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* SAVINGS PLAN *A. a. Antanui Smetonai 
mirus, mūsų tautos duob
kasiai — Lietuvos nepri
klausomybės priešai da
bar nežino už ko griebtis ir 
ką berašyti apie tuos lietu
vius, kurie rūpinasi ir dar
buojasi, kad Lietuva at
gautų nepriklausomybę.

Iki šiol tie v______z__ _ ______
parsidavėliai savo pasekė- voje platinamas" laikraštis! 
jams teigė, kad mes, ku- “Nepriklausoma Lietuva”,! 
rie dirbame dėl Lietuvos spaudoj jau minėtos kon-1 
nepriklausomybės, kurie J ferencijos proga išleidęs) 
rūpinamės šelpimu iš
tremtųjų į Sibirą ir Vokie
tiją, norime grąžinti Sme
toną į Lietuvą. Bet dabar, 
A. Smetonai mirus, to
kiais pat melais nebeįti- 
kins, kad ir akliausių sa-; 
vo pasekėjų.
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duobkasiai-

v •

Aiškus Lietuviy Žodis Apie 
Nacius

...
(LKFSB) Slapta Lietu-Į

specialų numerį, rašė. 
“Kai vokiečiai... pradėjo...! 
klastoti lietuvių parašus! 
atsišaukimuose, uždarinė- ; 
ti mūsų aukštąsias moky-' 
klas ir kultūrines įstaigas, i 
suklastojant net arkivys-Į 
kupo ganytojišką laišką ' 
tikintiesiems, — suiminėti į 

i

.

Mūsų tautos duobkasių įr tremti į koncentracijos' 
laikraščiai įtalpino naują stovyklas niekuo nekaltus 
rusų himną, kurio jie pa- asmenis ir net Į
tys negali tinkamai išvers- šaudyti už negalėjimą pri-

šeimas...,

A. A. Antanas Smetona Palaido 
tas Iškilmingai Clevelande

1

Iškilmingas Šv. Mišias Atnašavo J. E. 
Vyskupas Hoban - Pamokslą Pasakė 
Kun. V. Širvaitis - Dalyvavo Lietuvos 
Ministras Žadeikis ir Kitų Valstybių 

Atstovai.
Clevėland, Ohio — Ket- konsulato pareigūnai, 

virtadienį, sausio 13 d., 10 Taipgi dalyvavo daug kitų 
vai. rytą Šv. Jono Kated- valstybių atstovai, ir mi
roje įvyko iškilmingos lai- nia pasaulionių 
dotuvės pirmojo Lietuvos nalų, biznierių 
prezidento Antano 
nos, kuris mirė 
sekmadienio rytą 
žasties gaisro jo 
Julio namuose, 
lewhite Avė., apie 9:20 v. 

i J. E. vyskupas Edward 
F. Hoban atnašavo šv. mi
šias. Asistavo kun. V. šir
vaitis iš Katalikų Kolegi
jos, Washington, D. C., 
kun. V. Vilkutaitis ir kun. i 

VVashington, saus. 13, — kų, ir, karui einant piie J. Angelaitis, vietiniai, 
Prezidentas Rooseveltas, galo, dar didesnis skaičius kun. Anicetas Linkus iš 
savo kalboje Kongresui ir fabrikų bus uždaryta. To- Chicago, ir kun. J. Černius 
visai tautai, prašė, kad liau daugelis darbininkų iš Akron, Ohio, dalyvau- 
Kongresas išleistų įstaty- jau nebedirba pilną laiką jant apie 20 kunigų iš Chi- 
mą, kuriuo vyrai iki 65 fabrikuose, nes sakoma, cago ir apylinkės, 
metų amžiaus ir moterys kad pridirbtų karui reik-! 
ar mergaitės iki 50 metų menių užteksią keliolikai pamokslą Katedroje, 
amžiaus būtų pašaukti metų. Unijų vadai sako,!

j Iš Londono praneša, kad prie karo darbų. Jei toks kad jeigu darbininkai bus j
I 
(

ti į lietuvių kalbą ir neži- i statyti keliasdešimts kilo
gramų javų ar bulvių...,' 
lietuviai įsitikino tikrai
siais vokiečių ketinimais 
mūsų tautos atžvilgiu”.

no kaip pradėti dainuoti. 
Jie pataria savo pasekė
jams laukti kol kas Mas
kvoje išvers į lietuvių kal
bą ir suras jiems mokyto
jus, kad išmokintų dai
nuoti.

