorovičius, I

N. N.,
Ona Valaitis.

Stanley Yasozu, N. N., N. N.,

$v. Kazimiero Parapija, 
Westfield, Mass.

Sekantieji aukavo:
$10.00 — N. N.
Po $2.00 — Juozas ir Ona Wa

Į dzell, N .N., Miss Marcelle Ma- Jonas Balulavičius, J. M. Žala, 
cinauskas. John Williams and Alexander Walkov.’ski, Vincas

Miss L. Klusevičiūtė.
Miss Amelia 

Valeria 
Mrs. C.

Family, Stephanie Gerulis, Se- Gedminas. Jonas Tamauskas. 
liomia Daukas, Agota Gaukienė. Domicėlė Tarnauskienė. Mrs. 
aAnna Chepulis, Ona Radzevi- Marijona Klusevičienė, Jurgis 
čienė, Eva M. Puceta, Agotha Valius,
Vaitkevičienė, N. N., Vera Kas- Anna Brazaitis, 
par, N. N., Mrs. Albin Marcely- Kulis, Frances Kulis, 
nas, Al Valonis, R. S., Albina Jegelewecz, Mr. and 
Petrauskas, Mrs. Anna Luddy, Mikelis, Ona Klebauskaitė, Ane- 
Albina M. Yurkunas, A. Aleske- lė Jutkevičiūtė, Ona Zėalionytė, 
vičienė, Barbora Svežienė, N. Vincenta
N., N. N., Mr. and Mrs. Adam Zvalionįenė, Anna Kasper. Ona 
Varkalas, Mrs. Peter Galbogis, Jutkiewich, Kathryn Adams, 
N. N., Karolina Gėrikas. Mrs. Veronica Barwiek, Ona Jutkevi- 
Stella Burta, Mrs. Elsie Vaboiis, čiūtė, Antanas Salavick. Helen 
N. N., Jonas Gailius, 
Miss Julia Bulevich,
Tubmas. N. N., Marcelė Dani- 
lienė, Mrs. Anthony Mikelskas, 
N. N., A. Gauronskas, Mrs. Ve
ra Grablauskas, V. E., Amilija 
Zanavičienė. Mrs. Mary Laukai
tis, N. N., Vincent Leugniunas,

WORCESTER, MASS.
Aušrom Vartų parapijos so

dalietės turėjo savo mėnesinį 
mitingą parapijos salėje antra
dienį, vasario 1. Pranė Banio
nytė išdavė raportą apie labai 
sėkmingą vaudeville show 
“School Daže”, kuris suvaidin
tas sodaliečių, ir atnešė labai 
gražų pelną. Irena Balukonytė 
ir Alena Gvazdauskaitė išdavė 
raportą apie sodaliečių žieminį 
karnivalą. kuris įvyko Green 
Hill Park vasario 9.

Visos narės rengiasi siųsti 
“spiritual” Valentines karei
viams — sudaryti iš komunijų, 
šv. mišių ir rožančių. Sodalietės 
visados atjaučia savo nares už
sako šv. mišias už Lenartavi- 
čiūtės tėvelį, kuris mirė pereitą 
mėnesį.

Kleb. kun. K. A. Vasys pra
nešė, kad misijos prasidės va
sario 24-tą, ir kad sodalietės 
būtų prisirengusios dalyvauti. 
Jisai pranešė, kad šįmet Soda
liečių metinis vaidinimas bus

Gadomaskas, Jonas Kisunas, 
Jessie Gatės, Marijona Jutke
vičiūtė, Simon J. Melešius, An
tanas Gicavičius, Mrs. George 
Orint, Monica Valskienė, Bar
bora Donylienė.

Smulkesnėmis aukomis auka
vo: — Atkočaitis, Pranė Mike- 
lutė. Jonas Balukonis, Jadviga 
Simonawicz, Mrs. G. Peloęuia, 
Eleanor Orint, Magdalena Jege-' 
levičius, Frank Coach.

Tėvu Pranciškonų Misijos 
1944 m.

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

Chicago, III. — Dievo Apvaiz
dos par., kovo 6—12 d. Tėv. 
Juvenalis Liauba.

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

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

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

Rochester, N. Y. — Šv. Jurgio i 
par., kovo 20—26 d. Tėv. Jus-1 
tinas Vaškys.

