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Lietuvių Komunistų lai-' 
kraščiai labai apsidžiau
gė, kad kongresmanas Vi
to Marcantonio tapo pas
kirtas į Kongreso teismo 
komitetą. Kaip žinoma, 
tas komitetas yra viena 
svarbiausių įstaigų. Pa
tekti komunistui ar ko
munistų simpatizatoriui 
yra didelė garbė.

Demokratų partijos kon
gresmenai, sužinoję apie 
Vito Marcantonio pasky
rimą, sukėlė didelį skan
dalą. Jie pareikalavo, kad 
būtų sušauktas visų par
tijos kongresmenų susi
rinkimas. . Susirinkusieji 
visa dauguma balsų nuta
rė, kad Vito Marcantonio 
būtų iš teismų komiteto 
pašalintas. Tame susirin
kime buvo iškelta viešai 
Marcantonio veikla, kuri 
neįrodė, jog tas kongres
menas būtų nuoširdus 
šios šalies reikalų gynė
jas.

Taigi komunistai per
greit apsidžiaugė.
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Lietuvos Bažnyčiose Mal
dos Už Tėvynę i

I

(LKFSB) Pereitų metų 
j vasarą generalvikaras 
prel. Šaulys įsakė klebo
nams atlaikyti gedulingas 

Į pamaldas su libera už žu- 
■vusius lietuvius, be to pa- 
. ragino prieš išstatytą 
! švenčiausį atgiedoti su- 
' plikacijas, suteikei žmo- 
įnėms palaiminimą ir at
kalbėti maldą už tėvynę.

I Net Vaikams Lietuvoje Sun
kiai Begauna Maisto

(LKFSB) Pačioje nacių 
kontroliuojamoje Lietu
vos spaudoje dar prieš 
šios žiemos įsistiprėjimą 
buvo išspausdinta žinia— 
vaikams ir kūdikiams 
maitinti maisto produktų 
atsargos šiuo tarpu yra 
pasibaigusios.
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Stambūs gumos kamuoliai, kaip vaizdas parodo, iš Pietinės Amerikos 
prirengti išgabenimui į Jung. Valstybes.

1 h-i 9 J

★ “Kauener Zeitung” 
(VII. 25) praneša, kad vo
kiečių ypatingasis teis
mas netrukus svarstysiąs 
bylą, kuriame už “speku
liavimą muilu” esą trau
kiami atsakomybėn šie 
Kauno gyventojai: kun. 
Simonas Morkūnas, gyv. 
Aukštaičių g. 4; Antanas 
Lavickas ■ “
12; Napoleonas Stulpinas į 
— Tulpių g. Nr. 11 ir kaž
koks Tamošiūnas. Kun. 
Morkūnas, pasak laikraš
čio, bolševikų okupacijos 
pradžioje prisipirkęs tris 
dėžes muilo, kurį dabar: 
per tarpininkus pardavi
nėjęs po 15 markių už 
šmotelį, tuo tarpu kai ofi- 

Į cialinė kaina esanti 18 
pfenigių.

Matyt, vokiškiems oku
pantams prireikė prieka
bių prie minimų asmenų, 
todėl ir sugalvojo muilo 
istoriją...

Tas pats laikraštis rašo, 
kad Kaune esą suimti 
trys kažkokios įstaigos 
tarnautojai: Petras Ja
nuška (Putvinskio g. 44), 
Jonas Jakučionis ir Pijus 
Dėdinas (Obuolių g. 7). 
Jie apkaltinti sufalsifika
vę apavo korteles ir tokiu 
būdu išgavę 220 porų vy
riškų ir moteriškų batų.

Naciai Vilioja Kraują 
Sužeistiems

(LKFSB) Lietuvos ligo-' 
ninėse, kur dažnai truk-j 
davo vietos dėl susirgusių 
apylinkės žmonių, dabar 
yra nemažai sužeistų vo
kiečių karių, kurie pagul
domi vieton išstumtų lie- 

— Zanavykų^ g. įUVįų ligonių. Vokiečiams, 
matyt, ypatingai stinga 
kraujo silpnesniesiems, 
nes Kauno laikraščiuose 
skelbiama: reikalingi
kraujo davėjai transfūzi- 
joms. Už 100 gr. mokama 
15 RM ir duodama papil
doma maisto norma.

I 
i 
i

Nelaimėje
kad bė- 

karei- 
kelią ir 
spąstus.

VVashington, D. C., sau- nių ore. Tai buvo didelis 
šio 25 — Britų armijai, alijantų laimėjimas, 
užėmus Tripolį, privertė --------------- _
nacius ir jų talkininkus Žuvo 35 Asmenys Lėktuvo 
bėgti į Tunisiją. Ameri
kiečiai ir prancūzai tuo
jau ėmėsi žygio, 
gantiems ašies 
viams pastoti 
juos sugauti į
Tunisijoj, Ousseltia apy
linkėje Amerikiečių-Pran- 

cūzų karo jėgos smarkiai 
užatakavo ašies jėgas, 
kad perkirsti Rommelio 
kariuomenę ir iš abiejų 

___  pusių, iš vienos Amerikie
čiai - Prancūzai, o iš kitos 
Britai, pulti ir ją sunai
kinti. Jeigu šis Alijantų; 

Sek- pianas būtų įvykdintas,!
Amerikiečiai Susprogdino ! WrėltaLLietertb

I A II C J P i Boston’ Mass — r___  ___ ______
Japonų Ginklų Sandelius sutT

---------------- 86 ną. amžiaus, užduotas skaudus smū- 
Washington, D. C., sau- raus su kiekviena No. 10 Misijų bažnyčios, Roxbu- gįs, įr vargiai jos begalė- 

sio 25—Amerikiečių bom- stampa. ry, klebonas nuo 1933 m.,
bėriai puolė japonų oro 
bazę Mundą, Solomon sa- Defėnce 
lų centralinėje dalyje, ke- išduos 
turius kartus pereitą šeš- certifikatą gavimui gaso- 
tadienį, sausio 23 d. Sukė
lė gaisrus, išvertė iš vietų 
prieš - lėktuvines kanuo- 
les ir gali būti išsprogdi
no ginklų ir amunicijos 
sandelius?« J ‘

Taipgi įvyko—susirėmi
mas Guadalcanal saloje, 
kur Amerikiečiai 
145 japonus.

Vasario 1 — Office of Camey ligoninėje po ilgos rįkoje. 
Transportation 11

“T” racionavimo

lino. Iki tos dienos vieti
niai racionavimo board’ai 
išduos tik laikinius “T” 
racionavimo certifikatus.

I •

Atmintinos Dienos

Washington, D. C. — 
Sausio 15 d. Olandų Indi
joj susidaužė ketūrmoto- 
rinis keleivinis lėktuvas. 
Žuvo labdarybės komisi- 
jonierius William Hud- 
son, įžymus anglų rašyto
jas Eric M. Knight, 24 ki
ti asmenys ir devyni įgu
los nariai.

i Šis lėktuvas lėkė iš 
£ Jung. Valstybių į Šiaurės 

Afriką.

•

La Guardia Už Suraikyti 
Duoną

New York, sausio 25 — 
tų atsilaikyti šiaurės Af- Mayoras La Guardia ne- 

,-----gali suprasti dėl ko duo-
_ _ . Alijantų oro jėgos smar-. nos pardavėjams uždrau- 

.. . ---- x-------—— ~ suraikv’tą
iQVaiQJS’ Bizerte ir ten nušovė arba duoną, jeigu jie tebeturi 

_ i mažiausia 35 a- duonos raikymui maši- 
šies lėktuvus laike kauty- nas.

ligos.
A. a. kun. John B. Lie-(kiai puolė ašies jėgas virš dė parduoti berth gimęs ._  . „ . r

Vokietijoj, kovo 18, 1866,į sužalojo 
ir atvyko į šią šalį jaunas 
ir apsistojo St. Michael’s 
parapijoj, Baltimore, Md.

—

■Į
I

BRITAI BOMBARDAVO NACIŲ 
SUBMARINŲ BAZĘ

I

nužudė Londonas, sausio 25 — 
Kovojančių Prancūzų ka
ro jėgos iš pietų 
link Viduržemio 
užgrobė Ašies tvirtovę
Misdą, apie 100 mylių į 
pietus nuo Tripoli.

veržiasi 
jūros ir

Sausio 26 — Paskutinė 
'diena gauti 10 galionų a- 
iliejaus su kiekvienu No. 2 
Į kuponu. No. 3 kuponas 

(LKFSB) Naciai steng- geras dėl 9 galionų ir yra 
damiesi kaip tik galima' galioje iki vasario 20 d. 
išnaudoti Lietuvos ūki-! Vasario 2 d. aliejaus ku- 
ninkus nuo pereitų metų rui racionavimo kuponai 
birželio mėn. vidurio įve- No. 4 gali būti vartojami 
dė speciales korteles že- Maine, New Hampshire ir 
mės ūkio pajėgumui re-, Vermont, ir sausio 31 d — 
gistruoti. Tai vis naujos Massachusetts, Connec- 
priemonės kontroliuoti ir ticut ir Rhode Island. 
spausti Lietuvos kaimo 
žmones.

Naciai Snaudžia Lietuvos 
Ūkininkus

Sugavo Nacių Laivą

Iš Alijantų Centro Aus
tralijos, sausio 25 — Gen. 
Douglas MacArthur, 
jantų vyriausias karo 
das Pietvakariniame 
cifike, pareiškė, kad 
vadovaujamose karo 
gose, kurios sunkiai
vojo, bet laimėjo kauty
nes dėl Papua, išbandyta 

i būdas nugalėti

ali- 
va- 
Pa- 

jo 
jė- 
ko-

Kur nors Atlantike, sau- naujas 
šio 8 (suvėluota žinia), priešą Pacifike. 
Pereitą lapkričio mėnesį _ ,- , .
Amerikiečiu laivynas su-' Tas naujas būdas, sako 
gavo nacių laivą, 5000-to- Sen®ro , yra tal geralžL d* V Vz Al CL Vz A LA A d. A V O, • • •

nų greičiausia plaukianti apsKaic.uotas panaudoji- 
į Japoniją. Laive rado mas or? Je?°* J!s P?“"- 
drabužių ir kitokių daik- gal pažymėjo kad s.au- 
. res rytinėje Naujoj Gvi-|

i

★ “Kauener Zeitung” i 
(VIII. 21) rašo, kad vokie
čių komisaras sušaukęs 
konferencijai Vilniaus gy-____ ______ v_ _______
dytojus. Komisaras Hing- menė smarkiai žygiuoja! arba į. 
st’as savo kalboje nusis- pirmyn Kaukaze, kur už-'daugiau 
kundė kai kuriais gydyto- ėmė Pesčanokopskoje, tik priešo kareivių, 
jais. Pav., gydytojai “be 50 mylių į šiaurės rytus'; 
pagrindo” išduodą liudiji- nuo Tikhoretsk, svarbaus: 
mus apie ligą, bet už tai Novorosyisk - Stalingrad!

I I

Londonas, sausio 25 — tuojau po Pearl Harbor 
Britų bomberiai smarkiai 
puolė Vokietijos nacių 
submarinų bazę Lorient. 
Šis puolimas jau ketvir
tas laike 10 dienų. Britai 
taip pat bombardavo na
cių industrijos centrus 
vakarinėje Vokietijoje.

Dėl nuolatinių bombar
davimų nutilo Berlyno, 
Karaliaučiaus, Leipcigo, kus jam pavyko įtikinti, 
Stuttgarto ir Luxembur- jįs e3ąS jg metų am- 
go radio stotis. žiaus. ir jis buvo priim-

A •• w *1 iru a. -tas. Johnny Maras pasi-
ArmiJOS Viršlls 15 M61Ų ; rodė gabus kareivis, ir jis

Amžiaus \ greit pakeltas viršila
--------  į (sergeant).

Kada surado, kad jis v- 
ra tik 15 metų amžiaus, 
tai jis buvo atleistas iš 
armijos. Jis grįžo į namus 
piktas, kad negalėjo vyk
ti į užjūrį ir susiremti su 
priešu karo frontuose.

užpuolimo, kur žuvo jo 
draugas. Jis apleido mo
kyklą ir pėkščias pasiekė 
Kaliforniją. Ten jis bandė 
įstoti į Jung. Valstybių 
laivyną,. bet laivyno virši
ninkai įžiūrėjo, kad jis y- 
ra perjaunas, nors jis sa- 
kęsis esąs 18 metų am
žiaus. Armijos viršinin-

rėš rytinėje Naujoj Gvi
nėjoj oro ginklai, kuriuos 

į panaudojo Alijantai kau
tynėse prieš priešą, buvo 
tikrai reikšmingi ir svar
būs ne tik ofensyvoje-de- 

bet ir trans- 
kariuomenės 

ir reikmenų.
1 Taigi gen. MacArthur 
labai įvertina oro ginklus 
ir juos daugiausia panau
doja, kad priešui užduoti 

vienuolyno“ koplyčios? &- mirti"a arba n^niiantį 
serys vienuolės pagelbėjo smu£l-

tų. Milvvaukee, Wis., sausio
25
Jung. Valstybių 
pulkininkas, kada jau bu
vo parinkti jauni karei
viai vežimui į užjūrį, su
rado, kad Johnny Maras iš
Milwaukee, Wis., turįs Dabar jis nebesitiki, kad 
viršilos (sergeant) laips- jam beteks vykti į karo 
nį, yra tik 15 metų am- frontą, nes karas gali 
žiaus. greičiau pasibaigti, kaip

Viršila Johnny Maras jis sulauks savo 18 metų 
savanoriai įstojo į armiją amžiaus.

Sausio 31 — Paskutinė 
diena gauti 3 svarus cuk-

Sėmė Svarbius Sąu^bu^port Mass ~
Labdarybės 
kilo gaisras 
rytą. Spėjama, kad gais
ras prasidėjo nuo šildytu
vo rūsyje. Vienuolyno ka
pelionas sėkmingai išne
šė Švč. Sakramentą iš

Gaisras Vienuolyne
Šiomis dienomis 

armijos

- Nazareto , 
Vienuolyne ^šyvoje, 

sekmadienio P<«^yimui '•f

Londonas, sausio 25 —tris - ketvirtadalis prara-
Sovietų Rusijos kariuo-Įstos žemės, ir jie užmušė 

l paėmė į nelaisvę 
i kaip 700,000

Britai Užėmė TripolįtĮK AhalMiac RmLmmiaui gesinti gaisrą. Tačiau 
R. UDVICIMS nCiraylIVja gaisras padarė apie $25,- 

000 nuostolių.

i Devintinės—Lietuvoj Jau 
Darbo Diena

‘Savaitės" Žurnalą
(LKFSB) Žinomas Lie- 

j tuvos laikraštininkas K.
i nuo pereitų |

bausią vokiškieji “ypatin-.ir Rostov - Baku geležin-i 
gieji” teismai. Kai kurie kelio junginio, skelbia So- 
gydytojai reikalaują ho- vietų komunikatas.
norarą ne pinigais, o mai- Toliau į šiaurę, giliai U- Obuolėnas nuo pereitų j 
sto produktais. Komisą- krainoje, Sovietų pulkai metų vasaros pradėjo Lie- 
ras dar pareiškė, kad ‘vie- įsiveržė į Starobelsk, 130 tuvoje leisti “Savaitės”- 
tiniams’ Vilniaus gydyto- myiių j pietrytus nuo 
jams uždrausta be specia- Kharkovo.
lauš leidimo gydyti Vo- Vienas Sovietų pulkas

. nužudęs 2500 nacių karei- 
’ vių, sunaikino 40 tankų, 

keturius ginkluotus trąu- 
, kinius,

- (vietų kojnunikatas.

kieti jos piliečius..
• •

Mirė Ministras Kanadai

Ottavva, Canada, sausio 
25 — Vakar staiga mirė 
Jay Pierrepont Moffat, 46 
metų amžiaus. .

_______________________________ •----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Londonas, sausio 25 —1 Sudarytas ElsH-
Pereitą penktadienį Britų MiiAndritfc
armija ištrenkė Ašies ka-j 

Jung. Vai- ro iš Tripoli miesto •
stybių ministras Kanadai.' ji paėmė savo kontro-

HAK£ 
£V£RY 
PA Y DAY 

BONO DAY

(LKFSB) Naciai Lietu- 
žurnalą. Pirmame nume- voje panaikino visą eilę 
ryje po įžangos žodžio de- švenčių. Taip Dievo Kūno 
dama karo frontų apžval-į šventė — Devintinės jau 
ga, vaizdai iš čekistų vei- buvo darbo diena, nors 
klos Lietuvoje, keli eilė- ankščiau ta diena Lietu- 
raščiai ir beletristikos da-ivoje buvo labai iškilmin- 

nulijo, 18 sunkvežimų ir lykėliai, žiupsnelis prak- gai švenčiama. Matyt na- 
du lėktuvu, praneša Sor -tinių patarimų, sportas, į- ciams nepatinka, religinės, ---- — ~ —a— - —

vairehybėe. Numeris gauį eisenos, kurios .tą dieną [aienio aukštosiose mok-y* 
i buvo dažomos klose, 4abar yra Lietuvoje 

iškilmingesnėmis miestų ir gavo filosofijos daktaro 
,* gatvėmis. . ■ >-..<• laipsnį.

■ | Sovietų karo vadovybe šiai iliustruotas didžiųjų paprastai 
I sako, kad pastaruosius du įvykių ir gamtos vaizdų iškilminę
mėnesius rusai atsiėmė, nuotraukomis.

Antanas Šerkšnas— 
Filosofijos Daktaras

(LKFSB) Sudarytame
- •• | Eišiškių apskrityje virši-len. Tai paskutine ninku ^Osvaldas žad-

baze Tnpohtamjoj. į vydas. policijos vadu Izi-
Britų, Jung. Valstybių’dorius Ruzgas.

ir Prancūzijos armijos' 
bando užkirsti kelią ašies 
armijai į Tunisiją, kuri i 
dabar galvatrūkčiais bė
ga, kada Britai paėmė 
Tripolį. Galimas dalykas. 
Kad neužilgo ašies karo 
jėgos bus ištrenktos ir iš
Tunisijos.

I

i
(LKFSB) Vienas iš ga

besnių Lietuvos inteligen
tų, kurs paskutiniu metu 
gilino savo studijas ir už-

t.