Nuo sausio 1 d. š. m. 
“Lietuvių Žinių” adminis-j 
tracijoj įvyko permainos, 
pu C. K. Pikiel pasitrau
kus iš administratoriaus 
pareigų, “Lietuvos Žinių” 
administratorium paskir
ta p. Ona Naujelytė. Spau
stuvės vedėju įpareigotas 
p. Juozas Stilsonas lino- 
typistas.

Laikantis senovės papročio Sante Maria Perdigrotte, Italijoj, labdary
bės draugijos nariai apsirengę senoviškais laidojimo apeigose dalyvių 
kostiumais. Tas paprotys palikęs, kai kitą syk Italijoj siautė epidemija ir 
palaidojimui tokių lavonų reikalinga buvo apsidrausti nuo užsikrėtimo 
liga.

profesio- 
ir darbi-

Panaikino Blackouts'us 
Naujoje Anglijoje i

ii
ir

Smeto- ninku.
pereito' Po iškilmingų
iš prie- Šv. Jono Katedroje a. a. 
sūnaus Antano Smetonos kūnas 

11596 Ab- palydėtas į Kalvarijos ka
pus, kur pamokslą pasakė 
kun. Anicetas Linkus. A- 
merikos lietuvių vardu at
sisveikinimo žodį tarė ar
timas pp. Smetonų bičiulis 
inž. P. J. Ziuris.

Amerikos Legiono — 
Dariaus ir Girėno Posto iš 
Chicagos apie dvidešims 
narių sudarė garbės sar
gybą.

A. a. Antano Smetonos 
žmona p. Sofija Smetonie- 

Kun. V. Širvaitis pasakė nė ir šeima gavo užuojau- 
. tos pareiškimus telegra
momis, laiškais ir asme- 
niai. Taipgi prisiuntė už
uojautos pareiškimus O- 
landijos, Lenkijos, Latvi
jos, Estijos ir kitų valsty
bių atstovai.

pamaldų

Bk&stetaco.. iprez RooseveltasPrašoĮstatymo
Visuotinai Darbo PrievoleiLondonas, saus. 13 — A- 

merikos bombonešiai ir 
kovotojai skrido bombar
duoti Vokietijos miestų 
Magdeburgą ir Halbers- 
tadt; abu miestų karo gin
klų industrijos centrai ir 
svarbūs geležinkelių susi
siekimai.

Naciai visa galybe paki- 
Amerikos

Komunistų ar komunis
tuojančių lietuvių suvažia
vimas Brooklyn, N. Y., 
gruodžio 18-19 dd., 1943 
m. nors pasivadino “demo
kratiniu”, bet jame nebu
vo jokios demokratijos. 
Prezidiumas sudarytas iš 
jau iš anksto paskirtų da
lyvių, o rezoliucijos, ku
rios taip pat buvo iš anks
to paruoštos, skaitytos 
taip vadinamame masinia
me susirinkime, kad nie
kas negalėtų reikšti prie
šingos nuomonės.

Visos “rezoliucijos”, ku-i 
rios tame “demokratinia- į 
me” suvažiavime buvo 
priimtos “vienbalsiai”, jau! 
seniai buvo priimtos ko-! 
munistiniuose rateliuose. 
Visos kalbos buvo už “ta
rybinę” Lietuvą, suprask 
prijungtą prie Rusijos, 
kur “Leninas nušvietė ke
lią, o Stalinas įkvėpė išti
kimybę”, kaip rašo kvis-; 
lingu organas “L.”

• n

Karo Departmentas
Civilių Apsaugos Ofisas 
panaikino įsakymą vykdy
ti blackouts’us (šviesų už
gesinimo) ir air raids 
(puolimų iš oro pratybas) 
Naujoje Anglijoje. Tik 
prie pat vandenynų pa
kraščių galės daryti black
outs’us, ir tai tik kartą į lo kovoti su 
tris mėnesius sekmadie- bombonešiais, 
niais. Į

Šis įsakymas panaikin- 59 Amerikos lėktuvai žu- įstatymas bAių išleistas, priverstinai pašaukti prie 
tas, kad netrukdyti karo vo, gi naciai neteko 100 tada darbininkai neturėtų darbų, 1 
darbų industrijose. lėktuvų.