Schenectady, N. Y. — šv. Kry-į 
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. H e. 6567 

B

“Paskutinė Vaideliutė”, ir prak
tika prasidės gavėnioje. Virgi- 
nia Volungytė atspausdins to 
vaidinimo kopijas. Pranė Banio
nytė išrinkta pirmininke Soda
liečių “Gift Shoppe”. Aldona 
Varaskaitė, Ona Visockaitė, 
Felecija Zakaraitė ir Virginia 
Volungytė suruošė labai links
mą Valentine Party po mitin
go. Antanina Balukonytė, Mar
celė Meškiniutė ir Alena Kašė
taitė laimėjo dovanas. Irena ir 
Antanina Balukonytė, Lilijona 
Bendorytė ir Alena Gvazdaus
kaitė išrinktos suruošti progra
mėlę dėl kito mitingo. Sekan
čias išrinktos surengti “roller 
skating” party: Ieva Jazukevi- 
čiūtė, Irena Balukonytė, Alena 
Gvazdauskaitė, Marcelė Meški- 
nytė, Julė Katinaitė ir Alena 
Kaliūnaitė, vasario mėnesį. Ki
tas mitingas įvyks bažnyčios 
salėje kovo 7-tą.

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų 
*11 taupomis.

3 STEPS TO VICTORY

z

WAR BONDS NO SECRET WEAP0N
N. N., Samulevich, Ona Gedminaitė. 
Petras Kazimiera Mazaitienė. Mrs. Ve

ronika Lingaitis, Kicienė, Wal- 
ter Simonowicz, Petronė Žibu-1 
tienė, Alekas Kavilourkas. Po
vilas Bernadišis, Simon Olins-» i
ki, Konstantinas Jutkevičius, 
Veronica Bernadišienė, Juozas

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS »VC.
Pirmininkė — Eva Markaienė, 

625 E. 8th SL, So. Boaton, Masa.
TeL So. Boston 1298.

i Vice-Pirminink* — B. Gailiūnienft,
8 Wirfield SL. So. Boston. Masa. 

Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė.
440 E. Sixth St., So. Boston, Masa. 

Fin. Rast. — B. Cunienė.
29 Gouid St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Park’.vay—1864-W.
iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

antra antradieni mėnesio, 7:30 vaL: 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės' 
pas protokolų raittainkę. 1

»V. JONO EV. BL. PA8ALPINĖ9 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSL — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa 

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Sbcth St., So. Boston, Masa 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre ' 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesle .
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 E. 7th SL, So. Boaton, Mass.



Bvietinės ŽINIOS
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ŽINUTES
Vas. 5 d., Veronika Verseckai- 

tė, gyv. 366 W. Broadway, ište
kėjo už kareivio 
Harbolt.

Buffalo School Children Send Three 
Planes to Russian Alliesat Iran Base

Metinis Balius

Svečiai Kalbėtojai

____

At the Ieft is shown the plane purchased by the children of School 51 in Buffalo. At the right the plane 1* 
shown someuhere in Iran with the Russian crew which accepted it in behalf of the Russian Government. 
Left to right they are General Obraskov, Lieut. Col. Kuafatin, Col. Petrov, M. A. Tufus and M. A. Kaminsky.

jaškienė ir M. Kilmoniūtė — ka
sos globėjomis, o Verbickienė— 
maršalka.

Į

Vas. 6 d., tapo pakrikštyta 
Marytė Suzana dainininko-te- 
noro Adomo ir Suzanos (Jar- 
malavičiūtė) Barauskų; Richar
das Jonas Karolio - Mildredos 
(Kovell) Wisebergų.

Penktadienį, po Šv. Valandai, 
įvyko Maldos Apaštalavimo 
Draugijos susirinkimas. Svars
tė ligonių komisijos raportus. 
Tarėsi išrinkti N. A. Katalikų 
seimelin atstovų. Atidėta kitam 
susirinkimui. Išrinkta ši nauja 
valdyba:

Marijona Jeskevičienė už 
pirmininkę. Rožė Gedeminskie- 
nė — vice pirmininkė, Monika 
Barauskienė — protokolų rašti
ninkė, M. Kilmoniūtė — finan
sų raštininkė, Ieva Jankauskie
nė — kasininkė, Marcelė Mate-

Vas. 6 d., Šv. Petro parapijos 
Stanislovo bažnyčioje pamokslai buvo sa

komi apie blaivybę bei susival
dymą. Daugel žmonių panorėjo 
prisirašyti į Blaivininkų Susi
vienijimo kuopą. Todėl Blaivi
ninkų kuopos susirinkimas bus 
laikomas, bažnytinėje salėje, 
sykiu su kuopa LRK Susivieni
jimo Amerikoje, sausio 13 d., po 
sumai.