Ispanijos Sostinėje Apsigy
veno Du Lietuviai

(LKFSB) Madride stu
dijuoja teologijos moks
lus du lietuviai salezie
čiai: B. Jurkšas ir Pat&la- 
vičius.
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įvairios žiniosc

20 Bay Valstybes Kareivių 
Užbaigė Ievas Mokyklą

Juoz. Kelioutis Gyvas 
Ir Teberašo

Į
(LKFSB) Vienas iš ga-| 

besniųjų Lietuvos žurna
listų Juozas Keliuotis, 

iš kurs ir daugeliui Ameri- 
rodos, vienas lietu- kos lietuvių

siomis dienomis 20 ka
reivių iš Massachusetts 
valstybės užbaigė Harlin- 
gen mokyklą. Texas, 
kurių, rodos, vienas lietu- kos lietuvių yra pažįsta- 
vis. būtent. Juozas J. Ši- mas iš jo žurnalo “Naujo- 
lalis (Shilalie), gyv. 7 So. ji Romuva”, tebėra karo 
Harlem St.,
Mass. Jie visi gavo pirmos toliau 
klasės viršilų laipsnį 
(first class of gunner ser- 
geants).

Lietuvoje Labai Plinta 
Sunkios Ligos

\Vorcester, audrų nepalaužtas. Jis ir 
plunksnos darbo, 

nepameta. Lietuvos spau
doje pereitais metais, be 
kitų, pasirodė jo straips
nis Vaižganto Pragiedru
lių 4-tai laidai pasiro
džius, jis taipgi parašei 
straipsnį “Vilniaus Drą

(LKFSB) Dėl silpno ““ 
maisto, dėl visokių parė- 
jūnų tarp išvargintų Lie
tuvos žmonių plinta džio
va, venerinės ligos, tra
choma bei kitos limpamos 
ligos. kurios protarpiais 
išplinta iki 
kaip tas yra atsitikę su 
vidurių šiltine, dezinterija 
(kruvinoji), bei dėmėtąja 
šiltine.

epidemijų.

nai”, tai pasikalbėjimas 
su teatro meno vadovu, 
režisoriumi R. Juknevi
čium. Tęsdamas tos rū
šies straipsnių seriją jis Į 
dar išspausdino “Lietuvos 
dailės keliai”.

Prof. Vytauto Bacevičiaus 
Viešas Pareiškimas

Prieš pusę metų buvau pa
reiškęs Amerikos lietuvių 
spaudoje. kad neužsiiminėju 

?’l politika, nieko bendro su ja ne
turiu ir kad tarnauju, kaip 
zikas, visai lietuvių tautai. Ti
kėjausi. kad šiuo mano pareiš
kimu lietuvių visuomenė pasi
tenkins. Tačiau vis dažniau su- 

I siduriant su lietuvių veikėjais, 
pastarieji man išmetinėja, ko- 

i dėl aš nepareiškiau viešai savo 
nusistatyme Lietuvos likimo 
atžvilgiu.

Tad šiandien dar kartą pa- 
' brėšdamas. kad nieko bendro 
su politika neturiu, aiškiai pa
reiškiu. kad esu šalininkas ne
priklausė mes. demokratiniais

Lietuves, 
dvasinę ir 
savaimin- 

i. kuri turėtų lietuvišką val-

Daug Nelaimių Ledu 
Apdengtuose Keliuose

t

pamatais pagrįžtos 
kuri ugdytų savo

I materijalę kultūrą 
Įgai. ‘ 
j džią visos tautos išrinktą ir 
Į kuri sulig Atlanto Čarterio 
į pakto atgautų visišką nepri- 
I Klausomybę. Nepripažįstu jo- 
ikios tautų, ners ir mažiausių. 

Sausio 24 d. staiga mirė okupacijos, nes piliečiai taip 
Rokas Gelžinis. gyv. mažos kaip ir didelės tautos ir 
Fitchburg, Mass. Paėjo valstybes turi lygiai tas pa- 
Kuršėnų par. Amerikoje čias juridines, morales, kultū- 
pragyveno 29 metus. Pa- rines ir materijales teises gy- 
liko nuliūdime žmoną Ko-'vuoti. Lai gyvuoja nepriklau- 
triną (Randelytę) Gelži-'soma Lietuvai 
nienę, dvi dukteris ir sū- Prof. V. Bacevičius.
nų, kurie gyvena 433 W. 
4th St.

Laidojamas trečiadienį, 
sausio 27 d. iš Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčios 
Naujos Kalvarijos kapuo
se,

Staiga MirėGelžinis

DARBININKAS

tuojau po "Žvaigždės" pirmojo pasirodymo pri
siuntė leidėjams laišką, kurio vertimas seką: 
Brangus Tėve Aukštikalni:

Yra man didis džiaugsmas siųsti savo palaimini
mą ir širdingiausius gerus linkėjimus jums ir visiems, 
kurie BENDRADARBIAUJA su jumis leidime lietu
vių kalba einančio Jėzaus Širdies Pasiuntinio, “Žvaigž
dės”.

Taipgi aš noriu imti šią progą paraginti gerus lie
tuvius žmones, kad j ie BEN DRADARĘ j AŲTŲ su Jų- I ----------- . . .

*

• • : ....
::

Pirmosios trys merginos paskirtos eiti pareigas iš 
WAVES į U. S. Laivyno Oro stotį. Jos tarnaus prie 
didžiulio Laivyno baliūno. Tas vaizdas nutrauktas 
Lakehurst, N. J.

mis jūsų stengimuose platinti meilę ir pąmąldumą 
link švenč. Jėzaus Širdies.

Linkėdamas viso gėrę, ąš esu 
Širdingai Jūsų,

W. CARD. O’C’ONNELL, 
Abp. Boston.

Skubėkite, tad, užsisakyti “Žvaigždę"! Kainą 
metams 50 centą. Kas siųs $1.00 gaus didelį, 
spalvuotą Švenč. Jėzaus Širdies paveikslą. Lai 
puošia kiekvieną lietuvišką žydinį Jėzaus Šir
dies paveikslas! Nuo sekančio numerio 
“Žvaigždė" bus padidinta 8 puslapiais. Užsa
kymams adresas: “Žvaigždė", 488 E. 7th St., So. 
Boston, Mass.

Pereitą šeštadienį, sau
sio 23 d. oras atšilo ir va
kare pradėjo lyti. Vėliau 
pradėjo šalti taip, kad vi
sos gatvės ir keliai apsi
dengė ledu, kas sudarė 
didelį pavojų važiuoti au
tomobiliais ir pėkstiems 
vaikščioti. Vien Bostone 
susižeidė apie 100 žmo
nių. Vieni nusilaužė ran
kas. kiti kojas, kiti persi- 
skėlė galvas. griūdami 
ant ledo.

Tas pavojus dar nepra
ėjo. Sekmadienį, sausio 
24 d. nebuvo taip blogai,1 
kaip šeštadienio naktį, 
bet vistiek turėjo labai 
atsargiai važiuoti ir eiti, 
kad išvengus nelaimių. 
Pirmadienį, sausio 25 d. 
nepasikeitė. į vakarą gali bos. Naujojon valdybon 
būti dar blogiau, kaip šeš- pirmininku įėjo Bendins-

I Dr. P. Karvelis, Kaune, 
Ūkinėse Organizacijose

(LKFSB) Viena iš stam
besnių Lietuvos ekonomi-i 
nių įstaigų yra “Parama”. 
Pereitais metais įvyko 
nauji jos vadovybės rinki
mai. Pirm. J. Dagys, di
rektorius J. Matulevičius 
ir eilė kitų išėjo iš valdy- 

i valdybon

KIBIRKŠTYS

tadienio vakare.

Gi ve enouįh
♦♦

* J’ JF ♦♦
...soon enough!

GtlATOt BOSTON UNITfD TUNO

kas, narais Dr. Karvelis ir 
Liepinaitis, sekret. R. 
nulis ir J. Kvedukas.

Sužeidė 15 Keleivių

Ja-

24Sekmadienį, sausio 
d., po pietų arti Upham 
Corner, Dorchester, Mass. 
ties Bird St. susimušė 
gatvekariai. Sužeidė 15 
keleivių, o daug kitų su
trenkė.

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS į;
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis j j

“Šv. Pranciškaus Varpelis” 0
Pigiausias laikraštis yra $

“VARPELIS” I!
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. ! ' 

Platintojai, surinkę tris naujos “Varpelio” prenumeratas, ! ' 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” <» 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- j! 
meratų gauna vertingų dovanų.

“VARPELIS
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir j [ 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- i i 
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. ! [ 

, . Adresas: !!
;! FRANCISCAN PATHERS į i
j j 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. :;

Telephone — Hemlock 6567

ž

■

t

<-
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★ Ilgiausias tiltas pasau
lyje yra tiltas, kuris jun
gia San Francisco ir Ok- 
lando miestus. Jis yra 13 
kilometrų ilgumo. Tiltas 
dviejų aukštų. Viršutiniu kad Sovietu Rusijos žmo- 
aukštu per dieną gali pra- nės LcvcJl _________
važiuoti 35,000 automobi-1 prieš priešą, kuris užpuo- komunistėliai 
lių, kurie važiuoja po tris'lė ir įsibriovė į Rusiją, tik žiavimus visaip iškonevei- 
eiles gretomis. Apatiniu 
tilto aukštu važinės elek- proletariato diktatūra ar- iškoliojo, tikėdamiesi tuo 
tros tramvajai ir sunkve
žimiai. Šito tilto statybai 
suvartota 7'< viso plieno, net Stalinas r__
kiek Amerika pagamina kad jie gina savo tėvynę, 
per vienus metus. Plieni
niai lynai, kurie, laiko til
to dalis, pakabintas 
aukštų plieno stulpų, 
vyti iš 17,464 atskirų 
lų, kurios kiekviena 
po 5 centimetrus storumo 
(beveik kaip trys pirš
tai). Jei tuos lynus išar- 

jdyti, tai jų Mielomis gali
ma būtų apjuosti žemės 
rutulį tris kartus. Atra
mos, ant kurių bus padė
tos kabančios tilto dalys, 
įleistos į žemę 73 metrus 
gilumo. Tokių gilių pama
tų pasaulyje dar nebuvo.- 
Tilto bokštai, kur padėti 
viršutiniai plieno balkiai, 
turi 150 metrų aukščio. 
Visas tiltas nudažytas a- 
liuminijaus dažais, purkš-

ičiant juos suspausto oro
• pagalba, ir atrodo, kaip
sidabrinis.

I

||
Lietuviai komunistai galę ir kovai dėl Lietuvos 

bando įkalbėti kitiems, nepriklausomybės ir lais- 
• — ~ • • i. 1 • • V —• ves.

energingai kovoja Lietuviški kvislingai - 
į tuos suva-

• v

todėl, kad jiems patinka kė, suvažiavusius vadus

ba komunistinė santvar- pakenkti lietuvių vienin- 
ka. Tačiau patys rusai ir gam darbui. Veltui koiio- 

yra pasakę, jate, jūs bolševikėliai, 
. žmones, kurie turi mūsų 

pasitikėji-Jeigu rusai nebrangintų ^isuomenėje

Kvislingams - komunis
tėliams labai nepatinka, 
kad po susirinkimų, kur 
ten vaišėse pasibučiavo p. 
Šimutis su p. Grigaičiu, ir 
dėl to jie dabar kelia di- 

vieningai I džiausią aliarmą. Dar di- 
!ripsni aliarma tip kvislin- 
igiukai kelia dėl vieno as
mens pageidavimo, kad 
kada Ašis bus sutriuškin
ta, kad Jung. Valstybės 
pasiųstų savo kariuome
nę į Lietuvą palaikymui 
tvarkos, kol Lietuva susi
tvarkys.

Kodėl komunistėliai taip 
bijo Jung. Valstybių ka
riuomenės? Ar todėl, kad 
toji kariuomenė kovoja, 
kad išlaisvinti ir užtikrin
ti visoms tautoms laisvę 
ir nepriklausomybę? Ko
munistėliai trokšta 
darbuojasi, kad po karo 
Sovietų kariuomenė įeitų 
ir okupuotų Lietuvą ir ki
tas šalis.

Brooklyno komunistų 
‘staršas’ redaktorius sau
sio 20 d. š. m. “L.” rašo:

“Kam ji (kariuomenė. 
Red.) ten po karo siųsti? 
Kodėl gi patys Lietuvos 
žmonės negali pasidaryti 
tvarkos? (Tam, kad ap
ginti beginklius žmones 
nuo ginkluotų plėšikų, 
kurie gali įsibriauti į jų 
kraštą, juos užpulti ir te
rorizuoti. Red.). Raudo- 

j................. .............  „.....o_ nojoj Armijoj veikia Kė
čiau buvo'Dr. Gusevo pri-j frontas pagelbėti Jung. tuviški pulkai. Ten veikia 
vatinė ligoninė. Valstybėms laimėti per-1 lietuviai generolai. Vienas

ant savo tėvynės, tai jie ir iki
1 šiol būtų susiskaldę į gru- 

-U’ peš, kaip jie buvo prieš 
turi karą- Karas suvienijo ru- 

įsų tautą: monarkistas, 
socialistas, nacionalistas, 
komunistas ir kitų įsitiki- 

! nimų žmonės 
kovoja, kad išgelbėti savo' dėsnį aliarmą tie kvislin- 
tėvynę.

Lietuviai 
jie nebūtų, 
munistus, 
Amerikos 
n ingai remia savo vyriau
sybės pastangas laimėti 
pergalę ir užtikrinti pa
saulio pavergtom tautom 
nepriklausomybę ir lais
vę.

'! ------------

Dar Apie Jono Vileišio 
Laidotuves

(LKFSB) Žinomo Lie
tuvos veikėjo, buvusio 
Lietuvos atstovu Ameri- 

• koje. Jono Vileišio kūnas 
i VI. 3 buvo pašarvotas 
I Kaune Karo Muziejuje. J- 
gulos bažnyčioje buvo at
laikytos gedulingos pa-

! 1 maldos už velionį ir kūnas 
; į buvo nugabentas į Vilnių.

taip pat, kur 
išskyrus ko- 
yra vieningi, 
lietuviai vie-

Lietuviški Kvislingai 
Desperacijoj

Visi protaujanti žmonės 
gerai pažįsta komunistus 

į ir žino, kad jie yra pirmos 
rūšies kvislingai. Jie pri- 

tsitaiko visur ir visuomet, 
i kur ir kada dėl tokio pri- 
sitaikimo gali būti nauda 
komunizmui.

Komunizmo agentai la
biausia bijosi Amerikos 
lietuvių vieningo fronto. 
Štai sausio 7—9 dd. š. m., 
New Yorke įvyko ALRK.

★ Iš vokiečių laikraščių Federacijos Centro Val- 
matyti, kad Kaune yra į-įdybos, Amerikos Lietuvių 
rengta specialinė “vokie- Tarybos ir Lietuvių Tau- 
čių klinika”. Jos adresas tinės Tarybos susirinki- 
— Trakų gatvė, kur anks- mai. Sudarytas vieningas

jų — generolas Vincas Lietuvos Valstybės Tary- 
Vitkauskas... Kai Raudo- bos narį, žydų atstovą dr. 
noji Armija, sakysime, iš- Vygodskį. Vėliau arėšta- 
vys iš Lietuvos vokiškuo- vo kitus vyriausybės atš- 
sius okupantus, lietuvis- tovus ir įžymesniuosius 
kieji pulkai pasiliks Lie- vadus, kaip tai arkivys- 
tuvoje”. kūpą M. Reinį, kun. P.

Ar komunistai gali ūžti- Dogelį ir kitus.' 
krinti, kad Raudonoji Ar- Raudonarmiečiai iš Lie- 
mija, išvijus nacius, išsi- tuvos ne tik nepasitraų- 
kraustys iš Lietuvos? Ar kė, bet bandė įsistiprinti, 
tie lietuviški pulkai, apie Tik Lietuvos žmonės gin- 
kuriuos kalba komunis- klu privertė raudonarmie- 
tai, nebus kvislingų kont- čius neštis iš Lietuvos, 
rolėje?

Istorija kartojasi. Taigi 
gali pasikartoti ir Lietu
vos istorija. Paverskime 
istorijos lapus ir sužinosi
me kas buvo po pereito 
pirmo pasaulinio karo 
Lietuvoje.

Lietuvos žmonėms teko 
kovoti su bermontinin
kais, lenkais ir bolševi
kais. Pastariesiems labai 
uoliai gelbėjo lietuviški 
kvislingai: Kapsukas, An- 
garietis ir kiti.

Raudonoji armija puolė 
Lietuvos žmones, dar ne
suspėjusius gerai susior
ganizuoti. Vilniuje, su pa
galba 
buvo susidariusi Kapsuko kyklą baigė 86 mokiniai, 
valdžia, panašiai kaip Pa- Pabaigtuvėms padarė ek- 
leckio. Sausio 9 d., 1919 skursiją į Zapyškį ir į Ku- 
m. Kapsuko valdžia tuo- lautuvą. Pabaigtuvių ak- 
jau suėmė Lietuvos vy- te dalyvavo švietimo Mi- 
riausybės atstovus M. nisterijos atstovas refer. 
Biržišką ir A. Janulaitį ir Laniauskas.

Po šio karo gali įvykti 
tas pats, o gal dar ir blo
giau, nes Lietuvos žmo
nės, pergyvenę dvi okupa
cijas, nepajėgs taip greit 
atsistatyti ir susiorgani
zuoti gintis nuo priešų. 
Nepajėgs to padaryti ir 
kitos valstybės, kurios 
buvo okupuotos ir nualin
tos. Joms visoms bus rei
kalinga bešališka Suvie
nytų Tautų pagalba.

Kur Gali Lietuviai Veržiasi 
! Prekybą

(LKFSB) Pereitais me- 
raudonarmiečių, tais Kauno prekybos mo-

*
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ĮVAIRIOS KNYGOS

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para- 
tt Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... >2.50

VALGIŲ GAMINIMAS. Si knyga labai tinkama 
Seimininkėms, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius Ir vaiši
oj vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina. ..........>1.00

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu *1 knygutS yra 
labai naudinga Įsigyti. Kaina tik................... —

SEPTYNI KRISTAUS 2OO2IAI NUO KRYŽIAUS, 
paraH kun. Pr. JuAkaltis. Kaina —..............

ENCIKLIKA >v. Tėvo Pijaus XI. Kaina --------------
GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadelkis, labai gražūs 

kiekvienai dienai pasiskartyrtTal. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po............................—

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina >1.00, dabar
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ParaH Kun. 

Or. J. Starkus. Kaina  ............ ..........—----------
VYTIS KANKINYS (*v. Jurgis) penkių veiksmų

tragedija. ParaH V. Nagomoskis. Kaina ------ 35c.

25c.

25c.

10c.

25c.
50c.