, tai lai vyriausybė 
laisvės darbų pasirinkti, taip pat įstatymu užtikri- 
bet panašiai, kaip karei- na, kad visiems bus moka-

i A AT ADTŪTA TJDTĮU viai, būtų pašaukti dirbti ma savaitinė alga,įvirki ELIZAI /Alki C J ZA r Iv 112 kar0 darbus, kur vra rei-, Kongreso nariai 1

CASSINO ITALIJOJ

Dalyvavo Lietuvos mi
nistras p. P. Žadeikis, Lie
tuvos Generalinis konsu
las p. J. Budrys, konsulas 
P. Daužvardis ir kiti Lie
tuvos pasiuntinybės ir

Jeigu Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pokarinis klau
simas jau būtų galutinai 
išspręstas, tai Sovietų Ru
sijos pareigūnai ir jų

1 —kalinga. Prezidentas pa- didžiumoje yra priešingi 
reiškė, kad toks įstaty- tokiam prezidento pasiū- 
mas pašalintų visus strei- lymui. Kaikurie jų pareiš
kus.

i

i Tačiau darbininkų unijų
Algiers, sausio 13 — Ali- ing Korporacijos įstaigoje vadai, William Green ir 

jantų armijos artėja prie arti Lechmere square. Ap- Philip Murray griežtai 
Cassino miesto. Amerikie- skaičiuota, kad gaisras pa- pareiškė, kad toks įstaty
čių penktoji armija jau darė $85,000 nuostolių, mas visiškai yra nereika- 
pasiekė Trocchio kalną, Priežastis dar neišaiškin- lingas, nes kaikurios karo 
kuris yra tik apie trys my- ta. Toje dirbtuvėje tirp- gamybos industrijos jau 
lios nuo taikinio. Trocchio dydavo seną metalą. atleidžia šimtus darbinin-
kalnas yra paskutinis kal
nas, kuris yra ant kelio į 
Cassino.

Vokietijos naciai pripa
žįsta, kad jie pralaimi Ca
ssino srityje, ir jie jau 
evakuoja Cervaro. ------------------------

__________ i VVashington, D. C., sau- rodžiusieji pasikėsinimo 
šio 13 — Prez. Rooseveltas balsai Baltijos Tautas pri- 
rekomenduoja Kongresui jungti prie Rusijos. Auto- 
planą, kad po karo būtų rius pasisako už Baltijos 
pravesti 34,000 mylių tautų laisvę, 
vieškeliai skersai šalies. 
Pagal tą planą prie vieš
kelių statybos darbų dirb
tų du milijonai darbinin
kų.

Vokiečiai Evakuoja Cervaro

W Pati NACIAI RAGINA JAPONUSmesinai *
KOVOTI PRIEŠ RUSUS

kė, kad prezidento pasiū
lymas atsiduodąs diktatū
ra ir politika. Senatorius i 
Reynolds pareiškė, kad 
toks įstatymas “pavergtų 
Amerikos žmones ir pada- i 
rytų tą patį, ką padarė; 
Hitleris ir Stalinas”.

Nėra reikalo tokį įstaty
mą pravesti, nes darbinin
kai vyriausybei nesiprie
šina, dirba įvairiose indus
trijose ilgas valandas, sa
vo uždirbtų pinigų didžią 
dalį atiduoda valdžiai įvai
riais mokesčiais, o ypač 
pirkdami karo bonus. Jei 
pasireiškia streikai, tai 
dėl to, kad darbdaviai juos 
skriaudžia. Kada visas 
pragyvenimas taip pa- 

i brango darbininkai negali 
dirbti už tokį pat atlygini
mą, kaip dirbo prieš karą... 
Prezidentas taip pat pa
reiškė Kongresui, kad mo
kesčiai valdžiai nėra už- 

Šis projektas kainuotų čias susovietinti Baltijos tektini, reikalingas įstaty- 
kaip jos nori tvar- kasmet $750,000,000 per kraštus. mas mokesčius pakelti.