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

<
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Vasario 13 d., So. Boston 
High School auditorijoj, be vie
tinių kalbėtojų bus ir du sve
čiai : p. A. Devenienė ir pulk. K.1 
Grinius. A. Devenienė - Vileišy- 
tė iš Waterbury yra pergyvenus 
tragingų dienų. Bolševikams už
plūdus Lietuvą, jos vyras. A- 
merikos pilietis, Dr. Devenis 
tapo bolševikų suimtas ir kan
kintas kalėjimuose, vėliau iš
vežtas į Sibiro katorgą. Jai su 
vaikučiais pavyko po 4 mėnesių 
iš bolševikų išsigelbėti ir at
vykti Amerikon. Čia per dideles 
pastangas ir per specialę šios 
šalies valdžios intervenciją pa
vyko jai savo vyrą iš to “gy
vųjų pragaro” išgelbėti.

Generalinio
kas Kazys Grinius yra sūnus 
Lietuvos Respublikos trečiojo 
prezidento Dr. Kazio Griniaus. 
Vėliausiomis žiniomis jo senas 
tėvelis vokiečių uždarytas ka
lėjimam Pulk. Grinius per pen
kis metus buvo karo attache

Išvyko Dalyvauti
Laidotuvėse

i

Our Bohool 
U* FlTtb *

LRK Susivienymo Amerikoje 
94 jaunimo kuopa rengia meti
nę vakarienę vasario 20 d., 6 
vai. vak., Strand salėje, So. Bos
ton, Mass.

Rengimo komisija nuoširdžiai 
darbuojasi, kad bankietas pui
kiai pavyktų, ir reikia tikėtis, 
kad pavyks, nes šeimininkės jau 
ruošia kalakutus ir kumpius, gi 
šeimininkai svajoja, kaip reiks 
“trokštančius” pavaišyti. Pla
nas jau yra. Tad tikėkite, kad 
visko bus pakankamai.

Ponios Onos Ivaškienės vado
vybėje. vaikučiai, linksmins 
svečius muzika, deklamacijomis 
ir dainomis. Petras Kupraitis 
jau pakvietė orkestrą, kad po 
vakarienės būtų galima pasi
linksminti. Bus ir viena kita 
kalbelė. Kviečiami dalyvauti.

Pr.

THE BOSTON ELEYATED 
RAILWAY

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I Taipgi lankėsi Worcesterie- 
■čiai pp. Kazys ir Marijona Sa- 
nauskai. Mrs. Sanauskas atsi- j 
lankymo proga savo tėveliams 
nupirko kun. Pr. M. Juro mai-;

Boston Elevated Gelžkelio 
Trustees, savo raporte, įteikta
me Valstybės legislatūrai, sau- 

š. m., pranešė,

7
Dix- daknygę — DIDYSIS RAMY

Pirmadienio vakare, vas.
p. Ona Voverienė, gyv. 16 
field St., išvyko į Paulsboro, bėS ŠALTINIS. 
N. J. dalyvauti savo dėdės a. a. 
Jono Kibarto laidotuvėse, ku
rios įvyks trečiadienio rytą, va
sario 9 d.

A. a. Jonas Kibartas buvo ii-;
Štabo pulkinin- gametis “Darbininko” skaityto

jas ir rėmėjas. School puikioje salėje, Thomas
Reiškiame gilią užuojautą p. Park, sekmadienį, vasario 13 d., 

Onai Voverienei ir kitiems 
Jono Kibarto artimiems.

SO. BOSTONO LIETU
VIŲ MASINIS 

SUSIRINKIMAS 
įvyksta So. Boston High

Kviečiami visi ateiti pagal
bon.

Iš ryto, 10 v. Šv. Petro para- sj0 mėn. 31 d.
pijos bažnyčioje įvyks pamaldos kad 1943 metais gelžkelis turė- 
Lietuvos naudai.

Racionavimo Tvarka 
Savaitėje Vas. 6—12

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS T/
Also limited supply of OZ4, 

6SQ7, 12K7. 12A8. 6SK7. 6K8, 7F7, 
1 LN5, 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 €337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

a- a. 1944, dviem kilniem tikslam:
1. Pirkti Karo Bonų. Tas pra

sidės 1 P -M.I
' 2. Paminėti vas. 16-tą d. —

Ketvirtadienį “Darbininke” kautos Šventę.

______________ _ _____ , Kalbės Bostono miesto Mayo- 
Centro vice pirmininkas._________ ras Tobin, pulkininkas K. Gri-

Tą dieną lankėsi vienas iš nius, ponia O. Devenienė ir vie- 
stambiausių lietuvių biznierių tiniai veikėjai. Bus graži in į- 
realestaitininkų iš Worcesterio vairi programa. Bus išnešamos 
Jonas Bačinskas ir muzikas rezoliucijos dėl Laisvos Lietu- 
Juozas Žemaitis. vos. - f

LANKĖSI

dėkoja keleiviams už jų ko-ope- 
raciją, pagalbą gelžkeliui tei
kiant saugią ir pakankamą 
transportaciją sunkiais karo 
laikais.