11.10

Su užsakymais kreipkitės — 
“DARBININKAS"

3S6 W. Broadway, So. Boston. Mass.
• <
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, MemoriaJ Day, Independence Day 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
--------by--------- 

SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
ttartered aa second-class matter Sept 12. 1915 at the post office at Bostor- 

Mass. under the Act of March 3. 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
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PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams -------------- $4.00
Vieną, kart savaitėje metams... $2.00 
Užsieny metams ------------------- $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

SUBSCRIPTION RATES-
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Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
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DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Eoston 2680

Saulius Ir "Sauliai"

DARBININKAS

South Sea salos miestuko Didžioji gatvė, kur Dėdės Šamo jūreiviai 
atvykę, linksmai vaikštinėjasi gatvėje.

Būkite Sęmoningi Ir Drausmingi

“Saulius, dar tebealsuodamas kerštu ir žudynė
mis prieš Viešpaties mokytinius, atėjo pas vyriausįjį 
kunigą ir prašė jį laišką į Damasko sinagogas, kad, 
kuriuos tik ras to mokslo vyrus ir moteris, galėtų ap
kalęs atvesti į Jeruzalę”.

Taip Šv. Raštas pradeda atpasakoti stebuklingą 
Sauliaus atsivertimą. Visi žinome, kas jam kelyje at
sitiko. Apšvietė jį kažkokia nežemiška šviesa, nuo ku
rios visiškai apjakęs ir sunegalėjęs, nukrito nuo žirgo 
ir išgirdo balsą: “Sauliau, Sauliau, kam mane perse
kioji?” Sužinojęs, kad ne kas kitas, tik pats Kristus 
taip į jį prakalbėjo, Saulius giliai susimąstė ir ištisas 
tris dienas, nieko nevalgydamas nei gerdamas, svars
tė tą klausimą, kurį jam Kristus pastatė. Galime įsi
vaizduoti, kaip sunkiai jis su savim kovojo. Iš vienos 
pusės stojo nepaprastas jo uolumas išlaikyti ir apgin
ti žydų tikėjimą ir su tuo sujungta neapykanta prieš 
krikščionis; iš kitos — Dievo malonė, kuria jį Kristaus 
apšvietė ir sustiprino. Dievo malonė nugalėjo. Iš at
kaklaus krikščionių persekiotojo Saulius virto uoliau
siu Kristaus apaštalu. Po tų, jei taip pavadysim, trijų 
dienų rekolekcijų, Saulius, jau dabar pasivadinęs 
Paulium (mažutėliu), buvo pasiryžęs eit visur, kur tik 
Kristus jį pasiųs savo Evangeliją skelbti. Ir savo pasi
ryžimą ko garbingiausiai įvykdė.

“Kam mane persekioji?” Koks tai reikšmingas 
. klausimas, kurį turėtų sau užduoti kiekvienas, kurs 
I yra nusistatęs panaikinti Kristaus mokslą ir pasiunti
nybę. O tokių priešginingų Saulių buvo ir yra ištisi 
legijonai ir net kai kurios tautos. Gi šiandieną jau vi
są pasaulį norima padaryti Kristaus persekiotoju. 
Tarptautinė bedievybė atkakliai kyla prieš tarptauti
nę katalikybę. Kova už Kristų ir prieš Kristų eina vi- 

| sais frontais — atvirai ir slaptai. Kur juodoji jėga 
: jaučiasi galioje, ten ji puola Kristaus pasekėjus visu 
žiaurumu ir be mažiausio pasigailėjimo. Kur tamsos 
karalija dar neįsigalėjusi, ten būriai vilkų veidmai
ningai dengiasi avinėlių kailiais, kad jų pasaldytos 
melagystės sėkmingiau suviliotų tikinčiuosius, žo
džiu, kerštingų Saulių nesuskaitoma daugybė. Bet ar 
jie panašūs į tą garbingą atsivertėlį? Ar užduoda sau 
klausimą: “kodėl Kristų persekioji?” Vargu. Bet jei ir 
užduotų, tai gal tik iš tūkstančio vienas mėgintų są
žiningai į jį atsakyti. Saulius sąžiningai atsakė, nes jo 
širdis nebuvo kiaurai sugadinta. Jis rimtai ieškojo 
tiesos ir suradęs, nedvejoj visa siela jai pasišvęsti. Be 
to, Saulius dar nebuvo pažinęs To, kurį persekiojo. Gi 
mūsų moderniniai “Sauliai” ,iki kaulų sugedę, buvo 
kadaise pažinę Kristų ir gal Jam kurį laiką tarnavę.

Gero Darbo Geri Vaisiai
Pagal vieną prancūzų, apysakaitę

Kai jis buvo jau ne toliau, kaip du metrai 
nuo kaimino, banga jį pagavo su jo valtim ir 
metė atstokai į šalį. Jis teturėjo vieną irklą. 
Darbuodamasis paskutiniosiomis, jis pama- 
žėli pradėjo vėl artintis... 0 upė vis tvįsta ir 
tvįsta...

— Palauk! — sušuko žvejys ir nusileido 
stogu į vandenį, vanduo siekė ligi krūtinės. 
Jonis laiko ištiesęs jam irklą. Žvejys dar 
žingsnį žengė ir galop pasiekė ranka irklą, 
nusitvėrė už galo ir, visomis jėgomis temp
damas, pritraukė valtį prie kamino.

Mulkis paėmė vaikus ir padėjo juos po 
suolu. Motina šoko į valtį ir ją sulingavo. 
Tėvas paleido irklą — ir vanduo tuoj paga
vo nešti laivelį smarkiai pavandeniui. Žvejys 
paliko beplaukiąs.
— Atgal, Jonuli! atgal! Gelbėk mano vyrą! 

Bet Jonulio jėgos jau buvo išsisėmusios: 
jis sukniubo valties dugne ir nė krutėte ne
bekrutėjo.

O srovė vis neša ir neša valtelę, vis tolyn 
ir tolyn atsitraukia juodas taškas — žvejo 
galva... galų gale išnyksta.

O.S.M.

Žmones, Kurių Visuomet Ieškoma
Vienas geras biznierius darbą, ar įdedi į jį savo žmogus panorėsiąs užmo- 

vra pasakęs:
— Jei moki gerai pada-; 

ryti adatą, tai tuo savo 
mokėjimu gali uždirbti 
daugiau, negu mokėda
mas dirbti blogas maši
nas. O Emersonas sako:

— Kas
geresnę 
geresnį 
padaryti 
kautus negu kiti, pasaulis yra charakterio reikalas, 
suras kelią į jo namus, o ne atlyginimo. Tu pats 
nors jis ir girios viduryje 
gyventų.

Nusistatyk sau taisyklę, 
nuo kurios niekuomet ne
nukryptum: — kad visa, 
ką išleidi iš savo rankų, 
būtų padaryta kiek gali
ma geriau. Savo darbą 
atžymėk vyrišku savo 
charakterio antspaudu. 
Tegu tobulybė būna tavo 
firmos ženklas. Tokių 
žmonių visur ieškoma. Šis 
papratimas yra geriau
sias talentas, jis yra ge
resnis kapitalas, negu 
gryni pinigai, jis tau pa- riam jis pavedė šį darbą, 
dės daugiau, negu visi ta- jis pasakė, 
vo draugai arba įtakingos 
rekomendacijos.

Negalvok perdaug ir 
perilgai, kiek gauni už sa
vo darbą. Čia yra reika-j 
las dėl šio to svarbesnio ir į 
vertingesnio: tavo garbė, 
visas būsimas tavo gyve- pastebėjo, 
nimas, visas būsimas ta- tingai dailino lentas ir 
vo veikimas pareina nuo dirbo atsidėjęs, 
to, KAIP tu atlieki savo pamanė, kad pabaigęs tas

‘ sąžinės, ar ne.
Viena jauna meagaitė, 

kuri dirbo laikrašty, man 
pasisakė, kad ji visai ne
sistengianti pareikšti sa
vo gabumų: atlyginimas 
jai esąs permažas. Kad

Šiais karo laikais yra į- 
1 vairių grupių ir asmenų,
• kurie savo išdavikiškus 
siekius bando uždengti 
gražiais ir patriotingais 
šūkiais ir darbais.

i Todėl įspėjame visus lie
tuvius, <

, kad nepakenktų sau, 
i Jung. Valstybėms ir mū
sų senajai tėvynei Lietu- 

! vai, kad būtų atsargus su 
tais žmonėmis, kurie kei
čia savo kailį ir prisitaiko 
prie aplinkybių.

Patriotingieji lietuviai, 
kad neįkliuvus į komuniz
mo, nacizmo ar fašizmo 
agentų spąstus, turėtų 
prisilaikyti savo organi
zacijų vadovybių. Jeigu 
pas jus ateina tas ar kitas 
asmuo, kad ir su gražiau
siu sumanymu, tai pir-

• miausia sužinok ar tas ar 
kitas asmuo tuo gražiu 
sumanymu neturi ką to-

366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Kunigų Vienybės Sekre- 
toriatas, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

Lietuvių katalikų laik- 
. raščių redakcijų adresai 

o ypač katalikus, yra žinomi, o jeigu kas 
nežino, tai lengvai gauna
mi pas tuos, kurie tuos 
laikraščius yra užsipre
numeravę.

Lietuvos Diplomato 
Sukaktis

(LKFSB) Sausio 19 d. 
suėjo 50 m. amžiaus La- 
dui Natkevičiui. Jisai yra 
kilęs iš Šunskų valsčiaus, 
mokėsi Petrapilyje, orga
nizavo lietuvius karius 
Rusijoje, dirbo Lietuvos 
spaudoje, vėliau tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje, 
buvo karo atstovu Estijoj 
ir Latvijoj, suorganizavo 
“Geležinio Vilko” pulką 
raitelių, vėliau perėjo į 
Užsienio Reik. Min-jos 
tarnybą, dirbo centre, Pa
ryžiaus pasiuntinybėje, 
kol 1939 m. bal. 1 d. buvo 
paskirtas Nep. Pas. ir Įg. 
Min. Maskvoje. Jam teko 
spirtis prieš bolševikų pa- 

_ _ __ _ stangas okupuoti Lietuvą
tai gali kreiptis ir paklau- liudininku,
sti apie tą ar kitą suma
nymą ar < 
kreiptis į šių organizacijų 
centrus:

ALRK Federacija, 2334 
So. Oakley Avė., Chicago, 
Ulinois.

LDS (Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos) centras

kesčio daugiau negu pus
antro dolerio, ir dar kartą 
jam pasakė, kad prikaltų kio paslėpęs, kuris būtų 
lentas nedailintas, tokias, 
kokios jos yra, ir nuėjo 
sau. Jaunuolis visai ne
kreipė dėmesio į šį pasa- 

moka parašyti atlyginimas nėra pakan- kymą ir savo darbą atliko 
knygą, pasakyti karnai didelis, pasaulyje taip gerai, kaip apskritai 
pamokslą arba tūkstančiams žmonių esą jį galima buvo atlikti.

geresnius pelė- neleidžia iškilti. Darbas

v •

sau nusidedi, jei gadini 
savo charakterį apsileidė
lio arba menkaverčiu dar
bu todėl, kad nedaug už 
tai tau temoka. Kiekvie
nam darbininkui turi rū
pėti ne vien atlyginimas, 
bet ir charakteris, vyriš
kumas
šiuos du, atlyginimo vaid
muo yra visai menkas.

Labai garsus teisės mok
slininkas pasakoja šitokį 
atsitikimą. Vieną kartą 
jam reikėję tverti tvorą, 
ir jaunam

o palyginus

žmogui, ku-

kad imtų ne- 
nenulygintas 
nereikią šva- 
nes 
tik

apdailintas 
lentas, jam 
raus darbo, 
temokėsiąs 
dolerio.

Po valandėlės,
mas greta darbininko, jis 

kad šis rūpes-

už tai jis 
pusantro

praeida-

Tada jis

Jiems tai geriausiai tiktų Kristaus žodžiai, Sauliui iš
tarti: “Sunku tau spardytis prieš akstiną”. Deja, jie 
spardosi ir — žūsta; net ir iš rankų tų, kuriems taip 
aklai yra parsidavę. K.

Vaikai verkia savo ryšuly. Motina sėdi 
šalia, nebylė, sausomis akimis, įsmigusiomis 
į tolį, ten kur jos vyras žuvo, nieko nematy
dama, nieko nejausdama, vien kažkokį didį 
kurčią skausmą, kuris ją laiko sopulingai 
prislėgęs, lyg koks kalnas...

Ir srovė juos nunešė iki Gargždų tilto, 
kur vyrai su plaustukais ir valtimis gaudė 
upės išplėštą žmonių turtą. Jie sulaikė bene- 
šamąją Jono valtį ir iškėlė varguolius į 
krantą, kur stovėjo būrys moterų ir vaikų. 
Gailestingi žmonės nubogino juos į ubagy- 
ną, kur, drauge su kitais tokiais upės nu
skriaustaisiais, jie rado laikinę prieglaudą, 
susišildė, išsidžiovino, pasistiprino ir para
gavo poilsio.

Paragavo poilsio... tik ne žvejienė. Per 
kiaurą dieną ji tykiai, nusikūkčiodama, ver
kė, saugodamasi, kad atsibudusieji vaiku
čiai nepastebėtų...

♦ ♦ ♦

Rytoj į valsčiaus raštinę susirinko būrys 
nuskriaustųjų pasiimti šiokios tokios pašal
pos. Vienas pasipasakojo, kaip jis išlikęs gy
vas, užsirioglinęs ant upės nešamo rąsto. Jo 
pavardė, užrašant, pasirodė besanti Rimei
ka.

— Rimeika?.. Tamsta turi pačią ir tris 
vaikučius?

Kai teisėjas vėl atėjo, jis 
visai piktai kreipėsi į dar
bininką:
— Aš tamstai sakiau, 

kad tvora būsianti apso
dinta vynmedžiais ir užsi
dengs jų lapais, man visai 
nesvarbu kaip ji atrodys.
— Bet man svarbu, — 

buvo nustebinąs atsaky
mas.
— Kiek tamsta reikalau

ji?
— Pusantro dolerio.
— Tai kam tamstai tas 

visas triūsas, jei tamsta 
tuo daugiau neužsidirbai?
— Dėl paties darbo.
— Bet po vynmedžiais 

grubaus darbo būtų visai 
nesimatę!
— Bet aš būčiau žinojęs, 

kad po jais yra paslėptas 
blogas mano darbas.

Po dešimties metų teisė
jas skirstė darbus didelių 
viešų rūmų statybai. 
“Tarp pasisiūliusiųjų”, 
pasakoja jis, “pamačiau 
savo tvoros tvėrėjo vardą. 
Atidaviau jam darbą ir jis 
po to pasidarė turtingas 
žmogus”.

Jei savo sąžinei leisi 
spręsti apie savo darbą, 
nors ir labai menkas būtų 
atlyginimas, tikrąjį už-
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nukreiptas prieš tave patį 
arba mūsų organizacijas 
arba prieš Lietuvą arba 
net ir prieš šią šalį, nors 
ir netiesioginiai.

Veik visose lietuvių ko
lonijose yra parapijos, y- 
ra mūsų centralinių orga
nizacijų centrai, yra laik
raščių redakcijos. Jeigu 
ko nežinai ar nesupranti,

I

* suma- kaip Rusija, sulaužusi pa- 
darbj Galite sižadėjimus pasiuntė o- 

kupacinę armiją į Lietu
vą.

mokesnį vis tiek gausi ko
kiu nors kitu pavidalu.

Net jei atlyginimas ir 
menkas: dėl savęs neturi 
išleisti iš savo rankų to
kio darbo, apie kurį tega
lėtum blogai atsiliepti.

Pats sau neturi dirbti 
blogai, nes nuo to pasida
rysi blogas; gali būti pa
trauktas pražūtingai že
myn.

Visa ką darai, yra dalis 
tavo likimo.

Ą: Ą: sjc

Pasiryžk kuo tvirčiau
siai būti patikimas.

* * *

Idealas, kurį žmogus ne
šiojasi savo širdyje, duo
da jo gyvenimo kryptį.

"Zš “Nepriklausoma Lietuva”

— Taip. Ar Tamstos juos matėt? Juos 
tuomet išgelbėjo Miegalis... gerasis vaikinas! 
Kame jie? Jie, žinoma, mano, kad esu žuvęs...

— Taip... Tamsta juos rasi ubagyne, kle
bono globoj.

Rimeika išbėgo ieškot savųjų. Rado juos, 
kaip ir buvo jam pasakyta, ubagyne, klebono 
beguodžiamus ir beraminamus.

— Antanėli! mano Antanėli! — begalėjo 
tik ištarti Rimeikienė, puolusi prie iš numi
rusių atsikėlusio vyro, jį stipriai apsikabinu
si ir verkdama iš džiaugsmo. Ir kiti daugelis 
ašarojo, žiūrėdami į tą graudų, sykiu links
mą reginį.

— O Jonis? kame Jonis? — klausia žvejys.
— Kas žino! Jis nenorėjo pasilikti su mu

mis; gal grįžo į paminėjį ir bandė dar kitką 
gelbėti.

Po kelių dienų žmonės jį rado prie kurios 
ten bažnyčios durų bekalbantį savo rožan- v • cių.

» ♦ «

Kai aplankyti tvano nuskriaustųjų atva
žiavo į Gargždus Vidaus Reikalų ministeris, 
Rimeika drįso jam papasakoti, ką padarė 
Jonas Miegalis.

— Aš norėčiau jį pamatyti, — tarė minis
teris.

Lietuvos Žmonės Gerbia 
Savo Didvyrius

(LKFSB) Vn. 17, minint 
Dariaus ir Girėno mirties 
sukaktį, Kaune ant Neži
nomojo Kareivio kapo bu
vo padėta 38 vainikai ir 
daugiau kaip 46 gėlių 
puokštės - beketai.

I Need Your Help!

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

Žmonės suieškojo “mulkį” ir atvedė. Mi
nisteris ilgai į jį žiūrėjo, paskui paspaudė 
jam ranką ir davė 20 litų.

— Miegalis — sako — keista pravardė! 
Jo protelis, gal būt, kiek ir mažas, bet ne 
širdis! Jis neužmiršo tų, kur norėjo jam gerą 
padaryti.

— Ir aš pasielgiau taip pat — sako Rimei
ka — Mūsų pirma buvo namuos penketas, 
nuo šios dienos bus šešetas! Jonulis bus mū
sų šeimynos narys.

— Gerai — sako ministeris — mes jį ir pa- 
vedam Tamstos globai. — Tai taręs, sėdo į 
automobilį ir pavažiavo.

Valandytę žmonės patylėjo. Giliai susi
mąstęs, galvą linguodamas, iš palengvo sa
ko klebonas:

— Taip, geresnis mažas protas su didele 
širdim, negu didelis protas su maža širdim.