.\ I
Latvija ir Estija prieš ka- Jeigu Kongresas šį pre- 
rą buvo nepriklausomos zidento Roosevelto planą 
valstybės. Taigi jos turi priimtų, tai po karo būtų 
pilniausią teisę reikalauti pravesta moderniškiausi. 
nepriklausomybės ir ją vieškeliai šioje šalyje, 
atgauti. t -------------------------

ROOSEVELTAS SIŪLO STA- 
MYLIŲTYTI 34,000

VIEŠKELIUS

Gaisras Karo Dirbtuvėje
Cambridge, Mass. —

Sausio 12 d. vakare kilo 
gaisras Bay Statė Smelt-

konferencijose didžiųjų 
spauda nesFka^iu^ valstybę pareigūnai pasi-
opau F i sake uz laisvę ir laisvą ap-tų, kada kas rašo ar kalba, . ,. v T r
kad tos salys po karo turi .
bUMaJkt0°eP7rklaT^h”rano ir vald>'tis- Lietuva' 10 iki 20 laik*-

Taip pat žurnale “The 
Weekly Review” tilpo Ar- 
nold Jonės straipsnis “The 
Baltic Statės”, kuriame 
pasisakoma prieš užma-

yiCTORY

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR 
BONDS 

AND
STAMPS

į Lietuvą atgabenta labai 
daug sunkiai sužeistų vy
rų. Kaikurie iš jų yra net 
'netekę regėjimo, klausos 
ar netekę kalbos. Gelbint 
sužeistuosius yra toks di-

Cairo, Egiptas, saus. 13 
— Pranešama, kad Hitle
ris ragina Japonus pradė
ti tuojau karą prieš sovie
tų rusus, sakydamas, kad 
vėliau Rusija prisidės prie 
Amerikos ir Anglijos prieš delis pareikalavimas krau- 
Japonus. jo, transfuzijoms, kad vo-

---------------- kiečiai yra pažadėję mokė
ti po 100 markių kiekvie
nam, kurs duos kraujo.—Į Lietuvę Privežė 

Daug Sužeistų 
Vokiečiu

(LKFSB) Generalinis 
Lietuvos komisaras krei
pėsi į Lietuvos gyventojus 
prašydamas į savo namus 
priimti sužeistuosius. Gau
ta žinių, kad iš rytų fronto

i

i

I 
I

Bombarduoja Graikijos 
Uostus

Algiers, Afrika, saus. 13 
— Alijantų bombonešiai 
bombardavo nacių uostus 
Graikijoje; pridaryta daug 
nuostolių.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, sausio 15 d., 2 vai. po pietų įvyks lietu

vių darbininkų radio programa iš WC0P stoties, Bos
ton, Mass. Kviečiame pasiklausyti.

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

Nuoširdžiai kviečiame visus įsirašyti radio kon
certo rėmėjais; kviečiame visus į talką, kad tas kon- ... . . ---

me°graĄ GL Č?ano?Musso-'ba“sme k!tus fylika italųį 
v - I • u- ■ vadus, kurie nusisukožentą ir buvusi uzsie-< . „ ’ ,..................  .

.SS., žvejai veia vieuuai- ministrą MussolinioĮPf1®®.
i nutarė užbaigti strei- neša apie tilpusį laikrašty- valdžioje; maršalą Emilio -.P . J .** j

Carlo paregėk Jlems mirtles bausmę ne-

Naciai Sušaudė 5 Italų Vadus

Gina Lietuvos Laisvę

. Londonas, sausio 13 — solinį. Jie visi tapo sušau- 
Šiomis dienomis Vokieti- dyti.
jos nacių militaris teis-! — . . _ ...
mas nuteisė mirties baus-'. ............Pasibaigė Z vėjy Streikas ;

Sausio 12 dieną, Boston,
Mass., žvejai veik vienbal- mūsų korespondentas pra- nių
šiai------- ------- o-------- --------1 ,------- v-
,ką. New Yorke žvejai bal- je ‘Free Europe” Roberto de Bono; i________________________________ ,

savo sausio 13 d., bet dar Machray straipsnį, kuria- Giovanni Matinneli ir Lu- išpildyti,
. • V y • ‘ t * *' 1 • *’ • • 1 _ - ? Ą ? 1 __ S—, i _• -- aa J* V A. * 1 _1 1C Y3 o

(LKFSB) Iš Londono linio žentą ir buvusį užsie-i
t

nes jie yra 
neturime žinių, kaip ten me įtikinančiai kritikuoja-j ciano Gottardi už tai, kad pabėgę iš nacių okupuo- 
darbininkai nubalsavo. Ima sovietų spaudoje pasi- jie balsavę prašalinti Mus- tos Italijos.