Jie toliau praneša, kad busų 
padangos sunkiai gaunamos ir 
galimas dalykas, kad valdžia 
įsakys busų judėjimą sumažin
ti 16, 20 ar 30 nuošimčiais pri
klausant nuo aplinkybių.

Laike 1943 metų gelžkelis ga
vo 19 naujų busų ir 30 bebėgi- 
nių vagonų. Sausio mėnesyje 
šiais metais gavo 12 naujų P. 
C. C. vagonų ir tikisi dar gauti 
53 vagonus bėgyje sekančių 
dvejų mėnesių. 35 vasarą ir 50 
rudenį ar pradžioje 1945 metų.

Toliau praneša, kad gelžkelis 
sutaupė 124,041 galionus gazoli-

į no ir 31,131 galionus žibalo. 
Jie taipgi surinko ir pavedė ka- 

; ro gamybai 4,953 tonus plieno, 
! geležies ir vario iaužo.

Trustees praneša, kad sunku 
pasakyti, kaip bus 1944 metais. 
Vieni mano, kad keleivių skai
čius padidės, o kiti, kad jis su
mažės. Jie nurodo, kad kelei
vių skaičius gruodžio mėnesyje 
1943 metuose mažai tebuvo di
desnis už gruodžio mėnesį 1942 
metais. Sausio mėnesyje 1944 
metais keleivių skaičius buvo 
truputį mažesnis kaip sausio 
mėnesyje 1943 metais.

Šiais metais trustees numato, 
kad bus sunkiau gauti darbi
ninkų, pakeitimų, naujų įrengi
mų, atsargos dalių ir medžia
gos.

Baigdami jie išreiškia savo 
padėką keleiviams už paramą ir 
simpatišką supratimą tų sunku
mų, kuriuos karas uždėjo ant 

i gelžkelio ir pasižada ir toliau 
teikti saugią ir patogią trans
portaciją sulig šių laikų ir savo 
išgalės.

PRISTATOME ALŲ IR | 
TONIKĄ ji Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir g 

* toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems a 
jį ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 8 I BORIS BEVERAGE CO.
| 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. /

prie Lietuvos atstovybės Ber- lankįį kun. jį. M. Juras, LDS ■ 
lyne, Vokietijoje.

Dabar yra Lietuvių Tautinės 
Tarybos pirmininkas ir “Lith
uanian Bulletin” redaktorius. 
Aišku, kad visiems bus įdomu 
su tokiais ypatingais pergyve
nimais. kalbėtojų išgirsti. To
dėl verta ir iš toliau atvykti į 
šį Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimą. Rap.
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Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ" 
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 

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

w

$4.00
2.00

ĘĮjaiFg

CASPER’S BEAUTY SALON S
Exclusive Būt Not Expensive

"Victoria 
curl-cuts" 

and luxurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

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

_ Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:
| DARBININKAS
8 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

$2.00
1.00

jo daugiau apmokamų keleivių 
kaip bet kada savo istorijoje. 
Toliau pranešė, kad gelžkelis 
sumokėjo Massachusetts vals
tybei $1,301,191.50 paskirsty
mui miestams ir miesteliams,

Mėsos ir Riebalai: Brown kuriems gelžkelis teikia patar- 
Stamps V, W and X in Book navimą. 
Three good through Feb. 26. Gelžkelis taipgi išmokėjęs 
Stamp Y becomes good Feb. 13. Bostono miestui $228,614.42 už

Konservuotas Maistas: Green 1943 metų nuomą Governor 
stamps G, H and J in Book Sąuare extension. Iki šiol gelž- 
Four good through Feb. 20. kelis nebuvo priverstas šios 
Stamps K. L and M good sumos mokėti, bet pusę sumo- 

: through Mar. 20. kėdavo valstybė.
Cukrus: “Sugar” stamp No. Pranešė, kad 1943 metais gelž- į

30 in back of Book Four good kelis turėjęs 418,203.633 kelei- 
for five pounds through March vių, beveik 48 milijonus dau- 
31. giau kaip 1942 metais.

| Batai: Aeroplane stamp No. 1 Pajamų 1943 metais gelžkelis 
in Book Three good indefinitely turėjęs $37,653,731.95. Išlaidos j 

for one pair. Stamp 18 in Book pakilusios $3.538,744.81 iš prie- 
One also good indefinitely. žasties teikimo daugiau patar- j 

Aliejus kurui: Period Three navimo. reikalingumas daugiau 
coupons good to March 14. Pe- darbininkų, kuriems buvo iš- 
riod Four coupons good from mokėta per metus $2,756,675.67 j 
Feb. 9 to Sept. 30. Class four daugiau, aukštesnės kainos už 
coupons worth 10 gallons. Class medžiagą, kurą ir kitas reikme- REIKALINGA VYRAI 
five coupons worth 50 coupons. nis.