— Aš manau — sako Rimeika — kad daug 
būtų tokių mulkių, daug geriau būtų šiame 
margame pasaulyj!

— Palaiminti dvasia neturtingieji, nes jų 
yra dangaus karalystė — tarė klebonas ir 
paėjo į kleboniją. Visi išsiskirstė.

Galas
(Iš “šviesos” spausdinio).
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(Kun. Jerome H. Ludder’ 
kalba per radiją. Lietuvių 
kalbon vertė kun. J. K. Mi
liauskas).

Esu katalikų kunigas...
Mano vardą ir pavardę 

žinoti nesvarbu. Kuomet 
mane sutiksite, tik pava
dinkite mane “Tėveliu” ir 
aš būsiu jūsų. Aš jus nie
kad nepažinau ir nežiū
rint kokių jūs esate tiky
binių įsitikinimų arba 
kios jūs tautos — aš 
jūsų prietelius.

Kuomet atvykstu
venti, kaip katalikų kuni
gas jūsų miestan ar mies
telin, neatsivežu su savim 
šeimos ir neturiu savo na
mų. Atvykstu ne tik gy
venti arti jūsų, bet ir dėl 
jūsų. Neatvykstu, kaip 
idealas, bet su idealu. Jei 
atsilankysite pas mane, 
tuoj sužinosite, kad aš esu 
žmogus, žinąs savo silp
nybes ir gerai nusimanąs 
apie jūsų. Nesu šventas, 
bet mėginu gyventi dėl 
Dievo ir dėl jūsų.

Šis apipasakojimas apie 
katalikų kunigą, tai api
pasakojimas apie tą jau
nikaitį, kuris gyveno jūsų 
kaimynystėje. Jūs maty
davote mane sekmadie
niais ryte beeinantį šv. 
Mišių išklausyti. Aš galė
jau būti vargingas 
galėjau 
bet 
vai 
tys 
tik

arba 
būti turtingas, 

greičiausiai mano te
buvo toki, kaip jūs pa- 
esate — ot 
žmonės.

Vieną dieną 
du. per Dievo 
malonę, man buvo suteik
tas idealas gyventi dėl 
Dievo ir dėl sielų.

Tai buvo 
ties balsas,

taip sau,

slaptu bū
tam tikrą

vo reikalingas kolegijos 
bendras mokslas ir kalbų- 
žinojimas. Jūsų gydyto
jui, baigus kolegiją, rei
kėjo stoti gydytojų moky
klon ir ten kiek metų pa
sišvęsti kūno gydymo 
mokslui; taip ir studen
tui, siekiančiam kunigys
tės luomo, baigus kolegi
ją reikia vykti seminari- 
jon ir ten gerai susipažin
ti su būdu, kuriuo Dievas 
gydo sielas.

Bet tie metai seminari
joje ne vien mokslui buvo 
pašvenčiami. Man reikėjo 
išmokti kaip melstis, kaip J 
kalbėtis su Dievu, garbin-1 
ti Jį ir Jo gerumą, dėkoti 
Jam už Jo malones, ir 
kaip aukoti Jam savo gy
vybę už žmonių sielas. Dar 
sunkesnių pamokų turė
jau pramokti — pamokų 
apie klusnumą ir nusiže
minimą. Svarbių svar
biausia tai buvo reikalas 
išmokti pažinti ir mylėti 
Kristų, kuris turėjo būti 
mano Valdytoju, mano 
Draugu ir mano Karaliu
mi. Jo pervertos rankos ir 
sužeista širdis mokė ma
ne skausmo pamokų. Jis 
mokė mane, kad drąsiai 
kalbėti reiškia nukryžia
vimą. Jis visu savo šven
tu Žmoniškumu mokė ma
ne, kaip būti pasaulyje, 
bet nepriklausyti pasau
liui, ir būti visu kuo visai 
žmonijai. Taip, tą visa 
reikėjo išmokti, nes kuo
met mano Valdytojas šau
kia Jo kunigijos eiles pa
pildyti, tai Jis renka vy
rus, tikrus vyrus, kaip šv. 
Povilas sako: “paimtas iš 
žmonių ir įstatomas žmo
nėms, tuose dalykuose, 
kurie liečia Dievą”.

Mokslo metai praėjo ir

Vaizdas parodo, kaip “saulės sūnūs” - japonai bėgte bėga mažuose 
laiveliuose nuo savo motinos-laivo, kai amerikiečių bomberiai pasveiki
no juos su 
muoliai dūmų skelbia laivo atsisveikinimą su vandenyno paviršium.

nuo savo motmos-laivo, kai amerikiečių bom bėriai pasveiki- 
bombomis. Matomai pataikyta bomba 1 laivą uždegė ir ka-

mūsų Viešpa- 
kuris ir vėl

stovėdamas žmogaus šie- atėjo diena tapti man ka- 
los pakrantėje šaukė: 
“Sek mane”. Tai buvo tos 
nuolat pakartotinos teisy
bės aidas “Kokia nauda 
būtų žmogui, jei jis laimė
tų visą pasaulį, pats gi 
save pražudytų”. Mūsų 
Viešpats pašnabždomis 
tarė “Ne jūs mane išsi
rinkote. bet aš jus išsirin
kau”. tų ir konsekruotų Jo tar-

O dabar kadangi nore- nybai. Tuomet vyskupas 
jau tapti kunigu, tai lau- uždėjo ant manęs kunigiš- 
kė manęs ilgi metai moks- kų pareigų rūbus su viso- 
lo. Panašiai, kaip šeimos mis jų galiomis ir sunke- 
gydytojui, taip ir man bu- nybėmis. Jis patepė mano

talikų kunigu. Klaupiausi 
prieš savo vyskupą, prieš Tuomet ir vėl jis 
teisėtai konsekruotą A- pasišaukė ir man prie jo 
paštalų įpėdinį. Per jo kojų klūpojant 
rankas plaukė dvidešimt1 talų įpėdinis tarė: 
šimtmečių Kristaus paža- * šventąją Dvasią, 
dėtos kunigiškos 
paveldėjimas.

Jis meldė Dievo,

rankas, kad “Ką jos lai- likų kunigas, mėginau pa- ir aš būsiu jūsų. Ateinu 
mins bus palaiminta, ir ką žinti jus, mano žmones, pas jus ne kaip idealas, 
jos konsekruos bus konse- Pažįstu’ darbininkus ir bet kaip žmogus su idea- 
kruota vardan Mūsų Vieš- krautuvininkus, gydyto- lu, su Kristumi. Ir nors 
paties Jėzaus Kristaus”, jus, Ir advokatus; žinau neturiu nei namų nei šei- 
Kuomet jis davė man pa- tuos vargšų namelius ten mos, nei vaikų—jūsų na- 
lytėti kieliką su vynu ir žemai šalia geležinkelio ir mai, jūsų šeimos ir jūsų 
duona, jis tarė: “Imki ga- tuos turtuolių rūmus ant vaikai yra mano, nes aš 
lią aukoti Dievui ir atna- to gražaus kalno; žinau tą pašvenčiau savo gyvybę 
šauti Mišias už gyvus ir didžiąją dirbtuvę su vi- čia ant žemės, kad jus vi- 
mirusius”. Galutinai ta
pau kunigu, nes dabar tą 
galėjau daryti, ką tiktai 
kunigas gali: būtent, at
našauti šv. Mišių auką.

Tą rytą atnašavau šv. 
Mišias kartu su mano vys
kupu ir priėmiau iš jo ran
kų mano Viešpatį ir mano 
Dievą šv. Komunijoj.

mane

sais jos darbininkais sun
kumais ir nepatogumais 
ir tą mažąjį namelį, sun
kios paskolos spaudžiamą, 
žinau gerai jūsų ir mano 
tą miestelį, kuriam gyve
name. nes aš laikau savo 
širdy to miestelio gyvybių 
paslaptis ir jo mirčių liū
desius. Aš žinau gretas 
jūsų kaimynų nuo jų gi
mimo iki jų kapų.

Jūsų vaikai yre mano 
vaikai, naujo gimimo vai
kai, vadinasi, krikšto Sa
kramento viršgamtinės 
gyvybės vaikai. Jau daug

sus arčiau privesčiau prie 
amžino išganymo.

Jei kada teks ateiti pas 
mane, pas katalikų kuni
gą, tuoj patirsite, kad esu 
žmogus, tiek žmogus, kad 
žinau savo trūkumus ir 
gerai nusimanau apie jū
sų. Nepaskaitysite mane 
šventuoju, bet tik žmogu
mi, kuris mėgina gyventi 
dėl Dievo ir dėl jūsų, ir 
kuriam kasdien 
dos reikalingos 
ginime ištesėti.

Aš katalikų 
niekuomet su jumis nesu
sipažinau, o visvien jūs 
esate mano prieteliais. 
Gal norite įrodymų, kad 
aš esu jūsų prieteliu? Ge- 

klausykite, tai aš

jūsų mal
tame mė-

r
i

šis Apaš- 
“Imki 
Kam 

jėgos nuodėmes atleisi, tam jos 
bus atleistos ir kam sulai- _ 

kad' kyši, jos bus sulaikytos”, gentkarčių šeimas maiti- 
mane palaimintų, pašvęs- Dabar kaip kunigas var

dan Kristaus galėjau žmo
nėms atleisti nuodėmes.

Pirm negu tą mano 
šventimų rytą palikau al
torių. aš įdėjau savo ran
kas į vyskupo rankas ir 
jam pažadėjau pagarbą ir 
klusnumą. Tuomet jis bu
čiuodamas mane ramybės 
pabučiavimu išleido, kaip 

(katalikų kunigą į kariau
jantį pasaulį...

Dabar seka tikrasis ka
talikų kunigo apibudini- namelį; 
mas. Aš gyvenu arti jūsų, žmogui keliaujančiam į 
nežiūrint kas jūs esate, amžinybę, patepti jo mir- 
Aš esu vienas iš trisde- štantį kūną šventais alie- 
šimt keturių tūkstančių Jais paguosti jo skaus- 
kunigų, kurių idealas — muose paskendusią sielą.

' Esu katalikų kunigas. Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda- 
vienas iš tų trisdešimt ke- mi minėtą knygutę, prisiųski- 
turių tūkstančių kunigų te 15c. įdėję į konvertą ir gau
sioj šaly. Jeigu manęs ne
pažįstate, tai nesvarbu. 
Kuomet mane sutiksite, 
tik pavadinkite “Tėveliu”

JĖZAUS ŠIRDIS PASAULIUI...
... PASAULIS JĖZAUS ŠIRDŽIAI!

AR JŪS NORITE PATIKTI 
JĖZAUS ŠIRDŽIAI?

Naujiems Metams sužibės Lietuvių Katalikų 
padangėse nauja vilti nešanti

aŽVAIGŽDĖ”
Taigi visi JĖZAUS ŠIRDIES Mylėtojai 

skubėkite užsirašyti

•J

Žvaigždę”
MALDOS APAŠTALAVIMO ir 
JĖZAUS ŠIRDIES SĄJUNGOS 

Mėnesini Laikrašti.

Leidėjai TT. Jėzuitai------ Kaina 500 metams
Kas prisius $1.00 gaus ir didelį, spalvuotą Jėzaus

Širdies paveikslą... Adresas: — 
"ŽVAIGŽDĖ"

488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
Telefonas So. Boston 2384

kunigas,

nau Gyvybės Duona. Prie 
mano kojų klaupia nusidė
jėlis, o aš, dejuodamas sa
vo silpnybe ir menkumu, rai, 
gausiai dalinu Dievo Gai- jums, nežiūrint kas jūs e- 
lestingumą ir užlaikau Jo sate ir kur jūs esate, da- 
paslaptis amžinai.

Nakties sunkiomis ir 
baugiomis valandomis bė
gu nelaimės šaukiamas į 
didįjį vieškelį, į gražiąją 
alėją ar į tamsųjį užkam
pį, į miesto mūrinę ligoni
nę ar į suklerusį vargšo 

teikti pagelbos

štantį kūną šventais alie-

'tai jums tarnauti. Jūsų a-1 
I pylinkėje mano darbas 
dažnai paslėptas ir neži
nomas. Aš kiekvieną rytą 
meldžiuos už jus šv. Mišių 
metu. Kiekvieną dieną 
stovėdamas prie altoriaus 
atnašauju šv. Mišias “už 
savo nesuskaitomus nusi
dėjimus, prasižengimus ir 
apsileidimus, taip pat ir 
už visus aplinkui stovin- 

i čius, ir už visus tikinčiuo- 
i sius krikščionis, gyvus ir 
; mirusius, kad man ir 
į jiems būtų naudinga ir iš

ganinga į amžiną gyveni-
Į •

Gerasis ganytojas pažįs- 
, ta savo aveles ir aš, kata-

j

mų šeimos židiniui pa-

Su sausio 1 diena prasi-jterų Sąjungos narių eilės 
dėjo Moterų Sąjungos susideda iš motinų ir bū- 
naujų narių vajus, kuris simų motinų, kurios kaip 
tęsis per šešis mėnesius, motina šeimoje deda na- 
t. y. iki liepos 1 d., 1943.

Per vajų įstojimas į vi- grindą, taip jos deda ne 
sus Moterų Sąjungos sky- tik šeimos, ne tik organi- 
rius dykai. Norinčioms j- zacijos gyvavimui, bet ir 
sirašyti į Moterų Sąjungą mūsų išeivijos ateities 
yra pasirinkimui šie sky- pagrindą. Nuo jų priklau- 
riai: sys mūsų ateities karta.

Apšvietos Skyrius į kurį Nuo jų priklausys, ar bū- 
gali įsirašyti moteris — 
mergaitė nežiūrint am
žiaus. Metinė mokestis 
$2.00. Narė, priklausyda
ma šiam skyriui, gauna 
dykai organizacijos orga
ną: “Moterų Dirvą” ir da
lyvauja organizacijos vei
kloje.

Pirmas Pašelpos Sky
rius: $5.00 į savaitę pašel
pos ir pomirtinės $150. I 
šį Skyrių narės priima
mos iiuo 16 iki 40 metų 
amžiaus. Mėnesinė mo
kestis nuo 16 iki 24 metų 
50c. į mėnesį, nuo 25 iki
34 metų — 55c. į mėn., o 
nuo 35 iki 40 metų 60 cen
tų į mėnesį.

Antras Pašelpos Sky
rius: $7.50 į savaitę pašel
pos ir pomirtinės $150. 
Šio skyriaus narės moka: 
nuo 16 iki 24 metų 80 cen
tų į mėnesį, nuo 25 iki 34 
metų 85c. į mėnesį, o nuo
35 iki 40 mėtų 90c. į mė
nesį.

Toliau yra du vien Ap-
draudos
skyriai: Pirmas 
antras $300.00. Į šiuos 
skyrius narės moka pagal 
amžių. Be to, visų tų sky
rių narės taip pat gauna rų susibūrimui organiza- 
dvkai organą “Moterų cijon mums šiandie reikia 
Dirvą”. labiau, negu praeity. Nes

Idealizmo atžvilgiu mū- juk žinome kas mūs lau- 
sų Moterų Sąjungos Ame
rikoje, kaipo tos rūšies di
džiausia organizacija, yra 
viena naudingiausių. Nors 
ir kitos didesnės už M. S. 
organizacijos atlieka savo 
pareigas ir yra naudin
gos, tačiau Moterų Są
jungos tikslas yra kur 
kas kilnesnis; jis yra su-

bar suteiksiu katalikiško 
kunigo palaiminimą.

“Visagalis Dievas Tėvas, 
sūnus ir Šventoji Dvasia 
tenužengia ant jūsų ir te
pasilieka su jumis per am
žius”. K.V.B.

Novena Stebuklingojo 
Medallkčlio '

“Darbininke” dabar galima 
gauti “Novena Stebuklingojo 
Medalikėlio Dievo Motinos

Pomirtiniai
$150.00,

simoji karta prisipažins 
esanti kilusi iš lietuvių 
kraujo.

Jau iš prigimties mote
ris — motina yra surišta 
su vaikų auklėjimo parei
gomis. Pats Dievas ją pa
šaukė toms aukštoms pa
reigoms.

Kaip nuo motinos pri
klauso namų šeimos gy
venimas, taip nuo susis
pietusių Moterų Sąjun- 
gon moterų — mergaičių 
priklauso organizacijos ir 
bendrai išeivijos ateitis. 
Kadangi tai vienintelė 
katalikių moterų organi
zacija išeivijoj, taigi jon 
turėtų spiestis kiekviena 
katalikė: moteris ir mer
gaitė. Moterų Sąjungos 
narių gyvenimas neprasi
deda ir nesibaigia pačioj 
organizacijoj. Jis praside
da namuose, o baigiasi 
taip toli, kaip tik gali pa
siekti mūsų jėgos, mūsų 
veikimas. Juo greičiau 
susiprasime ir mokėsime 
tas mintis paskleisti vi
suomenėj, tuo bus geriau 
kitiems ir mums pačioms.

Tokio pasiryžimo mote-

kia.
Gyvenam laikus, pilnus 

tragizmo ir karo siautėji
mą. Kova už gyvenimą, 
už naują rytojų eina per 
visą pasaulį ne tiktai per 
laukus, lavonais nuklo
tus, bet visur už kasdieni
nę egzistenciją.

Tat mes, kurios jau esa- 
rištas su moters prigimti- me sąjungietėmis, turėtu- 
mi.

Kiekvienos tos rūšies kad savo eiles padvigu- 
organizacijos tikslas — 
medžiaginė narių gerovė.
Tam tikslui ir Moterų Są- laikais tą atsiekti? 
junga beveik jau per tre
jetą desėtkų metų taupė 
tūkstančius dolerių, iš 
kurių tūkstančiai išmokė
ta pašelpomis ligoje ir po
mirtinėmis.

Kitas Moterų Sąjungos 
tikslas — tai apšvieta, 
kuri teikia narėms tauti
nio ir kultūrinio susipra
timo.

Tiems kilniems tikslams 
vykinti turi pareigos vi
sos mūsų organizacijos, 
bet už vis labiausiai Mote
rų Sąjunga. Sakau už vis Nugalėk ją Karo Bonų 
labiausiai dėl to, kad Mo- su taupomis.

mėm daugiau rūpintis,

binus.
Ar yra galimybės šiais

Į šį klausimą galima at
sakyti — taip, nes, 
sakoma,

i

site minėtą knygutę. Užsaky
mus siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

SEIMININKIŲ DĖMĖSIU!