certas pilnai pavyktų. Tuo koncertu pagerbsime ir 
mūsų motinėles, nes įvyksta Motinos dienoje.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 
prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penktadieny j, jeigu norite, kad būtų 
Daskelbta šeštadienį.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

r
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AMERIKOS KOMUNISTAI 
PAKEITĖ GAIRES IR 

VARDĄ

Rusų Pasiūlymai Lenkams ♦

New York. saus. 13 — 
Amerikos komunistų va
das Earl Browder, kad 
“Amerikos komunistai ne
besivadins politine partija 
ir nesivarys įsteigti socia
lizmą. bet veiks drauge su 
kapitalizmu. Kapitalizmas 
ir socializmas surado ke
lią taikingai sugyventi ir 
komunistai pakeisią ir 
vardą bendrai veikti vie
name pasauly.”

Čia ne naujiena: komu
nistai daug kartų kailį 
mainė, bet vis pasilieka 
toki pat.

Amerikos komunistų 
partija susidarė 1919 me
tais, nes. kaip jie sakė: 
“kapitalizmas griūva ir 
proletariatas turi prisi
rengti užimti valstybės 
valdžią, kad išgelbėti pa
saulio kultūrą.” Dabar vėl 
kapitalizmas geras.

Komunistai buvo vienin-, 
gas frontas prieš Ameri
kos įstojimą į karą, pas
kui, 1939 m., komunizmas

pasibučiavo su nacizmu, 
vėl 1941 m. atsiskyrė nuo 
nacizmo ir pasiskelbė 
prieš fašizmą... Bet nežiū
rint, kaip komunistai kei- 

• tė savo veiklą ir partijos 
liniją, jie buvo ir pasilieka 
labiau komunistai, negu 
amerikonai. Komunizmas 
jiems yra pirmoje vietoje. 
Dar reikia pažymėti, kad 
Amerikoje komunistų 
skaičius labai sumažėjo, 
ypač kada Hitleris ir Sta
linas pasisveikino. Ameri
kos prezidento rinkimuo
se, 1932 m. komunistai tu- 

’ rėjo 102,991 balsuotojus, 
. gi 1940 rinkimuose tik 
488.789 balsutojus. Įdomu 
kokį šūkį komunistai da
bar praves. Pirmiau jų šū
kis buvo: “Šalyn kapitaliz
mas”. bet dabar kada 
drauge su kapitalizmu 

; veiks ?

Ginkluoti Būriai Ties 
Jonava

įvairūs skelbimai
IŠSIRENDAVOJA 4 kamba

rių flatas. Pečius, ir kiti įren
gimai. Renda -S4.00 į savaitę. 
Atsišaukite tuojau: Tomas Ja- 
kavonis. 194 Athens St., So. 
Boston. Mass.

j 
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co. i
MOVERS — i 
Insured and ;

Bonded 
Local &. Long 

Distance 

Moving

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

I

(LKFSB) Saugumo poli
cijos vadas praneša, kad 
kaip jis vadina, banditų 
ginkluoti būriai pasirodė 
ties Jonava. Policija areš
tavusi 27 įtariamus žmo- 

jnes. Iš jų 13-kos kaltė bu
vusi įrodyta, kad jie turė
jo ryšio su banditais ir, 
prisilaikant dabar veikian
čių okupacinių karo įsta
tymų, buvo sušaudyti. Gy

ventojai perspėti, kad to
kio paties likimo sulauks 
ir tie, kurie nepraneš poli
cijai apie pastebėtus ban
ditus. Galimas dalykas, 
kad tie nacių vadinamieji 
banditai yra lietuviai par
tizanai.i

i

Maskva, saus. 13 — So
vietų Rusijos vyriausybė 
pareiškė, kad Lenkijos 
valdžia Londone neatsto
vauja Lenkijos žmonių, ir 
Rusija daro pasiūlymus 
Lenkijos gyventojams.