Gasolinas: No. 9 stamps good; Pagaigoje metų prie gelžke-i 
for three gallons Feb. 9 to May lio dirbo 23 moterys kaipo kon- 

! 8. BĮ and C1 coupons štili good duktorės, 12 moterų kaipo sar- 
for two gallons. Only the new ges ant traukinių ir 26 moterys 
coupons marked B2 and C2 are dirbo dirbtuvėse, 
good for five gallons.

Padangų Inspekcija: Inspec- samdyt daugiau moterų, jeigu 
tion deadlines for A cars Mar.
31, for B and C cars. Feb. 29.

Savaitėje vas. 13—19. (Tas 
pats kaip aukščiau, išskyrus se
kančiai)— 

j Mėsos ir Riebalai:
Stamps V, W and X in
Three good through Feb. 26. į “EI”.

Stamp Y good through Mar. I Trustees mano, kad visuome-
20. Stamp Z becomes good Feb. nė supranta sunkumus po kurių

1 gelžkelis teikia patarnavimą ir

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA

j vedusi pora, užlaikyti ūkį. Re
komendacijos reikalinga. Sąly- 

geros. Kreipkitės pas: 
Mathew A. Civinskas
340 Harding Street 
Worcester, Mass.

(2—29)

Trustees mano, kad reikės

vyrai su šeimoms bus šaukiami 
karo tarnybon.

Pabaigoje metų 770 gelžkelio 
darbininkų tarnavo karo tamy-! 
boję ir 85 buvo paliuosuoti,

Brown daugiausiai iš priežasties am- 
Book žiaus, ir grįžo vėl dirbt pas

Į
|

IR MOTERYS
Moterys stitchers ant Singer 

mašinų, su patyrimu ir be paty
rimo. Mes išmokinsime. Vyrai 

l reikalingi prie abelnų darbų. 
I Švari apylinkė. Geriausios dar
bo sąlygos, geras atlyginimas, 
lengvas ir nuolatinis darbas.

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

HOME FRONT ATTACK

‘V’jUat Tiarų.’
tAož. CLAA- -nzaudt, tJlA aaAAA. j

cm, -cAc- /icrme-Į
■hmm .A'-va. .narcT.-

Appointments
8:30 AM—6 PM

--

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537Užsisakykite Toniko Pas Mus į

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSO^-R

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

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 Bcston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Ba'samuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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trumpute maldele į didziausiąjį pasaulio misijonierių, 
jšv. Pranciškų Ksaverą: “Šv. Pranciškau Ksaverai, 
' melsk už mus”.
i
Į

* KRISTAUS VYNUOGYNE

Aukos Misijų reikalams gali virsti vaistu
Antra pareiga misijų atžvilgiu tai ta, kad, kieki 

leidžia gyvenimas, aukomis misijas sušelptumėm. Ne
pamirškime to, kad nuo mūsų mažos aukos pareina I

I 
I 
I 
!<

Misijonierių gyvenimas mums kalba
Saulės baisiai įkaitintose palapinėse misijonieriai 

laiko tikintiesiems pamaldas, mokykloje jie su neap
sakomu kantrumu moko vaikus tikybos, prieglaudose 
jie pakeičia tėvą ir motiną našlaičiams, kurie jau nie
kada neišvys savo tėvelių giedro veido ir nebus jau

Misijonieriai — Kristaus Kariai
Šią audringą valandą, kovų įkaitoje. Katalikų dažnai žmogaus likimas, ir laikinas šiame pasaulyje, ir 

Bažnyčia nepaliaudama tęsia toliau savo visą pasaulį amžinas jo mirties. Aukos misijų reikalams duotos, 
apgaubiantį misijų darbą. Ji pirmoje eilėje savo rū- gali virsti vaistu. Misijonieriaus - gydytojo rankose 
pėsčius kreipia į tuos tolimiausius pasaulio kraštus, gali virsti duonos kąsneliu badaujančių mūsų brolių 
kur jos misijonieriai, skelbdami atpirkimo mokslą, tarpe, jie virs apsiaustėliu nuogam kūnui pridengti, 
savo pasišventimu ir dažnai savo krauju rengia laimė- jie virs mokyklėle, kur vaikučiai išgirs mokslą apie 
jimą Išganytojui, kurs yra visų tautų Kelias, Tiesa ir tikrąjį Dievą, virs našlaičiams prieglauda, virs Kuni- 
Gyvvbė. Kiekvieno tikinčiojo yra pareiga prisidėti gų Seminarija, virs kuklia koplytėle, kur dėkinga atsi- 
prie šio išganingo darbo. Šiam tikslui šventas Tėvas vertusių pagonių širdis plaks karšto dėkingumo mal- 
ii vyskupai prašo, kad krikščionių maldos ir aukos da už visus savo geradarius, 
nuolat didėtų, kad pagreitintų pagoniško pasaulio at
sivertimas, kad jau pasiekę pagonijos gilumas Kris
taus Kariai - Misijonieriai drąsiai ir ištvermingai 
skleistų Evangelijos šviesą.