Jei nori būti gera šeimininkė-vireja, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą — "VALGIŲ 
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, Šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokią vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:

"Darbininkas"
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

kaip 
pasauly nieko 

nėra, ko negalima būtų 
atsiekti. Taigi: prie kiek
vieno žingsnio, prie kiek 
vienos progos ieškokime 
būdų gauti naujų narių. 
Visur ir visuomet garsin
kime Moterų Sąjungos 
idealus, jos siekius, jos 
vardą. S. S.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti.

Užsisakykite Toniko Pas Mus į
Pristotam 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 13O.'t-R



Antradienis, Sausio 26,1943

VedaTT. JĖZUITAI
-/■

Kristaus Priešas
Kristaus Draugas

Ne dažnai teatsitinka, kad žmogus ilgus metus 
neapykantoje ir žiaurumuose praleidęs taptų meiliu 
ir gailestingu. Ne dažnai griovėjas virsta statytoju, 
persekiotojas apaštalu, priešas draugu. Tačiau yra 
buvę tokių atsitikimų.

Gerai mes žinom, jog visuomet buvo Kristaus 
priešų. Pirmose dienose Herodas norėjo Kūdikėlį Jė
zų nužudyti. Žydų Vyresnieji, Rašto Žinovai, Parisie- 
jai Jo neapkentė, stengėsi veikimui pakenkti, žmones 
nuo Jo atitraukti.

Tarp Parisiejų atsižymėjo tūlas, Senąjį įstatymą 
gerai žinąs jaunas-vyras. Saulius buvo jo vardas. Žy
dų kilmės, Tarsuse gimęs, Romos pilietis, pradinius 
mokslus ėjo savo gimtinėje. Aukštuosius mokslus 
baigęs Jeruzalėje buvo priimtas Rašto Žinovų tarpan. 
Trisdešimt penkių metų amžiaus, uolus ir pamaldus 
Žydas, jis manė, jog tasai naujas Tikėjimas, Nukry
žiuotojo skelbtas yra Amžifląjam Dievui priešingas. 
Todėlgi, visu smarkumu atsidavė persekiojimui tų, 
kurie buvo Kristaus mokslą priėmę.

Taigi, kuomet Šv. Steponas buvo suimtas ir nu
vestas pas Vyresniuosius ir Parisiejus, Saulius irgi 
dalyvavo tardyme. Sykiu dantimis griežė, girdėda
mas Steponą jiems išmėtinėjant už jųjų kaltes ir ne
teisybes. Garsiai su kitais suriko, užsikimšo ausis, 
puolė jį ir ištraukė už miesto. Tenai Saulius laikė bu
delių rūbus, kai jie akmenimis užmušė pirmąjį Kris
taus Kankinį.

Su Šv. Stepono mirtimi prasidėjo visuotinas 
Krikščionių persekiojimas, prie kurio Saulius pilnu 
įniršimu prisidėjo. Veržėsi su savo gaujomis į Krikš
čionių namus, daužė vyrus ir moteris, trenkė kalėji- 
muosna žmones, užtat, kad jie tikėjo į Kristų. Dar tuo 
nepasitenkinęs keliavo iš savo krašto ten, kur tik gir
dėjo Krikščionių esant, kad juos suėmus ir kankinus.

Tokiu nelabuoju tikslu vykstant į Damaską, stai
ga jam pakelyje pasirodė didi iš dangaus šviesa. Par
puolęs iš išgąsčio ant žemės, išgirdo balsą: “Sauliau, 
Sauliau, kodėl persekioji Mane?” Jam užklausus, kas 
kalba, atėjo atsakymas: “Aš esu Jėzus, Kurį tu perse
kioji. Bet kelkis ir eik į miestą, tenai bus tau pasaky- tuva taikos sutartį 1920 
ta, ką turi daryti”. Tai buvo Sauliaus atsivertimo va- m. liepos 12 dieną pripaži-i 
landa ir Sausio 25 d. Bažnyčia apvaikščioja tą dieną. J nusi Lietuvos nepriklau-!

nei šviesos, nei draugų, įiei kelio.
Kada nuo žemės atsikėlė ir atidarė akis, nieko ne

galėjo matyti 
Draugai, kaip vaiką, paėmė už rankos ir parvedė na
mon. Tris dienas jis nieko nematė; tas tris dienas nei 
valgė, nei gėrė. Joms praėjus, Dievo siųstas tarnas 
aplankė jį, stebuklingai sugrąžino regėjimą ir pakrik
štijo. Tokiu būdu iš Kristaus persekiotojo Sauliaus 
stojos Kristaus Apaštalas Povilas.

Dabar Povilas savo įgimtu uolumu pradėjo Kris
taus darbą veikti. Ėjo pas įvairias tautas, karalius; 
sinagogose mokino žydus, kurie stebėjosi ir negalėjo 
jo pasikeitimo suprasti. Buvusieji sėbrai kėsinosi jį 
nužudyti, bet jiems nepasisekė. Nes jis be paliovos 
visur keliavo iš vieno miesto į kitą, iš vienos šalies į 
kitą šalį, tai laivu per jūres, tai pėsčias skersai dide
lius žemės plotus — visur mokindamas žydus, pago
nis, skelbdamas jiems Kristaus Karalystę. Tai Arabi
joje, tai Damaske, Jeruzalėje pas Petrą, Antioke, štai 
Lystroje akmenimis apdaužytas. Pagaliau, Jeruzalėje 
suimtas, apstumdytas, supančiotas ir dviems metartis

•
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SKAITYKITE if PLATINKITE 
du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės Ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
S

S

“Darbininkas” metams kainuoja $4.00 
Pusei metų ..............-...........
Imant sykį į savaitę metams 
Pusei metų $1.00

t

Neatsižvelgiant, kad naciai bombordavo šimtus kartų Stalingradą, 
bet ši Vaikų Žaidimo statula liko nepaliesta ir šiandien liudija, kad Ru
sijos vaikų ūpas karo metu yra pakilus, nes šalia namų griuvėsių, jų pa- 
silirikšftiiriimb Vietos išliko nepaliestos.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
★ Šveicarijoje išeinantis' Prisimindamas tą aplin- 

įtakingas dienraštis ‘Neue kybę, kad bolševikams 
Zuercher Žeitung* įdėjo besitraukiant tuojau susi- 
išsamų vedamąjį straips- darė Lietuvoje tautinė vy- 
nį apie Raitijos valstybes riatišJybė, kuriai vokiečiai 
ir Didžiąją Britaniją. Kri- neleido Veikti, laikraštis 
Ūkuodamas britų politiką nurodo, kad.Jai esąs ge- 
Baltijos valstybių atžvil- riausias atsakymas į tvir- 
giu, laikraštis pastebi: — tinimą, būk tai Baltijos 
“Britų Užsienių Reikalų tautos “laisviausia valia”1 
Ministerijos nutarimas pasisakiusios už bolševis- 
liečiantis Baltijos valsty- tinę valdžios formą, 
bes rodo, kad Didžioji Bri- ______w____
tani ja yra nutarusi vesti' ★ Vokietijos reicho ko- 
“appeasement” politiką misariatas “Ostlandui”? 
dar ir Sovietų Rusijos at- leidžia tai sričiai laikraštį 
žvilgiu”.

Lietuvių tauta savo ne-'Ostllnd”, 
priklausomybę po pirmo-: rugpiūčio 5 d. minėjo me- 
jo pasaulinio karo atgavo tinęs sukatuves. Ta proga 
vardan tautų apsipsrendi-; laikraštis įsidėjo reicho 
mo teisės. Gi Sovietų Ru- komisaro Lohse, kariuo- 
sija pasirašydama su Lie-* menės vado “Ostlande”

* ...... generolo leitenanto Brae-
mer ir kelių kitų sveikini-’ 
mus, kurie būdingi savo 
pažiūromis į Lietuvą. Pa
vyzdžiui, Lohse savo svei-! 
kibime išsireiškia: “Jis

I

i (tas laikraštis) išreiškia 
Į mums, vokiečiams, tą di- j 
■dįjį pasaulinį procesą, ku- '; 
rį mes kasdien sekame jo l 

(Skiltyse ir kuris mus vi-j j 
sus giliausiai jaudina, i 
Ostlando tautoms jis ro
do Vokietiją, Adolfo Hit-, 
lerio Vokietiją...”

Carl Cranz, “okupuotų 
Rytų kraštų spaudos še
fas”, savo sveikinime kar- 

Įtoja seną vokiečių dainą,; 
, kad praeityje Pabalti jis i 
sudaręs “patvarią Euro
pos sudėtinę dalį”, iš ko; 
seka tokie uždaviniai atei-į 

ĮČiai: “Reichas vėl perima 
. Baltijos pajūrio erdvės j 
vadovavimą ir įgalina šios 

, srities gyventojų jėgas 
naudingai pasireikšti. 
Kartu su vietiniais gyven-i 
tojais vokiečių vadovybė 
stato naują Ostlandą ir, 
po kelių šimtmečių atsis
kyrimo, jį (Ostlandą) vėl 
veda galutinai į Europą”.

“Deutsche Zeitung im 
kuris 1942 m.

somybę “visiems laikams” 
— pastebima tam straips
nyje.

• v
įkalintas. Iš tėti Romon nugabentas. Jūrose jųjų lai
vas smarkios audros nuSkandintas; Povilas išgelbė
tas. Pasiekęs Romą du metu skleidžia tikrąjį tikėjimą. 
Iš Romos į Makedoniją.

Taip aštuoniolika metų praleidžia. Tačiau šį visą 
laiką veikia jau ne kokios juodos neapykantos stu
miamas, bet meilės link Kristaus ir artimo skatina
mas. Visa širdimi pamylęs tuos, kuriuos pirmiau per
sekiodavo, dabar jiems atjaučia ir yra apimtas di
džiausio škdUšmo, kuomet kurio nors Tikėjimas yra 
pavojuje pastatytas. Kai sugrįžta į Romą, yra stab
meldžių nužudytas — atiduoda gyvybę už tą Kristų, 
kutį buvo taip persekiojęs.

Toks tai buvo garsusis šventas Povilas, tikras A- 
paštalas, kadaise Kristaus piktas priešas, bet vėliau 
atsivertęs ir tapęs ištikimiausiu draugu. Šiandien yra 
daug Kristaus priešų; tokių, kurie niekad nėra Jo pa
žinę ir tokių, kurie kartą draugavę paskui apleidę, o 
dar ir tokių, kurie vadinasi draugais, bet kurie savo 
gyvenimo ištvirkimu persekioja Jį. šventas Povilas 
yra ir vieniems ir kitiems pavyzdys. Kreipiantis prie 
jo galima jojo užtarimu supažindinti pirmuosius su 
Geriausiuoju Viešpačiu; kiti pasimokindami iš jo gali 
sugrįšti į tikrąjį kelią.

Jojo gyvenimo paslaptis buvo jojo visiškas Die
vui atsidavimas. “Esu gyvas”, jis rašė, “tačiau jau 
nebe aš, bet yra gyvas manyje Kristus”. Taip ir turė
tų būti su mumis visais. Dažnai užmirštame, jog ne
galima sykiu būti ir Kristaus draugais ir priešais. Tu
rime bfiti Kristaus apaštalais, kitaip būsime išgamo
mis — nėra kito pasirinkimo. Turime gyventi Kristu
je ir Kristūs gyvens mumyse. Tojo dvasinio gyvenimo 
maistas yra dažna šventoji Komunija. Turime turėti 
pamaldumą prie Jėzaus švenčiausios širdies, ir tada 
mumyse augs meilė link Dievo ir artimo. Taip prieš 
ttgUs šimtmečius galėjo kalbėti Šv. Povilas — toks y- 
ra jojo mokinimas šiandien. A. B. Mešlis, S. J.

i
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Dabar esą nusistatyta pi-1 vieną tokią stovyklą Pa- 
niginių bausmių nebetai-1 lemone prie Kauno.
kyti, o nusikaltusius siųs-' “Kauener Zeitung” — 
ti į darbo stovyklą. Pri- (VIII. 24) grasina, kad už 
verčiamieji darbai truk- nelegalinę prekybą būsią 
šią tarp trijų ir šešių mė-'baudžiama net mirties 
nėšių. Laikraštis mini bausme.

SPECIALĖ VAIKUČIAMS MALDAKNYGĖ

"Darbininke" dar galima gauti Lietuvoje 
Maldos" bendrovės išleistą vaikučiams pritai

kintą maldaknygę; "JĖZAU PAS MANE ATEI
KI". Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai 
vaikučiams lengvai suprantamu būdu paaiš
kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai
kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip 
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš
ku.

Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirve- 
laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.

Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią 
knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbą 
ir vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė 
nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda
rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.

"Darbiniuos"
366 W. Broadway, So, Boston, Mass.

Lietuviu Kalbos

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kihčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 VVest Broadvvay So. Boston, Mass.

★ “Deutsche Zeitung im 
Ostland” praneša apie 
vengrų dalyvavimą “oku
puotų Rytų kraštų” pre
kių mainuose. Budapešte 
tam tikslui sudarytoji 
‘Transkarpathia’ bendro
vė telkianti visus suinte
resuotus vengrų bankus 
ir pramonės bendrovių 
sąjungą “Gyosz”. Joje 
dalyvaujanti ir valstybė. 
Su reicho komisariatu 
“Ostlande” minėtoji ben
drovė sudariusi sutartį, 
pagal kurią tarp “Ostlan
do” ir Vengrijos būsią ap
simainyta prekėmis 1.5 
milijonų markių iš kiek
vienos pusės sumai. Su 
Ukraina numatyta 2 mili
jonų markių sumai. ‘Ost- 
landas’ ir Ukraina pateik
sią Vengrijai linų, pakulų, 
fanieros, tarpentino ir ki
tų medžio produktų, tuo 
tarpu Vengrija duosianti 
smulkių geležies dirbinių 
žemės ūkio reikalams, 
chemikalų, mechanikų ir 
elektros reikmenų ir tt. 
Vengrų prekes užperkanti 
“Centralinė “Ostlando”' 
prekybos bendrovė” (Vo
kiečių monopolinė ben
drovė).

# Vokiečių laikraščiai 
Lietuvoje dažnai plačiai 
aprašinėja, kaip policija 
gaudanti “spekuliantus”, 
kurie supirkinėja ar par
davinėja maisto produk
tus bei kitus reikmenis.

* .

*

Give enough 
...soon enough!

GREATER BOSlON UN1TED WAR FUND
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įžanga Į Dideles Iškilmes
Philadelphia, Pa. — šįmet 

sukaks 50 metų, kaip čia tapo 
įkurta pirmoji lietuvių katali
kų parapija, žinoma vardu: — 
Švento Kazimiero. Dabar gi. 
•kaip teko sužinoti, sekmadienį. 
31-mą sausio, minint kunigo 
Igno Valančiaus vardadienį, 
prasidės ir tos parapijos 50 
metų gyvavimo jubiliejaus iš
kilmės. kurios, beabejonės. bus 
ir įspūdingos ir tęsis ilgokai.

Tos parapijos įkūrėju ir pir
muoju klebonu buvo a. a. kun. 
Juozas Kaulakis: o antruoju, 
kaip ir dabartiniu jos klebonu 
yra kun. Ignas Valančiūnas: 
vikarais yra kunigas Vincas 
Vėžis ir Stasys Raila.

Kas norėtų pasiųsti pasveiki
nimą parapijai jubiliejaus pro
ga. tai lai adresuoja taip: — 
324 \Vharton St., Philadelphia. 
Pa.

O aš. jų kaimynas — jurgie- 
tis šio jubiliejaus proga tiesiog 
gi per šį laikraštį gerbtiniem- 
siems kazimieriečiams. kaip ir 
jų dvasiškijai reiškiu gratulia- 
ciją — širdingiausį linkėjimą.

Kazys Vidikauskas.

reivių. dėkuojanti už Kalėdų 
dovanas.

Skaitant karių laiškus ir ma
tant kiek tai malonumo mūsų 
mažos dovanos jiems suteikė, 
paskatina mus visus bendrai 
pasidarbuoti ir priruošti dova
nas kariams Velykoms.

iš 1942 
bei paja- 

buvo 819.- 
88.000. 

kuni- 
ir dar’ 

parapi- 
džiau- į 

ir gra-i 
ir linki 

vikarui sveikatos 
šiais metais. 
E. Gradeckas 
J. Bucevičius I 

i 
I

Sausio 10 d., mūsų parapijos 
klebonas kun. E. Gradeckas iš
davė detalę atskaitą 
metų savo darbuotės 
mų. kurių bendrai
200. Skolos atmokėta 
Taipgi apmokėta algos 
gams ir kitos išlaidos, 
liko keli šimtai dolerių 
jos ižde. Parapijiečiai 
giasi klebono darbuote 
žiai priruošta atskaita, 
klebonui ir
sėkmingai dirbti

Klebonas kun. 
ir vikaras kun. 
parapijiečius apdovanojo gra
žiais religiškais sieniniais ka
lendoriais. Visi parapijiečiai 
džiaugiasi ir dėkoja už gražią 
ir naudingą dovaną.

NEW HAVEN, CONN.
Tarp draugijinės komisijos 

pirmas šių metų susirinkimas 
įvyks sausio 28 d.. 7:30 valan
dą vakare, parapijos mažojoj 
svetainėje, 339 Greene St.

Taigi nuoširdžiai kviečių vi
sų draugijų atsto£es-vus atsi
lankyti į šį susirinkimą, kuria
me plačiau pasitarsime 
tolimesnį veikimą: taipgi 
perskaityti laiškai, kurie 
gauti nuo mūsų kolonijos

Ta proga 
atnašauja- 

intencija.
Kazimiero!

I

Rusai panaudoja ir šunis karo fronte. Vaizdas parodo, kai šunų veži
mėliuose paguldoma sužeistas kareivis, kuris tuojaus bus pervežtas su 
šunų pagelba į artimiausį sužeistųjų karių pagelbos stotį.

Gaminimas !ti į gilius indelius, atau- 
i šinti ir paduoti.

Prie kisieliaus atskirai 
duodama cukraus ir pie
no.DARŽOVIŲ MIŠRAINĖ druskos ir, sudėjus į salo-

.tinę, paduoti.
I n . .. . TRAPŪS PYRAGĖLIAIDaržoves i mišrainę ga- į ,. . _ ,
Įima iš anksto paruošti,' pūdyto svtesto,
bet sumaišyti su grietine % stiklines cukraus, cit- 

------apelsinos zievutes 
arba vanilinio cukraus ir 
y2 kg. (4 stiklinės be kau
po) miltų.