Sovietų vyriausybė pa
reiškė: “Lenkijos valdžia 
Londone yra atskirta nuo 
savo žmonių ir negali su
daryti draugiškų santykių 
su Rusija. Toliau, Lenki
jos vyriausybė pataikauja 
vokiečiams”. Rusija sako, 
kad ji atsimsianti rytinę 
Lenkiją ir pažada lenkams! 
dalį Rytų Prūsijos. Bet 
kadangi Rusija nepripa
žįsta Lenkijos valdžios, tai 
sovietai sudarys valdžią iš 
komunistų ir Lenkijoje 
bus komunistų rėžimas. 
Žinoma, Lenkija bus in
korporuota į sovietų Rusi
ją, kaip lietuviai išgamos- 
bolševikai padarė su Lie
tuva.

Taigi ir Lenkijos ateitis 
yra labai tamsi. Žinoma, 
čia nėra sienų klausimas, 
bet imperialistinės sovie
tų Rusijos dominavimas 
Europos. Kokia valdžia po 
karo bus Vokietijoje? Sta
linas žino ko jis nori. Dar 
prieš karą Prancūzijoje 
komunizmas buvo stipriai 
įsigalėjęs, šiaurės Italijo
je komunistai gyvai vei
kia. Ar Jugoslavijoje ko
munizmas neįsigalėjęs? 
Anglijos ir Amerikos vy
riausybės žino tą visą. Už'sako Maskvos komunika- x ---------------- , ----
tai yra viltis, kad Rusijai tas. Mozyr sekcijoj rusai užkirsti naciams Odesos; 
nebus leista savanoriai atsiėmė daugiau kaip 30 Varšuvos geležinkelį, 
veikti. ♦
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Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kari Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ" 
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 

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

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

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

K

$4.00 
2.00

82.00
1.00
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Kai šių mažyčių motina mirė ir tėvukas buvo karo 
darbe, tai vistiek juos atlankė Kalėdų Dėdukas. Juos 
.dabar globoja nauji tėveliai.

(LKFSB) Per Londoną 
mus pasiekė žinia, kad Dr. 
K. Grinius, buvęs Lietuvos 
prezidentas, vokiškojo o- 
kupanto liko išsiųstas į 
savo gimtąjį ūkį Marijam
polės apskr., Gudelių vals
čiuje, kaimą Salemą-Bū- 
dą, kur jis laikomas stro
pioje Gestapo priežiūroje. 
Kun. M. Krupavičius, bu
vęs žemės ūkio ministeris, 
kurs pravedė žemės refor
mą Lietuvoje, tuo pačiu 
metu liko deportuotas į 
Vokietiją. Neturime žinių 
— į kokią vietą.

Matomai, kad ta skriau
da šiems garbingiems lie
tuviams buvo nacių pada
ryta vasarą ar rudenį. 
Taipgi ir prof. Aleksa esąs 
ištremtas į Vokietiją.

buvo skaitoma tik kaipo 
nacionalistų veiklos orga
nizacija. Nacionalistų 
spauda buvo kaip oficiali 
valdžios spauda.

Sausio 11 d. valdžia išlei
do dekretą, kuriuo panai
kino ir nacionalistų orga
nizaciją. Taigi dabar visos 
politinės partijos yra už
darytos. Šis Argentinos 
militarinės valdžios žygis 
daugelį nustebino. Kaiku
rie sako, kad tai padaryta 
tik apdumti akis. Bet val
džia sako, kad tai padary
ta palaikymui vieningumą 
šalyje.

Užmušė 2,400 Japonų Arli 
Gloucester

Londonas, sausio 13 — miestelių. 
Rusijos kariuomenės pra- naciai 
dėjo naują ofensyvą Mo-lbet negalėjo atlaikyti 
zyr sekcijoj, užėmė SarnyĮsų puolimų, 
geležinkelį, kuris yra 39 j 

i mylios Lenkijoj nuo Rusi
jos sienos, praneša Mas
kvos žinios.

Rusai užmušė daugiau 
kaip 5000 vokiečių ir su
ardė 144 nacių tankas per, 
pastarąsias 24 valandas, |----- - - -

-
Pakeitimas Parinktinės Tar-! 

nybos Patvarkymų, Kurie 
Liečia Nepiliečius

VVashington — National. 
Headąuarters of the Selee-, 
tive Service System prana-; 
sauja ėmimą daugiau ne-j_.