Dovydo Karaliaus žodžiai
“Jei Viešpats nestatys namų, veltui darbuojasi tie,

kurie juos stato”, sako Dovydas, Žydų tautos dainius, glamonėjami savo mamyčių. Jie dirba ligoninėse, stip- 
Visi gali prisidėti prie tikėjimo platinimo visų pirmiau- rindami ligonius, įdiegdami į jų širdis amžinos laimės 
šia malda, nes viskas žmogaus darbuose pareina nuo viltį, jie dirba raupsuotų tarpe; aptarnaudami šiuos 
Dievo palaimos. nelaiminguosius, jie patys pasilieka didžiausiame ap-

Mažytis vaikutis ir žilas senelis. — Melstis, iš Dievo sikrėtimo pavojuje; dieną ir naktį jie dirba nepraeina- 
prašyti palaimos misijų kraštams, turi visi, visi nuo 
mažyčio vaikelio, kuris dievotai rankutes glaudžia 
malden ir jau žino, kad pasaulyje daug dar yra klys
tančių nekatalikų. iki žilos senatvės senelio.

Maldos Galia
Šv. Petras Jeruzalės kalėjime dviem grandinėm 

buvo prikaltas prie kalėjimo sienos, o ką padarė karš
ta pirmųjų krikščionių dar mažo būrelio malda? Šv. 
Kaliniui krenta nuo kaklo ir rankų geležinės grandi
nės, trejetas kalėjimo durų pačios atsidaro, ir jis lais
vas išeina ir randa savo gelbėtojus besimeldžiančius. 
Šiandien dar pagonijos kalėjime laikoma milijonai 
Kristaus Krauju atpirktų sielų, o mūsų rankoje Dievo 
yra padėtas raktas, kuriuo mes galime joms laisvės 
atnešti.

Malda turi likti sutartinu visų tikinčiųjų šūkiu
Tėvai teprimena savo vaikams, kad daug dar yra 

nekatalikų, už kuriuos reikia melstis, kad Dievas jiems 
padėtų kuo greičiausiai grįžti prie tikros Bažnyčios, ir 
kad tai intencijai jie turi sukalbėti kasdien vieną Svei
ką Mariją, baigdami ją šiuo atsidusimu — “Švenčiau
sioji Marija Panele, melsk už mus ir už vargšus pago- davinys buvo

mų miškų gilumoje, arba kalnų viršūnėse, ar salose.
Tų misijonierių didvyriškumas yra tuo didesnis, 

kuo jie daugiau kenčia skurdą, kenčia badą, kenčia li
gas, persekiojimus, kalėjimus, kankinimus, kada jie 
tose kančiose atiduoda savo gyvybę ir paties Dievo 
yra vainikuojami Kristaus apaštalų garbingu amži
nos laimės vainiku. Tegul šis misijonierių pasišventi
mas iškalbingai į mus prataria apie būtiną pagalbos 
reikalingumą. Teverčia mus jiems padėti tuose jų mei
lės žygiuose, kuriais jie laimi Dievui tiek netikinčiųjų 
širdžių.

Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Californijos, Los Angeles Arkivyskupas John J. Cantvvell, D. D.,
misijų nuoširdus Rėmėjas ir Lietuvių didis Prietelis, Los Angeles Lietuvių para
pijos Šv. Pranciškaus Vienuolyno ir Koplyčios šventinimo proga štai ką Ar
kivyskupas Cantwell sako apie lietuvius —

“Šventindamas šią vietelę sakau jums, tegul būna čia jūsų, kad ir neskaitlingas grupelės lie
tuviškumo židinys. Tegul būna čia namai, kur jūsų vaikai išmoks savo tėvų kalbos ir dainas ir 
visą kas tik yra kilnu ir gražu...

“Žmonės ir tautos, kurie neturi to jausmo, nebrangina gražių tradicijų ir papročių, greit iš
nyksta ir tai reiškia, kad jie nebuvo verti tos tautos vaikais vadintis.