Šaltą nesūdytą sviestą 
RIDIKAI SU GRIETINE ištrinti su smulkiu cuk-

Nulupti. plonai riekutė- tu111, kol_ sviestas bus bal
inis supiaustyti žieminius ^as- Sudėti kvapus ir po 
ridikus, sudėti į dubenėlį, ®aukstą suberti miltus. Is

apie 
bus 
yra 
ka-

pp. Juozas ir Ona Stadolnikai 
minėjo savo 35 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, 
sekmadienį buvo 
mos šv. mišios jųjų 
Šv. mišių metu Šv.
parapijos choras gražiai giedo
jo. kuriame taipgi jau seniai 
gieda ponų Stadalnikų sūnus 
Adolfas, ir dukrelės Ona ir A- 
lena.

pp. Juozas ir Ona Stadolni
kai yra labai malonūs, geros 
širdies ir susipratę lietuviai: 
gražiai išauklėjo sūnų ir dvi 
dukreles, kurie visuomet yra 
geri scenos mėgėjai.

Sveikinam ponus
kus ir Imkime sveikiems 
laukti auksinio jubiliejaus.

(Vinegretas)
Žiemą mišrainė daroma 

iš šių daržovių: raudonų 
buroku, morkų, bulvių, 
pupelių ir raugintų agur
kų.

Atskirai išvirti morkas, 
pupeles, burokėlius ir ke
lias bulves. Daržovių gali
ma imti lygias dalis, tik 
bulvių mažiau. Agurkų 
taip pat nereikia daug, 
nes mišrainė bus perrūkš- 
ti.

2 tik prieš pat valgant. Už- f1^8’, 
tai geriau kelis kartus su
maišyti, negu iš karto vi
sai dienai.

uždengti kitu dubenėliu 
ar lėkšte ir taip padaužy
ti ridikus, kol jie pasida
rys lyg permatomi ir min
kštesnį. Tada pridėti dru
skos sulig skonio, uždėti 
kelis šaukštus rūgščios 
grietinės, sumaišyti ir pa
duoti. Skanu ir sveika.

Pietų Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Stadolni-
su-

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas , 366 W. Broadway.pr. Pnąfnn Mass.

Ligoniai mūsų kolonijoj yra 
sekanti: Apolonija Šidlauskie
nė. Petronėlė Augustinavičie- 
nė. Veronika Ausukaitienė, O- 
na Šimoliūnienė. Juozas Juš- 
kauskas. Pasimelskim, kad 
Dievas sugrąžintų visiems li
goniams sveikatą.

luozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
o«tarnavimas Dieną ir Naktį 

502 Washinqton Blvd 
BALTIMORE, Md

Telephone Plaza 8595 
Llmosinai aėi visokių reikalu 

’ -------------- _------------- _

Šv.
tinė 
karių tarnybos 
vasario 28 d. 
visų draugijų 
rengti kitų 
minėtą dieną, 
ruoštis dalyvauti

- Kazimiero parapijos me- 
vakarienė ir dedikacija 

vėliavos įvyks 
Klebonas prašo 
bei kuopų ne- 
pasilinksminimų 

bet iš anksto 
vakarienėje.

Jf

Išvirtus burokėlius ir 
morkas supiaustyti ma- 

: žais gabaliukais, sudėti į 
dubenį, pridėti virtų pu
pelių (reikia kad pupelės 
būtų miltingos, nespran- 

Įgios. Jeigu pupelės blogos 
rūšies, tai reikia, jas išvi
rus, pridėti truputį svies- 

! to, 1 šaukštą grietinės, su- 
į maišyti ir įdėjus į krosnį 
! truputį pakepinti, arba guolių, sudėti į puodelį, 
palaikyti šiltai ant pe- užpilti apie 2y2 litro van- 
čiaus). Sudėjus pupeles, dens, pridėti truputį cina- 
pridėti smulkiai supiaus- mono, jei turime apelsino 
tytų agurkų, pridėti drus- žievutės, ir pavirti apie 20 
kos, pipirų, ir truputį pa---- 30 min. Tada nukoštL
ruoštų • garsvyčių arba per švarų sietelį. Į gautą- 
tarkuotų krienų (galima ją sunką pridėti cukraus 
be jų ir apseiti). Be to, į sulyg skonio ir 1 stiklinę 
mišrainę deda dar virto bulvinių miltų šaltu van- 
smulkiai supiaustyto deniu praskiestų. Pilant 
kumpio, arba kietai virtą bulvinius miltus, kisielių ””

SPANGUOLIŲ 
KISIELIUS

Nuplauti 1 litrą span-

karto tešlą maišyti šauk
štu, o vėliau ranka, bet 
daug neminkyti, kad svie
stas nuo rankos nesušiltų. 
Sumaišytą tešlą būtinai 
reikia padėti šaltai, nes 
kitaip labai sunku kočioti. 
Atšalusią iškočioti x/2 cm.

■ storumo, išspausti apva
lius pyragėlius ar žvaigž
dutes (gražiau kai visi 
pyragėliai vienodos for
mos). Kepti gana karšto
je krosnyje. Pyragėliai 
gana trapūs.

Ir Portugalijoje Yra 
Lietuvių

PICKtflCK
tai nėra bet koks
AAc • • • tai yra Ale

ALE

SU aiškiomis
kokybėmis kurios

stato jį atskiron 
klasėn! v

PICKWICK ALE *• ITCH'? PICKWICK .

i* ą co. i«c. iOvoh. «■»»» wwc» >v®

Katalikų Seimelis
* * * * * . • '

Vasario 28 d., 1943 m., šv. Jurgio lietuvių parapi
jos svetainėje, St. James Avė., Norwood, Mass., įvyks 
ALRK. Federacijos apskričio vadovybėje Lietuvių Ka
talikų Seimelis.

Seimelio sesijos prasidės maždaug apie 2 vai. po 
pietų.

Mūsų organizacijų skyriai, draugijos prašomos 
išrinkti atstovus, paruošti įnešimų ir įpareigoti atsto 
vus atvykti laiku.

ALRK. Federacijos Apskričio Valdyba — 
Dvasios Vadas Kun. K. Vasys, 
Pirm. A. Daukantas, 
Rašt. B. Jakutis.

liuojamos tik vieną kartą, linž. arch. Gettneriui, pro: 
o vokiečių kalba net šešis Verbickiui ir inž. Dragž 
kartus. Taipgi buvo tran-įšiui, kasinėjimų priežiūp 
sliuojamos evangelikų pa
maldos.

Lietuviai Nori Išsaugoti 
Savo Kultūros Paminklus

(LKFSB) Pereitą vasa
rą Italijoje buvo įšven
tintas kunigu salezietis 
M. Gaidys. Dabartiniu 
metu jisai persikėlęs į 

supiaustytą kiaušinį. Pa- reikia atkelti nuo ugnies P°rtuSa^j4- Be to Portu 
galiau deda truputį virtų ir gerai maišyti, kad ne- ^a ^°įe 
bulvių ir tiek geros rūgš- pasidarytų kruopelių. Su- u^' a as' 
čios grietinės, kad daržo- pylus bulv. miltus, kisie- 
vės nebūtų sausos. (Grieti lių vėl uždėti ant ugnies, 
nė turi būt itiršta. nesena, užvirinti ir tuoj nukelti, 
nerūgšti). Sumaišyti, dar Suvirintas kisielius esti 
paragauti ar i

galijoje gyvena salezietis
. Jisai tik 14 

metų teturėdamas aplei
do Lietuvą, ėjo aukštuo
sius mokslus užsienyje, 
buvo įšventintas kunigu

I

I

i

i
I

— Tarasenkai ir Matusi 
(archeologijos ir arch 
tektūros skyrių vedi 
jams). Vilniaus pilies da 
bai pavesti Vilniaus mie: 
to savivaldybės statybc 
skyriaus viršininkui in 
architektui Žemkalniui, 
priežiūros darbas — D 
J. Puzinui. Trakų pilis - 
darbas vykdžiusiam in 
arch. Barovskiui. Gelgai

(LKFSB) Kiek galėda
mi lietuviai stengiasi lai
kytis kultūros apsaugos 
svarbesnėse pozicijose. 
Gautomis žiniomis, Kul
tūros Paminklų Apsaugos 
Įstaiga Kauno pilies kon- dų pily bus vykdomas p: 
servacijos darbus pavedė prastas remontas.

v •

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė.
4115 Washington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

antrą, antradienį mėnesio. 7:S0 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
oa? protokolu raštininke

I

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys
601 6th St. So Boston Mass 

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E- Sixth SL_So. Boston, Mass 

Iždininkas — Vincas Zaleskas.
613 E. 5th St.. So. Boston. Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

čią sekmadienj kiekvieno mėnesic
2 vai po pietų Parapijos salė;
492 E. 7th St.. So Boston. Mass

Valgomų Daiktų Krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik 

tus. kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduodi 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurii 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester. Mass. COL 1981

>

nestinga tąsus, šiltą kisielių supil- j,r.tik 19?6 ,metais vėI p.ra’ ° ______ r dejo su Lietuva susipazin-i

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelėje 

tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai. 
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, "FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. 
“LIURDO STEBUKLAI", 4 aktų drama. Da
lyvauja 21 moteris. iios knygutės kaina ......  35c.

ESUMAS 3 dramos d., "Gims Tautos Genius”. 
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas ............... 15c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICI- 
LIKAS, monologas. Sutaisė J Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3 
moterys. Kaina .......... ............. ................. ............ 15c.

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame
rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkievič. .. 20c.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų 
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina ............ . ..................................... 30c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: "lityr- 
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė
ginimas”. Kaina ......... .......... ................. ....

Su užsakymais kreipkitės -
“DARBININKAS"

366 W. Brcadway, So. Boston. Mass.

25c.

15c.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav

753 Broadway
Tol SOTT 3120. So. Boston

"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —

ti gaudamas “XX Amžių” 
ir kitus Lietuvos katalikų 
laikraščius. Dabar jisai 
profesoriauja vienoje Por
tugalijos saleziečių ūkio 
mokykloje Coimbra apy
linkėse. Nors gyvena toli 

Į nuo savo gimtojo krašto, 
bet Lietuvos rūpesčius gi
liai atjaučia. Nors ilgus 

‘ metus išbuvęs užsienyje, 
bet gerai lietuviškai kalba 
ir rašo. Portugalijos ir Is
panijos lietuviai salezie
čiai labai išsiilgę savo 
krašto žmonių, bet su sa
vaisiais gyvenančiais Lie
tuvoje susirašyti negali.

Kaskart Mažiau Lietuviškų 
Žodžių Iš Lietuvos Radio

i

(LKFSB) Kaip siauri
namos lietuvių teisės tė
vynėje galima spręsti kad 
ir iš to, jog vasarą iš Kau
no radijo stoties žinios 
lietuvių kalba buvo trans-

S

25c.

50c.

20c.

2Oc.

15c.

15c.

ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina.. 30c.

DIEVO MOTI.4OS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina .............. ..................... . ........................

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina ...........................

GELIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina..
TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo

kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, S.T.O. Kaina ...............

KATEKIZMELIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun. 
P. Juškaitis. Kaina ................................... ...........

NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K. 
Kaina ........................ . ............................... .............

NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .... 20c.

NOVENA prie DRevo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
Kaina ......................................  15c.

NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina ........................ 20c.

TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
Graži apysaka. Kaina .................................. -....... 25c.

PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė 
Kun. J. Paškauskas. Kaina............................... 25c.

PLANETOS IR ŽVAIGŽDES, parašė Gerutis, 87 
pusi. Kaina ............................................................... 20c.

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na ..................................................................-......  $1.60

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJI
MAS. Čia rasite daugybę įvairių valgiams 
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu .......  $1.10

Su užsakymais kreipkitės —

"DARBININKAS"
366 W. Broadway, So. Boston. Mass.
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ir gerti. Taigi iš atskiro kam
bario pilasi ir troškuliui gesin
ti vaistai. Čia prityrusiai dirba 
p. A. Neviera, J. Averka ir visa 
eilė patarnautojų.

Laike taip jaukių užkandžių, 
kitaip tariant, laike vakarie
nės, kuklioje estradoje pasiro
do išsirikiavusi ponios Onos I- 
Vaškienės jaunamečių grupė. 

I Jų orkestras kerta lietuvių šir- 
džiai artimas meliodijas. Visa 
pilna svečių salė jaučiasi, kaip 
karališkam bankiete.

Tarpais programos ponia 0. 
ilvaškienė įmeta muzikos meno 
numerį. Štai pasirodo mažytė 
Joana Nevieraitė, (Albino ir 

vertinama, kas įrodo, kad toks Onos Nevierų dukrelė), kuri 
didelis skaičius dalyvių. pa-, deklamuoja eiles “Mylim”. Ji 
sveikinęs Susivienymo jaunimo skambiu balseliu reiškia kata- 
narių vardu, pavedė programos Ūkiškam Susivienymui garbę 
vedimo darbą tvarkyti ponui į *r linki, kad visi sveteliai būtų 
advokatui Kaziui Kalinauskui.

Adv. K. Kalinauskas, taręs 
savo žodį, pakvietė kun. Alber
tą Abračinšką padaryti invo- 
kaciją. Ir čia pasvyra visų gal
vos Aukščiausiojo padėkai už kęs dainuoja eiles pritariant 
suteiktas dovanas, kurios buvo kanklėmis. Po to seka mažytės 

Vandos Griganavičiūtės dekla
macija (tai dukrelė Stasio ir 
Onos Griganavičių), kuri labai 
gražiai nupiešė Susivienymo 
svarbą ir ji prašė Dievulio, kad 
ją sveiką išaugintų. Ji dekla- 

i mavo “Aš Nedidutė”. Ir štai po 
minėtų mažyčių deklamacijų a- 
bi mažytės pritariant jų moky
tojai p. Ivaškienei kanklėmis 
jos dainuoja, kaip Lietuvoje a- 
guonas sėja ir kulia. Joms visi 
katutėmis ačiuoja. Ir čia pat 
sekantis linksmos programos 
numeris — Jaunamečių groja
mas Valcas. Supa mus ano val
so ritmas, lyg švelnus laivelio 
bangavimas. Kiti to orkestro 
dalyviai: Eleonora Pigagaitė, 
Elena čenčiūtė, Povilas Bratė- 
nas, Algimantas ir Rymantas 
Ivaškai.

Skaniais valgiais pasisotinus 
programos vedėjas p. adv. Ka
linauskas trumpai nušvietė šio 
vakaro prasmę. Jis labai įver
tino jaunimo 
buotę tokioje 
nizacijoje.

Kviečiamas
Naujos Anglijos Apskričio A- 
merikos Lietuvių R. K. Susi
vienymo pirmininkas p. Vincas 
Kudirka. Jis didžiai nustebin
tas šio vakaro pasisekimu šau
kia savo kalboje visus.- kad 
jaunimas tai yra mūsų ateities 
viltis ir jo darbas visur yra 
sėkmingas. Anot jo, jaunimas 
dirbdamas mūsų lietuviškose 

t organizaci jose, dirba dėl Lietu- 
ivos labo. Kalbėtojas nuošir-

VIETINĖS ŽINIOS
Susivienymo Jaunimo 94 Kuo 
pos Bankietas Puikiai Pavyko

Puikūs Valgiai. - Šauni Programa. 
Patriotingos Kalbos. - Ūpas Dalyvių 

Puikiausias. -

Šauni Programa.

Sekmadienį, sausio 24, apie 6 
valandą vakare, Strand salėje 
įvyko Lietuvių R. K. Susivie
nymo 94 Jaunimo Kuopos Ban
kietas. Tai buvo surengtas pro
ga Naujos Anglijos Apskričio 
R. K. Susivienymo suvažiavi
mo.

Jau prieš šeštą pradėjo virsti 
į salę Susivienymo nariai ir jų 
prieteliai. Stalai nutiesti bal
toms staltiesėms ir apkrauti 
prirengiamaisiais valgiais at
rodė karališkai. Priūžėjo pilna 
pilnutėlė salė, kitiems, kurie

to didžiojo Susivienymo na
riais. (Salė svečių siunčia dau
gybę katučių). Kiek stambes
nis p. Ivaškienės grupės narys 
ir jos sūnelis Rymantas, pašo- WELCOME SIGHT—One of 

the newly-arrived U. S. Army 
nurses responds with a smile 
as she is cheered by U. S. 
forces in the Middle East,

patiektos svečių pasistiprini
mui.

Daroma skubi pastaba, kad 
neturėjo iš anksto įsigyję bi- vienas garbės svečių, būtent,
lietų, reikėjo ir grįžti į namus. Suffolk County Prokuroras 

Pirmą atidarymo žodį taria p. William Foley, esąs turįs 
Susivienymo Jaunimo Kuopos išvykti į Worcesterį tarnybos 
organizatorius ir šio bankieto reikalais ir jis norįs pasveikin- 
rengimo komisijos pirmininkas ti jaunimo kuopą ir visą lietu- 
Pranas Razvadauskas. Jis kai- višką jaunimą. Ir štai valandė

lė rimties ir ilgametis žilagal
vis veikėjas taria rimtą žodį, 
pabrėždamas, kad lietuviai yra 
labai atsižymėję ir jie labai vi
sur iškelia savo vardą, o ypač 
lietuviai sportininkai. Jis

Pranas Razvadauskas. Jis kai
po prityręs veikėjas tarpe jau
nimo (Pranas yra ir Lietuvos 
Vyčių Centro pirmininkas), sa
vo trumpame, bet turiningame 
žodyje pasveikina visus atsi
lankiusius, ir džiaugiasi, kad 
taip jaunimo darbuotė buvo į- džiaugėsi turįs progos šį vaka

rą nors trumpai valandėlei bū
ti su lietuviais ir prašo jam at
leisti, kad taip greit turįs iš
vykti.

Prasideda lėkščių sveikini
mas. Čia pasipilia, kaip iš bi
čių avilio mūsų grakščios lie
tuvaitės su įvairiais karštais 
valgiais ir gėrimais. Tai mūsų 
jaunimo kuopos narės, būtent: 
Ona Petrušytė, M. Matūzaitė, 

Burdulytė, I. Ašmenskaitė, 
Masiulytė, F. Razvadauskai- 
A. Mažeikienė (Masiulytė). 
Razvadauskaitė, ir ponia G. 

Razvadauskienė. Jos skubiai ir 
gražiai patarnavo valgiais ir 
gėrimais. Joms padeda vyriau
sias šeimininkas Albinas Ne- 
viera. Pranas Razvadauskas, 
Pranas Martinkus ir kiti.

i Pažvelgus į virtuvę, kur kaip 
minėjau, kaip bičių avilyj ver
da darbas, ten mūsų darbščios; 
šeimininkės tik krauna valgius 
į lėkštes, tik dalina, kad vi
siems būtų pakankamai ir ska
nu ir kad visus patenkinus. Tai 

WĄSH|NGJQN DEPOT, ponios — Birutė Martinkienė.
CONN. Ona Nevierienė, K. Tamošiū-

PARSIDUODA kriaučių ša- nienė. Jeigu kas norėtų sužino- 
pa geroje vietoje. Dėl kriau- ti kaip aukštas darbštumas a-, 
čiaus yra pirmos klasos maši- nų šeimininkių, tai reiktų tik 
nos: Siuvama mašina ir Hoff- tiek paaiškinti, kad jos tai va- 
mans prosijimui mašina, ; 
extra prosas ir kiti visi reika- gražiai ir skoningai patvarky- .. T. .. ,.. . ® , Vencius. Jis ypatingai pabne-lingi dalykai kriauciui. Čia y- tų lėkščių. Tas reiškia, kad a-1 - ...................

trumpos. Tai esą uždėta ratio
ning ant kalbų ir todėl jis tik 
tars savo pasveikinimo žodį 
jaunimui už jų taip sėkmingą • 
darbuotę ir tt.

Daugausiai sekantis lietuvis- ] 
ką veikimą, kviečiamas tarti 
savo žodį “Darbininko” redak
torius p. Antanas Kneižys. Jis 
savo kalboje priėjo prie to, kad 
šis linksmusis bankietas ne
vieno tėvo ir motinos širdyj 
periemia mintimi, kur mano šį 
vakarą sūnelis... Jų sūnelių, a- 
not kalbėtojo, čia nėra, bet jie 
dvasioje kartu dalinasi skaus
mais ir džiaugsmais... Šiandien 
lietuvių tauta išblaškyta, tęsė 
kalbėtojas, po visą pasaulį. 
Mūsų brolių tūkstančiai tūno 
Sibiro taigose ir vokiečių ver
gijos ištrėmime. Ten, sako kal
bėtojas, nėra kataliko, tauti
ninko, socialisto, bolševiko, — 
ten yra lietuvis - žmogus. Tai 
aukščiausia Dievo ir artimo 
meilė... Padėkime jiems! Kas 
kuo gali... medžiaginiai ir mo- 

1 raliai... Mes gyvendami šioje 
šalyje žvaigždėtosios šešėlyje 
džiaugiamės jos laisve ir esa
me didžiai dėkingi Prezidentui 
Rooseveltui, kad jis nepripaži
no ir nepripažįsta Lietuvos pir
mosios ir dabartinės okupaci
jos, ir šiandien šioje šalyje mū
sų tėviškės trispalvė yra pa
gerbta... Kalbėtojas daug pasa
kė. Salės svečių krūtinėse šir
delės intymiau skaičiavo pulsą 
ir visi pergyveno, gal retą, su
sijaudinimo momentą tėviškės

ZINUTĖS
Iš Daytono, Ohio, atskrido 

žinia į So. Bostoną, kad ten 
“atvyko” sūnus Vincas Jonas 
poniai ir ponui Jonui Varnam. Į 
Tas įvyko sausio 15 d. Motina 
randasi ligoninėje ir jaučiasi 
gerai.

For VICTOBY
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DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS 
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 ild 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPfeYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

CONN.

_____  dėką nariams už pasitikėjimą. 
Petras Zareckas Taipgi visi išrinktieji pasiža

dėjo veikti vieningai dėl drau-
Daktaras 

rašo iš Carlisle Barracks, Car- 
lisle, Pa., kad jis yra įsmigęs į gijos labo ir veikti ta krypti- 
kariuomenės darbą ir kad per mi> kad kuodaugiausiai padėti 
pirmas kelias dienas padaręs 
didelę pažangą naujame gyve
nime.

Sausio 23 d., tapo pakrikšty
ta Darata Marijona Adomo ir 
Anielės (Keršanskaitės) Pla- 
tukų ir Richardas Juozo Ale
nos (Bernatavičiūtės) Basčių.

Sausio 24 d. buvo pakrikšty
ta Marijona Edvardo Joanos 
(Jasiulytės) Normandin ir Ju
dita Edvardo Evelinos (Joyce) 
Naujokų.

Iššaukiamas tarti savo žodį 
p. Stasys Mockus. Jis sveikina 
savo broliško Susivienymo na
rius ir jų prieteiius. (p. Moc
kus yra SLA Veikiančios tary
bos narys). Jis linki, kad lietu
viai glaustųsi prie savų organi
zacijų ir kad per jas veiktų 
Lietuvos Nepriklausomybės ir 
valstybės atstatymui.

Pakviestas tarti savo fodį'brolių ir sesių likimu...”

;; Po šios kalbos programos ve- 
3 dejas tarė, — turėjau dar kele- 

;tą kalbėtojų iššaukti, bet ši p. 
A. Kneižio kalba, pasakė viską, 
ko daugiau ir išsamiau šiandie- 

' niniu klausimu nieks napasa- 
, kys ir tuomi vakaro programa 
baigta.

Dar ilgai dalinosi mintimis 
susispietę lietuviai į grupeles 
ir svarstė įvairius dienos prog
ramos paliestus klausimus.

Korespondentas.
darbą ir jų dar- 
stambioje orga-

kun. Albertas Abračinskas. Jis j 
reiškia padėką šio bankieto' 
darbščioms šeimininkėms bei 
šeimininkams. Taipgi progra
mos dalyviams. Jis prisimena, 
kad šis baisusis karas tik dėlto 
užsidegė pasaulyj, kad buvo 
paminta Dievo ir artimo meilė. 
Kada meilės jausmas pranyks
ta dėl Dievo ir artimo, tai tuo
met ir atsiveria pasaulinės žu
dynės ir tt. Taigi jis ir ragino, 
kad visų priedermė gyventi 
Dievo ir artimo meilėje.

i 
»

J. 
A.
tė, 
A.

tarti savo žodį

Perstatomas senatorius Sul- 
livan, kuris trumpai pabriežė, 
kad lietuviai yra geri piliečiai, 
kad lietuvių dvasia yra labai 
pakili veikti dėl šio krašto ge
rovės, taip gi ir jų pakili dva
sia reiškiasi šiandien padėti 
savo kraštui ir tt. Linkėjo se
natorius tęsti savo pilietišką 
gražų darbą šio krašto ir savo 
tėvų krašto gerovei.

Kviečiamas kalbėti Lietuvos 
Garbės Konsulas p. A. O. Šal
na. Jis palygino Pirmojo pa
saulinio karo momentą ir da-

jdžiai ir reikšmingai pabriežė. 
Į kad bendras darbas su jauni- 
Įmu ir jaunimo su senesniąja 
į karta yra būtinas, nes tas dar- 
j bas veda prie Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo.

Čia pat kalba Amerikos Lie
tuvių R. K. Susivienymo ilga
metis buvęs Centro Veikiančios

, . . ... _ .. i valdybos narys ir Susivienymoyra karienei išdavė pustrečio šimto .... ... . , ...... ... apskričio raštininkas p. K.

. . . ■ .. . J ’ iže, kad priklausymas prie savo
ra labai gera proga bumui, nes pie tiek asmeny pavalgė ban-jlietuvi4ko Su3ivienym0 ir
aplinkui kiti 5 miestukai netu- kieto vakarienėje, 
ri kriaučiaus — visi kreipiasi Bankieto finansininkai — 
į mūsų šapą, taigi darbo yra Stasys Griganavičius, Felicija 
daugiau kaip galima padaryti. Grendelytė ir Petras Kupraitis 
Pardavimo priežastis — savi- atydžiai seka ir pažymi bilietų 
ninkas labai pavojingai serga, sąskaitą. Jie turi darbo ir tai 
Norėdami pasinaudoti šia gera sunkaus, nes skubotai reikia 
proga, rašykite E. J. Krikš- patikrinti visus svečių bilietus 
čiun, VVashington Depot, Conn., ir surasti, kas mokėjosi ir kas' 
Tel Washinzton 2041 į turi čia pat atsilyginti.

6 (15 15i Sočiai pavalgius, aišku norisi Jis pasveikinęs visus dalyvius,
-— -----------

pigesnis apsimokėti ir sauges
nis. nes mūsų Susivienymas y- 
ra finansiniai stiprus. Todėl jis 
ir kviečia kiekvieną lietuvišką 

' šeimą likti Susivienymo na- 
i riais.
I Perstatomas adv. Jonas Gri- 
i galus. Lietuvių Piliečių Drau
gijos So. Bostone, pirmininkas.

r .....E0VBNOS
NOVENA prie Įv. Pranciikaus Asyžiečio. Kaina ..............
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ..........
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatines Pagelbos. Kaina 
NOVENA už Sielas Skaistykloje. Kaina .......................
NOVENA Stebuklingojo MedalikSlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

lietuviams, kurie nori tapti 
šios šalies piliečiai. Prisiminta, 
kad draugija gražiai auga fi
nansiniai ir nariais. Paau
kota Amerikos Raudonajam 
Kryžiui $50.00, ir nemaža su
ma dėl Didžiojo Bostono Karo 
Fondo. Taipgi nubalsuota leis
ti naudotis klūbo sale laike Air 
Raid Warden First Aid Clas- 
ses, vad. Dr. Timmins iš So. 
Bostono.

Taipgi nepamiršta nutarta ir 
draugijos nariams ir jų šei
moms turėti “Šurum-Burum”, 
sekmadienį, vasario 7, 1943, 
su pagerbimu tėvų ir motinų, 
kurių sūnūs ir dukterys Dėdės 
Šamo tarnyboje. Rap.

| 
I

i

Pirmadienio vakarą baigėsi 
sėkmingos Bažnyčios Vienumo 
Oktavos pamaldos. Kun. Gab- 
rielis. C. P., uoliai darbavosi 
per šias pamaldas. Sekmadienį 
prieš oktavą jis kalbėjo per 
šešerias šv.
mas oktavos pamaldas.

mišias, skelbda-
Sek- 

madienį prieš oktavos baigą 
jis pasakė septynius įtikinan
čius pamokslus. Oktavos bėgyj 
jis sakė tik vieną pamokslą, 
vakarais. Parapijiečiai vieti
niai kunigai ir pats misijonie- 
rius džiaugiasi iš šių pamaldų 
sėkmingumo.

LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

Įvyks sekmadienį, sausio
š. m.. 2 vai. po pietų. “Darbi
ninko” salėje, So. Bostone. Na
riai

31.

kviečiami dalyvauti.
Valdyba.

LANKĖSI

Massachusetts Statė Guard 
Leitenantas, Jonas J. Roman, 
sekmadienį, sausio 24 d., išvy
ko savaitės laiko pratyboms. 
Šie pratimai yra reguliarės ka
riuomenės vadovybėje ir vadi
nasi First Service Command 
Tactical School.

Grįžęs iš pratibų. Leitenan
tas Romanas žada pašvęsti sa
vo laisvą laiką padėti lietu
viams išpildyti valstybės mo
kesčių blankas Amerikos 

; jono Stepono Dariaus 
namuose.

1
Aukavo Seserų namelio fon

dui Juozas Sakalauskas $5.00, 
Juozas Kasparavičius $5.00 ir 
Viktoras Zitskus $4.00. Ačiū.

Trečiadienį. 7:30 v. v., bus 
laikomos Šv. Teresės Novenos 
ir Tretininkų Brolijos pamal
dos.

Bažnj’tinis choras laiko pra
tybas sekmadieniais po sumai 
ir trečiadieniais po Novėnos 
pamaldų, bažnytinėje salėje.

žmoną Katriną

LANKĖSI

Legi-
Posto
Rap.

Sausio 25 d. ‘Darbininke’ lan
kėsi St. Žakas, senas mūsų rė
mėjas. Atsilankymo proga, jis 
atnaujino ‘Darbininko’ prenu
meratą ir kalendoriaus fondui 
aukojo $1.00.

ĮSIGYKITE

The Lithuanian Language
i Kurią parašė profesorius 

ALFRED SENN. 
Jos kaina tik 40c.

Ši brošiūra verta kiekvie
nam įsigyti. Užsakymus 

(Siųskite “Darbininkui”, — 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

I
Sekmadienį, sausio 24 d.. 8. 

vai. ryte staiga mirė Rokas, 
Gelzinis, 50 metų, Fitchburgh, 
Mass. Paliko šeimyną gyv. So. 
Bostone,
dukteris — Francis ir Bertha, 
sūnų Robert, kuris tarnauja 
Navai Air Base. Sųuantum, 
Mass. Kūnas pašarvotas pas 
graborių J. Casper, 187 Dor- 
chester St., S. Boston, Mass.

★
lankėsi Corporal Al. Jakutis. 
Cambridgietis. kuris tarnauja 
Dėdės Šamo kariuomenėje kai
po Radio Mechanikas ir yra 
apsistojęs Texas valstybėje. 
Šiomis dienomis jis atvyko ant 
furlough, aplankyti savo tėve
lius, brolius ir sesutes.

; Vyresnysis jo brolis Stepo
nas Jakutis ir-gi yra kariuo- 

I menėje ir tarnauja Virginijos 
valstybėje.

Kariai Jakučiai yra kilę iš 
skaitlingos Benedikto ir Mar
celės Jakučių šeimos — jie yra 
keturi broliai ir trys seserys. 
Benediktas Jakutis (karių tė
velis) yra visuomenininkas ir 
įvairiose katalikiškose draugi
jose darbutojas.

, ★ Tą dieną lankėsi Sofija Ja- 
į gelevičiūtė iš Bristol Conn. Ji 
dabar porą savaičių leidžia a- 
tostogas Bostone. Atsilankymo 
proga, p-4ė Sofija pasipirko 

i bilietą dalyvauti Katalikų Su- 
į sivienijimo bankiete ir 
ninko” kalendoriaus 
aukojo $2.00.

šeštadienį. “Darbininke”

iš So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos 

Susirinkimo
bartinį laiką ir išvadoj pabrie- 
žė, kad dabartinis mūsų Lietu
vos Nepriklausomybės ir vals
tybės atsikėlimas yra daug švie 
sesnis. negu laike Pirmojo ka-’ 
ro. Jis įspūdžio pagautas, kai 
patėmijo tarpe svečių ir karių, 
kad ir per Pirmąjį pasaulinį 
karą jam asmeniškai esant ka- j 
riuomenėje, teko dalyvauti lie
tuviškame parengime. Tas jam 
ir duoda progos priminti, kad 
mūsų jaunieji kariai kovoja ne
tik už šio krašto reikalus, bet 
ir bendrai visų ir mūsų tėvų 
žemės išlaisvinimą. Pabriežė 
praktišką naudą priklausyti 
prie Susivienymo. Jeigu, jis sa
ko, kas neturi religinių, ekono
minių sumetimų, tai bent nors 
dėl lietuvių kalbos, kur esą su
sirinkimuose kalbama tyriau
sia lietuvių kalba. Jr čia pat 
pacitavo keletą amerikoniško- 
niško - lietuviško žargono saki
nių. Jis ragino jaunimą eiti ir 
dalyvauti susirinkimuose ir iš
simokinti taisyklingos lietuviš
kos kalbos.

Perstatytas adv. J. Cunys, 
kurs pastebėjęs, kad šiame 
bankiete nėra rationing ant 
valgio ir gėrimo, bet vedėjas 
savo įžanginiam žodyj paste
bėjęs, kad kalbos turi būti

I

“Darbi- 
fondan

Sausio 21, 1943. South Bosto
no Lietuvių Piliečių Draugija 
turėjo savo metinį susirinki
mą. kuris įvyko tos draugijos 
salėje. 309 E St., So. Bostone. 
Susirinkimą atidarė tos drau
gijos antriems metams išrink
tas pirmininkas adv. Jonas J. 
Grigalus. Pažymėtina, kad Jo
nas J. Grigalus yra įgudęs su
sirinkimų vedėjas jis ir vado
vavo šiam ir visiems buvusiems 
klūbo susirinkimams. Kas me
tėsi į akis šiame metiniame su
sirinkime, kad pirmu kartu 
pradėta vykdyti gyveniman 
draugijos konstitucija, būtent: 
visa valdyba užimdama save 
vietas padarė iškilmingą prie
saiką. Nauja valdyba 1943 me 
tams:
nas J. Grigalus, 
adv. Juozas Cunys. prot. sekr 
— Juozas Lekys, fin. sekr. K 
Mereškevičius. iždininkas 
A. J. Namaksy, maršalka 
V. Paplauskas ir Tarybos 
riai: Dr. A. L. Kapochy, A. 
viera, W. Amsie, J. Arlaus 
P. Yankus, adv. K. Kalin 
kas ir W. J. Jakštas. Visi 
jai išrinktieji pareiškė savo pa

Prezidentas — adv. Jo- 
vice-prez. —

džiaugėsi, kad tiek gausiai su- 
j sirinko ir prasitarė, kad ir jam 
teko garbės pridėti savo įta
kos šiam pasisekimui, nes jis ir 
kiti Piliečių draugijos valdy
bos nariai, netgi nukėlė savo 
“Šunim - Burum”, kad nepa
kenkus jaunimo veiklai. Jis sa
kė. kad kooperuodami vieni ki
tiems visuomet išeisime laimė
tojais.

LDS N. 
pirmininkas

< šeštadienį, lankėsi
Anglijos apskr.
Antanas Zaveckas ir L. R. K. 
Federacijos N. Angį, apskr. 
pirm. Antanas Daukantas. At
silankymo proga buvo plačiai 
aptarta LDS N. A. Apskr. mar
šrutas LDS ir “Darbininko” 
reikalais.