“Kiekviena tauta turi savotiškų ypatybių, gerumų ir gražumų. Kitaip, sakant ,turi kokį nors 
ryškesnį savo tautos veido bruožą, šiame konteste gyvendami, matome, kokis mišinys įvairių 
tautų žmonės čia gyvena. Mes visi susikalbame ir išsitenkame. Bet to neužtenka: naudokimės lais
vėmis. kurios čia yra mums leistos pagražindami ir pagerindami čia gyvenimą. Įdedant į jį ką tu- 

Žemė yra rime geriausio ir gražiausio. Jūs lietuviai irgi turite daug gražaus savo kultūroje, ir to nepamirš-

Nauja Žeme
(Tęsinys)

Kun. Gerardo, pirmas už- Jungtinėse Valstybėse, ta- 
išmokti Ki- čiau, Mančūkos 

nių kūdikius”. Taip turi melstis nekaltas vaikų pa- niečių kalbą. Per ilgas va- beveik šešis kartus didės- kitę, ir NEIšTIRPKITE kaipo TAUTA, o tas galima tik per kalbą, per savo dainą, giesmę ir gra- 
saulis iki savo Pirmosios Komunijos dienai, o visi ti- landas prie jo sėdėjo kai- nė už naujos Anglijos Vai- žius papročius.
kintieji nuo savo Pirmos Komunijos dienos per savo bos mokytojas, nuolatos stybes. i “Savo istorijoje jūs turite gražią praeitį. Buvote kada ta tvirta siena, per kurią nepajėgė
visą amžių turi kasdien sukalbėti tai pačiai intenci- kartodamas vieną sakinį 
jai — 1 Tėve mūsų, 1 Sveiką Mariją ir užbaigti ją po kito. “Atkartok, atkar

tok”, liepdavo mokytojas. 
Dieną po dienos kunigėlis 
kartojo ir kartojo ir po 
sunkaus darbo jis pramo
ko šių žmonių kalbas. Kun. 
Gerardo stipri valia ir e- 
nergija padėjo jam šiame 
darbe, 
mintis 
kliūtis 
galėjo 
niečiais.

Mančūkos apskritis yra 
Kinijos šiaurių - rytų kam
pe, ir galime jį maždaug 
palyginti su Naujos Angli- galėję Rusiją, 
jos valstybėmis, kurios Mandžiuriją, 
užima panašų kampą autonominę 

i I I I l
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Muzikas Rapolas 
JUŠKA.

kuris koncertuos vasario 
9-tą. Jordan Hali Boston. 
Mass. Visas pelnas įžy
maus artisto skiriamas 
misijų labui.

Krikščionybė išgelbėjo 
žmoniją iš barbarijos. ap
valė nuo purvo, kuriuo 
buvo suteršta. įkvėpė jai 
naują dvasią ir jai tarė: 
Eik naujais grožio ke
liais, kopk į aukštybes, 
kurių debesys neužtemdo, 
eik ten, kur žiba pilnas 
meilės kultūros žiburys,

ir ten užtrauk tavo laimėjimų dainą, o būsimos kartos, lai
mėjus krikščionišką kultūrą, tęs tavo laimėjimo himną.

Misijonieriams tenka kovoti dėl Evangelijos laimėjimo. 
Jis eina įvairiausias pareigas, jis yra kunigu, mokytoju, čia
buvių padermių tvarkytoju, kaimų ir miestų kūrėju, jis yra 
apaštalu, kuris iš pagonio daro krikščionį, iš krikščionio — 
pilietį, iš piliečio daro naudingą visuomenės bendradarbį, 
jis naikina žiaurus čiabuvių papročius, juos pakeičia kilniais, 
jis riša juos brolybes ryšiais, o toji brolybė, išdygusi Kry
žiaus unksmėje, yra sveikos ir tikros pažangos pagrindu.

T.e taip gausūs misijonierių nuopelnai turėtų atkreipti 
dėmesį visų tautų, visos tautos turėtų parodyti savo simpa
tijos tiems nenuilstantiems kultūros nešėjams, nes jie turi 
teisę laukti pagalbos taip kilniems krikščionybės žygiams.

Į misijų rėmėjų eiles įstojo šiomis dienomis sekantieji— 
Antanas Peldžius. K. Diksienė, Gertrūda Grabijolienė, Ago
ta Švedienė. Julia Sheehan. Elžbieta Sereikaitė, Agota Pa
laimi ienė. p. Kaunelienė, Antanina Savilionienė. p. Janušo
nienė. Marijona B’rnatonie.nė, Karolina Čiurlionienė. Mag
dalena Valai/: .. . .nū. p. Lukoševičienė, Ieva Skrickienė, 
Teresė Vervečkie.nė. Mrs. J. Cahn. M. Volungevičienė, Aldo- 
n > Čebatoraitė.
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Jo nepaprasta at- 
pergalėjo kalbos 

ir po kiek laiko jis 
susikalbėti su ki-

Šimtmečiai atgal tikri Persilaužti ir Europą užplūsti pikti Azijatai, Totoriai. Jūs nukentėjote tuomet. Dabar jų ainiai 
t~ —~ ~ —*-- —■ — —x- —y ~ ~—-i—-t :i—”_ :—* : Z±1-M —Xz**-Z—* ~ **1*azvz* 1 *x% v

Mančiai čia gyvendavo ir 
turėjo puikią karaliją. 
Mongolai įsiveržę, apiplėšė 
jų žemę ir išžudė daugu
mą mančių, ir metų bėgy
je, kiniečiai taip pat stū
mė vietos gyventojus ir 
patys apsigyveno jų žemė
se. Dabar randasi apie du 
šimtai tūkstančių mančių 
šiaurinėje Mandžiurijoje ir 
jų kalba, beveik išnykusi, 
yra vartojama tik tarp 
mažų ir išsiskirsčiusių 
kaimų.

Japonai, 1904 metais, nu- mė. Nors tik pusė šios že- 
pasiėmė mės buvo jau ariama ir 

įsteigdama sėjama, vis dėlto Mančūko 
valstybę ir buvo užvadinta Tolimųjų

jus nori praryti, išnaikinti. Laikykitės ir įrodykite, kad ne jėgoje teisybė, ir ne kardo galia jūs 
išliksite gyvi”.

pavadindama ją Mančūko Rytų svirnas. Čia daugiau- Mančūkoje, padalino šią 
nes ji dabar japonams pri- šia buvo sėjama pupų, 
klauso.

Tuo laiku, kuc-met kun. 
Gerardas atvyko į Mančū
ko, buvo trisdešimt keturi 
milijonai gyventojų, iš
sklaidytų po kalnus, miš
kus ir lygumas.

Tarp kalnų randasi dide
li laukai, nes trečdalis 
Mančūkos yra ariama že-

valstybę į devynias dalis 
i Mančūkos randasi daug ir pavedė vieną dalį Ma- 
geležies, anglių ir kitų ryknoll’ams ’ misijonie- 
brangių metalų ir minera- riams tvarkyti. Taigi Ma
lu. Taigi, nestebėtina, kad ryknoll’ų dirva apėmė pie- 
Mančūkoje yra labai daug tų kraštą prie Korėjos, tu- 
ir didelių geležinkelių. rinti beveik keturiasde- 

| Kun. Gerardui buvo įdo- šimt tūkstančių mylių te
mų sužinoti, kad dabar bu- ritorijos ir pus-trečio mili- 
vo suvirš šimtas šešiasde- jono gyventojų.
šimt tūkstančių Katalikų Kun. Gerardas ir jo drau- 
Mančūkoje, nes prieš daug gas kun. Kombar pirmiau- 
metų prancūzai misijonie- šia apsigyveno Fušun mie- 
riai labai daug nukentėjo ste, kuris buvo apskrities 
ir pasiaukavo, skelbdami 
evangeliją šiems žmo
nėms, kad juos atverstų į 

j Vienatinį Dievą. Vienas y- 
. patingai keistas ir žiaurus
įvykis atsitiko aniems 

: prancūzams misijonie- skurde gyvena. Taipogi 
riams. Vieną kartą būre- čia matosi platūs laukai 
lis kiniečių, neprietelingai tik saujelės žmonių apdir- 

; nusiteikusių prieš svetim-j darni, keliai išdaužyti ir 
taučius, staiga užpuolė apleisti. (Bus daugiau) 
keletą šimtų kiniečių-ka- 
talikų, kurie buvo susirin
kę su savo vyskupu kated-

1 roję, ir užmušė du kunigų: 
vieną prancūzą ir vieną ki
nietį, ir dvi prancūzes se-

i seles.
kunigų ir seselių buvo nu- žmonių, kurie pasikeitus 
žudyta šioj apskrity per politinėms sąlygoms, tuoj 
visus misijonieriško dar- galėtų dirbti. Tam tikslui 

.bo metus. lyra seminarijos Romoj,
J«-| Pastaraisiais laikais Namure ir Mančiuke.

centras ir veikliausias 
miestas ir jame randasi di
delės anglių kasyklos. 
Nors šiame rajone yra 
trys moderniški miestai, 
vienok dauguma žmonių

(Bus daugiau)

Kaip Rūpinamasi Rusijos
Religiniais Reikalais

Popiežius labai susirūpi
nęs kunigų parengimu

Iš viso, keturioliką Rusijai. Jis nori, kad būtų

Nekaltos Marijos Širdies Vienuolės slaugės ir gydytojai Seoelių prižiūromos ligoninės,
ma.iaos saloje. Misijonierės vienuolės dirba ligoninėse, prižiūri ligonius, įdiegdamos į jų širdį Šventas Tėvas, patvirtin- Įšvęstieji kunigai dabar 
amžinos laimės viltį. damas misijos darbus.dirba išeivių tarpe.