15c. 
20c.
15c. 
20c.

na 
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Antradienis. Sausio 2C 1943

BRANGIAI LIETUVAITEI yiCTORY
sausio S d. New, ALT. Reikalu

Atsižvelgiant į tai, kad 
yra susidarę keli lietuvių 
vienetai politinei lietuvių 
akcijai, bet nė vienas iš jų 
neišaugo į stiprų, veikių 
ir visas grupes jungiantį 
centrą, kurio reikalingu
mą ne tik skaudi šiandie
ninė Lietuvos padėtis, bet 
ir visi laisvuose kraštuose 
gyveną lietuviai, norį vi
su kuo prisidėti prie lais
vos ir nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo, dėl 
to ALRK Federacijos cen
tro valdyba savo susirin
kime. įvykusiame 1943 m. 
sausio 7 d. Hotel 
Yorker, New York 
nutarė:

Kadangi Amerikos 
tuvių Taryba, nors ir yra 
susidariusi iš pačių di
džiųjų mūsų organizacijų 
ir reikšmingųjų Ameri
kos lietuvių grupių, nepa
rodė pakankamo veiklu
mo nei politinėj Lietuvai 
gelbėti akcijoj, nei nuo 
karo nukentėjusiems šel
pti. nei Amerikos visuo
menės informavimo at
žvilgiu;

Kadangi ligšiol veik vie
nai ALRK Federacijai 
reikėjo finansuoti ir Lie
tuvių Kultūrinį Institutą 
ir tremtinių šalpos darbą, 
neskaitant šaunaus Kuni
gų Vienybės centro veiki
mo per Vyskupų Komite
tą;

Kadangi kitos 
grupės, įeinančios į Ame
rikos Lietuvių 
ligšiol vis nepajėgė 
dalimi finansiniai

Š. m.
Yorke įvyko L. K. Fede
racijos Centro Valdybos 
posėdis, kuriame priimta 
sekančios rezoliucijos bei 
nutarimai:

Mūsų Pastangos Ame
rikos Pergalei

Federacijos centro val
dyba konstatuoja dideles 
Amerikos lietuvių katali
kų pastangas Amerikos 
pergalei. Su dideliu pasi
tenkinimu pažymėdama, 
kad Lietuvių R. K. Susi- 
vienymas Amerikoje už 
kelis šimtus tūkstančių 
dolerių U. S. Karo bonų 
yra nupirkęs, kad ALRK 
Moterų Sąjunga yra įsi
gijusi tų bonų už kelias 
dešimtis tūkstančių dole
rių, kad parapijos, loka
linės draugijos ir paskiri 
asmenys už dideles pini
gų sumas perka bonus, 
kad lietuvaičių katalikių 
vienetai prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus daug 
ir gražiai darbuojasi, kad 
gausiai aukojama Ameri
kos Raudonajam Kry
žiui. tačiau Federacijos 
valdyba rūpinsis raginti, 
organizuoti ir vienyti, 
kad visi darbai Amerikos 
pergalei būtų dirbami dar 
didesniu įsitempimu, dar 
daugiau perkami Karo 
bonai ir dar duosniau au
kojama ir Amerikos Rau
donajam Kryžiui ir ŪSO 
ir kitiems karo tikslams.

New
City,

Lie-

Kai senatorius George Norris iš Nebraska, pralai
mėjo rinkimų kompanijoje ir užbaigė savo senatoriš- 
ką tarnybą, tai paskutiniomis dienomis jo buvimo Wa- 
shingtone. jam buvo surengta pagerbimo bankietas 
Vaizdas parodo ji sėdint sale Mrs. F. D. Roosevelt.

I

Kaip puikios gėlelės malonaus darželio 
Vylioja ir džiugin’ keleivį kiekvieną. 
Taip atskirų tautų jaunimas gražusis 
Atkreipia žmonių akį j savę kasdieną.

Aš čia nekalbėsiu apie svetimtaučius, 
Iš kurių tarpo kartais iškyla didvyriai: 
Pamirkęs sau plunksną, aš parašysiu 
Apie mūs brangios tautos — lietuvių jaunimą.

Kadangi šiuos žodžius skiriu “Lietuvaitei”. 
Tat vietos “Bernaičiui”, manau, čia nebus. 
Plačiau apie jį asai pakalbėsiu. 
Savo žodį parašęs į “Vyties” lapus.

Kiekviena tauta didžiuojas praeitim’, 
Savo istorija ir jos margumynais. 
Bet neretai rasime jos istorijos lapuos 
Aukso minčių apie moterys ir merginas.

Mūs’ brangi tauta, garbingi lietuviai 
Nuo amžių jie gerbė žaliąją rūtą. 
Skaisčias mergaites, baltas vaidilutes. 
Ir pilną garbės garsingą Birutę.

Tačiau lietuvaitės typas yr’ dvejopas 
Ten gimtinėj Lietuvoj ir Amerikoj čia:
Ten visos jos doros, yr’ tautos cementu,
O čia neretai pasitaiko — mūs tautos išgamų.

Ten Lietuvoj—retai surasi paprotį keistą, 
Kad dora lietuvaitė—tautybę pakeistų: 
Ten retas dalykas tekėt už svetimtaučio: 
Ruso, lenko, žydo, ar kitokio “šiaučio”.

Tenai jos draugaująs tiktai su savaisiais, 
Lietuviais - katalikais, jaunikaičiais skaisčiais. 
Jos paveda jiems savo širdys nekaltas, 
Sudaro sau šeimas, tautas pažybas.

Už tat ir Lietuvai malonu sakyti, 
Kad iš šimto nuošimčių tik penktas matyti 
Atkritusių dukterų, tarnaujant svetimiems. 
Užmirštant savuosius, vergaujant kitiems.

šioje gi šalyje, Amerikoj laisvoj,
Jau kitokis vaizdas pasiekia mumis: 
Šio krašto lietuvės, skaisčios mergaitės, 
Užsikrečia kaž kokiais “I don’t care’ismo” nuodais.

Nors skauda man širdį, bet tiesą pasakysiu, 
Lietuvės mergaitės nepaiso saviškių: 
Jos brangina tai. kas yra svetimųjų... 
Todėl ir gyvenime dažnai nusvyla nagus.

Kiek čia aš matau nelaimingų vedybų
Su svetimtaučiais—italais, prancūzais, lenkais, 
Kiek pagyvenę, susipešę dėl nieko...
Štai ir divorsams jau laukas platus.

Ir koks nelaimingas gyvenimas divorsuotų. 
Kaip šlykščiai atrodo tėvo-motinos akyse...
Ir tokios mergaitės, pamynę lietuvybę, 
Tos lietuvaitės yra graboriais mūsų tautos.

Svetimi gaivalai, jie supratę gerai.
Kaip skaisčios ir taurios yr’ mūs lietuvaitės, 
Ne vien siela skaisčia, bet ir kūno grakštumu, 
Jas gaudo mikliai, it žuveles vandeny.

Iš antros gi pusės—pavarčius lapus. 
Yra gėda begalinė ir mūsų jaunikaičiams. 
Kurie neretai, užmiršę savatautes. 
Kaip tikrosios lepšės, veda svetimtautes.

Ne visos, tačiau, yr’ kilnius jausmus pametę 
Dėl žibančio aukso, geros vietos, mados...
Yra mūsų tarpe dar tikrų lietuvaičių. 
Kurios rodo gražų pavyzdį dėl visų kitų.

Kiekviena mamytė, mažai tau dar esant, 
Nuolat kalbėjo, nuolat mintys tau pynė: 
“Brangioji dukrelė, mylėk Dievą, Mariją, 
“Tikėjimą, ypač brangią Lietuvą-Tėvynę”.

Tat daugeli mes turim dar ir šiandieną 
Prakilnių mergaičių, garbingų mamyčių. 
Kurios netik pačios savaime, bet ir 
Jaunakartei įkvepia giliai lietuvybę.

Todėl, brangi Sesutė, skaisti Lietuvaitė, 
Nežiūrint kur gimus, kur augus tu būsi — 
Ar brangioj Lietuvoj. Azijoj, Afrikoj, ar U. S. A., 
Visuomet mylėk tėvų kalbą, papročius, būdą.

Tuomet tik tave, kaip simbolį Lietuvybės, 
Brangiai įkainuos žmonės visi ir visur,
Ar būsi tu skaisti mergaitė, ar garbinga mamytė, 
Lietuvis į tave savo akį su meile atkreips.

Iš tavo šaunios lietuvybės ir būdo 
Kartos kartų stiprybę sau sems. 
Ir nors maža Lietuva, neskaitlingi lietuviai, 
Gyvuos jie per amžius laisvai ir laimingai.

Kaip skaudu Lietuvai, brangiai protėvių žemei. 
Žiūrėt ir liūdėt dėl išsigimusių jos dukterų. — 
Ir priešingai—džiaugias jinai pilna meilės krūtine. 
Matant tūkstančius Jai dar pilnai ištikimų.

Taigi, lai Aukščiausis laimina tas lietuvaites. 
Kurios myli Dievą, skaistybę ir lietuvybę, 
Tokios tik mergaitės palaikys mūsų tautą. 
Jos ir neduos pražūti jai dar per amžius ilgus...

Kun. S. J. Vembrė.

BUY
UNITED 
STATĖS

BONDS 
AND 

STAMPS

Geriau Juoktis,
Negu Verk

— Visai pamiršau, ka 
aš buvau savo nosinėj į 
šęs mazgą.
— Greičiausia dėl to, ka 
prisimintum, jog nosin 
pirmiau reikia išplauti, 
paskui su ja šluoštyti no 
sį...

dyba yra nutarusi surink
ti karių motinų parašus 
po peticija Prezidentui, 
tačiau, atsižvelgdama į 
tos peticijos reikšmę ir 
reikalą visoms lietuvių 
karių motinoms, be išim-Į 
ties, ją paremti, parašų 
surinkimo reikalą nutarė 
perduoti Amerikos Lietu
vių Tarybai.
L. Kultūrinis Institutas

Centro Valdyba džiau
giasi Lietuvių Kultūrinio 
Instituto veikla ir giliai 
vertina jo direktoriaus 
prof. Dr. Kazio Pakšto 
darbą. Valdyba kviečia 
visuomenę ir atskirus as
menis remti Institutą ir 
jo vedėją. Institutui pa
gelbėti, Instituto Finansų 
Komisijon Centro Valdy-| 
ba kviečia kun. Juozą Ka
ralių, kun. Juozą Čepukai- 
tį ir Juozą B. Laučką.

Mūsų Organizacijų 
Vajai

Einant šiuo metu Lietu-, 
vių R. K. Susivienymo A-! 
merikoj ir Moterų Sąjun
gos narių prirašinėjimo 
vajams, Federacijos val
dyba nuoširdžiai ragina 
lietuvius katalikus rašy
tis prie šių garbingų ir 
šaunių organizacijų, ku
rios savo veikla ir praei
ties nuopelnais taip aiš
kiai įrodė savo naudingu
mą ir reikalingumą. At
simindami, kad juo gau
singesnės jos bus, juo bus 
stipresnės ir savo darbais 
vaisingesnės, labiau ir 
rimčiau rūpinkimės jų 
auginimu.

Spaudos Savaitės
Atsižvelgiant į naujus 

mūsų spaudai šiuo metu 
uždedamus medžiaginius 
apsunkinimus ir begalinę 
lietuvių katalikų laikraš
čių reikšmę, yra didelis 
reikalas organizuotai ir 
vieningai juos platinti ir 
remti. Todėl centro val
dyba siūlo

nuo š. m. vasario 16 die
nos.

3. Prašyti lietuvių visuo
menę Lietuvos Nepriklau
somybės Paskelbimo die
nos minėjimo pelną skirti 
ALT fondui.

! 4. Iš !
tuojau
Lietuvių 
Centrą, 
nūs 
kalba apie Lietuvos at-

i steigimo reikalus ir dirb
tų kitus naudingus ir rei
kalingus lietuvių tautai 
gelbėti darbus.

5. ALT centrą sudaro tos 
pačios lietuvių grupės: — 
ALK Federacija, lietuviai 
tautininkai, socialistai, 
LRKSA ir SLA.

6. ALT bendradarbiauja 
su laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos Amerikoje 
pripažintomis instituci-

’ ; ir palaiko santy
kius su kituose kraštuose

lietuvių

Tarybą, 
savo 
prie

Lietuvos Nepriklauso
mybės Minėjimas

Turint galvoj,
m. vasario 16 d. sueina ly- labiausiai trukdė išaugin-j 
giai 25 metai nuo Lietu- 1 
vos Nepriklausomybės vių centrą;
Akto paskelbimo. Federa
cijos centro valdyba ener- gali būti lemiantys ir gali 
gingai ragina Amerikos 
lietuvių katalikų visuo
menę šią 
kaktį 
prisirengimu ir iškilmių- pareikalaus visų gyvųjų 
gurnu, kad iškilmių at- lietuvių pastangų, dėl to 
garsiai pasiektų didžiąją Federacijos valdyba A- 
Amerikos spauda ir radio merikos Lietuvių Tarybai 
stotis, taip pat šio krašto daro tokius pasiūlymus: 
valdžios pareigūnus. Tu-- 1. Įsteigti bendrą Ameri- 
rint galvoj ir tai, kad šiuo kos Lietuvių Tarybos dar- 
momentu ypač reikia de- bams finansuoti ir Lietu- 
monstruoti visų lietuvių vos nepriklausomybės ak- 
vieningumas ir griežtas Gijai remti fondą.
stovėjimas už Lietuvos 2. Pravesti didelį įsteig- 
laisvę ir nepriklausomy- to bendrojo ALT fondo 
bę. Centro Valdyba ragi- vajų, pradedant jį nuo 
na vasario 16 minėjimo;Lietuvos nepriklausomy- 
aukas skirti Lietuvos ne-;bės paskelbimo 25 metų 
priklausomybei atstatyti, 'sukakties minėjimo —

i, kad 1943 ALT darbų prisidėti ir taiU?m*s

susidariusių lėšų 
įsteigti bendrą 

i Informacijos 
kurs leistų daž- 

biuletenius anglų 
apie Lietuvos at-,

i

Miesto ponia samdyda
ma tarnaitę klausia jos: 
— Ponia Kempienė sako 

kad ji tave atleidusi dė 
to, kad tu vis žiūrėdavai 
pro rakto skylutę ir klau 
sydavaisi ką kiti kalbasi 

i Ar tiesa?
j — Tiesa, poniute, bet 
i daugiau aš taip nebedary- 
įsiu.

— Ir niekam nepasakosi, 
’ i ką pas mus matysi ir gir

dėsi ?
; — Ne, poniute, nepasa
kosiu.

: — Na, gerai, aš tave pri
imsiu, bet su sąlyga, kad 
tu man papasakosi viską, 
ką matei ir girdėjai pas 
Kempienę ir ką girdėsi ir 
matysi pas kitas mano 
kaimynes.

ti vieningą ir stiprų lietu- S‘yvenaričiais lietuviais.
Lietuvių Tautinės Ta

rybas Klausimu 
Federacijos Centro Val

dyba pritaria susidariu
siai Lietuvių Tautinei Ta
rybai ir sveikina jos pas
tangas įsteigti Lietuvos 
Latvijos ir Estijos Ben- 
dardarbiavimo Komitetą. 
Federacija pasitiki, kad 
LTT Lietuvos atstatymo 
darbams ieškos ir ras pa
ramos Amerikos lietuvių 
visuomenėje per Ameri
kos Lietuvių Tarybą ir 
kad tarp jos ir Lietuvos 
Pasiuntinybės bus arti
mas bendradarbiavimas.

Tremtinių Šelpimas 
Federacija. dėkodama

Amerikos Vyskupų šelpi
mo Komitetui, paskiriems 
vyskupams, leidusiems 

J rinkliavą bažnyčiose ir 
i Kunigų Vienybei už didį 
i rūpestingumą Lietuvai ir 
; jos tremtiniams 
! ragina 

skritis 
pradėti Lietuvai Gelbėti’apskritims 
Fondo vajų, išpildyti kvo- šiemet suorganizuoti 
tą ir ruoštis 
darbams 
kad išaugintume Lietu- ir darbą pravesti padės 
vai Gelbėti Fondą, iš ku- laikraščių redakcijos ir 
rio ne tik dabar, bet ir po administracijos, 
karo, atsidarius visiems 

j keliams, būtų galima tuoj 
sušelpti i 
suvargusius _______
žmones. Federacija krei- išlaikymo,
pia visuomenės dėmesį, 

i kad po karo Lietuvos šel
pimo problema bus milži- 

| niško didumo ir pareika
laus iš mūsų didelio dar
bo ir daug pastangų ir dėl 
to turime būti prisirengę.

t Karių Motinų Peticija tuviai

Kadangi šie karo metai;

iškilti didis reikalas būti 
prisirengusiems ginti lie-! 

reikšminga su- tuvių tautos teises tarp-! 
minėti ypatingu tautinėj arenoj ir, kad tai 

ir iškilmių- pareikalaus 
iškilmių at- lietuvių pastangų.

SMAGU MELSTIS j
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

"MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos 
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių .. $2.50

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi. .... ..........  -

JĖZAU. PAS MANE ATEIKI, Juodi, tikros odos 
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai . ..............

MALDŲ RINKINĖLIS, balti ceiuloidiniai viršeliai

MALDŲ RINKINĖLIS, balti ceiuloidiniai viršeliai 
su kabike -................  -..............—

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
555 pusi. ........... ..........................................................

SVEIKA MARIJA. Juodi tikro kolenkoro viršeliai, 
raudoni kraštai, 384 pusi.   ................. -—.......

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ...................

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,
auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina $1.50

ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
kraštai. 288 puslapiai. Kaina .................... $1.50

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai.
328 puslapiai. Kaina .............. 65c.

"DARBININKAS"
366 W. Broadway, So. Boston, Mase.

35o.

$1.25

$1.00

$1.50

$2.75

65o.
20c.

šelpti,
Federacijos ap- 
ir skyrius tuoj

i
i 
I

i

Federacijos 
ir skyriams;

.-------------„----- i ko-
didesniems Ionijose spaudos savaites, 

ir rinkliavoms, kurių programą paruošti

Centro Išlaikymas
išbadėjusius iri ALRK Federacija, be 

Lietuvos Sekretorijato ir Spaudos
, turi ir;• • ikitokių darbų ir reikalų, 

kurie yra surišti su išlai-po vieną dolerį skirtų Fe- 
domis. Iš paprastųjų pa- deracijos centro veiklai, 
jamų — draugijų ir orga- Juo didesnis bus mūsų 
nizacijų mokesčių — visų i veikimo centro iždas, juo 
reikalų šiemet nenumato- platesnė ir gyvesnė bus jo 
ma padengti. Todėl cent- veikla.t
ro valdyba prašo, kad lie- 

i katalikai šiemet 
Federacijos Centro Vai-.kiekvienas nuo savęs bent

"Studentų žodis"

Fabrikantas—: Oi, skan
dalas, oi nelaimė! Vagys 
išplėšė mano . kasą ir pa
darė mane bankrotu. Da
bar mano įmonė jau pri
baigta...r 

i — O ką tamsta gaminda 
vai?
— Ogi nedegamas ir ne

išlaužiamas spintas pini 
gams laikyti.

Remkite tuos profesio- 
->alus ir Biznierius. kurie 
<avo skelbimais remia

i

reikalui

Į 

dyba, įvertindama “Stu
dentų žodžio” svarbą, nu
tarė paremti šio žurnalo 
leidimą ir tam
paskiria $100.00 iš iždo, 
tikėdamiesi, kad ir kitos 
organizacijos .. suteiks 
‘Studentų žodžiui’ finan-

Federacijos Centro Vai- sinės paramos.

ORIGIN U. S. A.—Made
America is this dress of grej 
ersey, draped to front where 
’ullness is worked into a heavy 
wist. Dress has soft sleeves 
tnd a slight blouse at the nat
ūrai w«istline. Toque is of 

purple felt.