Į
ginkluotas jėgas, pagal pa
keitimą Parinktinės Tar-I

Pavyzdingas (vertinimas 
Lietuviškos Spaudos

Sakoma, kad 
atkakliai kovėsi, 

ru-

So-

Rusai Arte ja Prie 
Brest ■ Litovsk

Maskva, saus. 13 — 
vietų Rusijos kariuome
nės pasivarė gilyn į Lenki
ją; aplenkė Sarny ir varosi 
prie Brest-Litovsk, kad

LENKAI SUTINKA TARTIS 
DĖL SIENŲ SU’ RUSAIS

Bet Pirmiau Nori Atsteigti 
Diplomatinius Santykius

Londonas, sausio 13 —
piliečių į Jung. Valstybių i Vakar sužinota, kad Len-

kijos valdžia ištremime

I

|
i«

nybos ir Karo Departa- tokį Prašymą, jis ant visa- santykius.
v *■ kuo cm lni Iztrro o mm ame?

mento nusistatymų.
Pirmos svarbos, Parink- 

tinė Tarnyba sako, yra Ka-. 
ro Departamento sprendi-! 
mas, jog ateivį-priešą gali- ■ 
ma i

dos bus sulaikytas nuo šios 
šalies pilietybės, pagal da
bartinį įstatymą. Bet da- 

i bar pakeistas 
mas parūpina,

, i gimtinė šalisma paskirti į kovos vietą, f1. n f salls 
kur jam neprisieis kovoti t61/10 ^amPa

t

savo draugus tautiečius 
arba kraujo gimines.

Praeityje Karo Departa
mentas paprastai nepriė
mė į tarnybą ateivių - prie
šų, kurie patys atsisakė 
tarnauti Jung. Valstybių 
ginkluotose jėgose. Tas 
nusistatymas vis stovi, bet 
dėl vėliausio pakeitimo pa
tvarkymų, kurie pavėlina 
paskyrimą ateivių - priešų 
ten, kur jie normaliai ne
kovos savo tautiečius, ga
limas daiktas, kad daug a- 
teivių - priešų atšauks sa
vo pasipriešinimą tarnau
ti mūsų tarnyboj. Toki at
sitikimai bus vėl svarsto
mi.

Nauji pakeitimai lies a- 
teivių stovį, kurių šalis bu
vo neu trale, bet dabar ka
riauja.

Pagal Parinktinės Tar
nybos patvarkymo, neitra- 
lis ateivis gali pasiliuosuo- 
ti nuo tarnybos ginkluoto
se jėgose Jung. Vai. Jeigu 
neitralis ateivis paduoda

sutinkanti tartis su rusais 
dėl sienų, bet prieš pradė- 
siant pasitarimus jie nori 
atsteigti diplomatinius

(LKFSB) Garsiojo mū
sų lakūno Stasio Girėno 
artima giminaitė — Ag- 

. nietė Gilienė — pagerbda
ma atminimą savo miru- 

| šio brolio Pranciškaus 
Girskio — išleido knygelę 

į “Sibiro Ištrėmime ir Bol- 
, ševikų Kalėjime”. Agn. Gi- 
I lienė yra žinoma lietuviš
kų laikraščių platintoja ir 
šiuo nauju darbu parodė, 
kaip svarbu yra paremti 
lietuvišką spaudą. Yra vi
sa eilė spaudai paruoštų 

; svarbių raštų, kaip, pavyz
džiui, mūsų garsiojo rašy
tojo A. Vaičiulaičio. Būtų 
gražu, kad panašių spau
dos rėmėjų, kaip aukščiau 

i suminėtoji, atsirastų dau
giau. Šviesūs žmonės ne- 

■ kartą, gyvi būdami, ar tes- 
įtamentu, yra skyrę netgi 
žymias sumas gerai spau
dai paremti. O mūsų lietu
viškoji spauda ypatingai 
paramos reikalinga.

Argentinos Valdžia Panai
kino Nacionalistų Partiją

Lenkijos valdžios ištre-’ 
mime ministrų kabinetas i 
per visą dieną svarstė Ru
sijos vyriausybės pasiūly
mus, būtent, kad lenkai 
sutiktų priimti Curzono 
liniją, kuri buvo Alijantų 
pasiūlyta 1919 m. po pir
mojo didžiojo karo. Be to, 
rusai siūlo lenkams dalį 
Vokietijos žemių Rytinė
je Prūsijoje.

Lenkų spauda sako, kad 
Tarnybos Lenkijos valdžia Londone

patvarky- 
kad jeigu 

neitralio a- 
kariaujanti 

šalis, pirmas prašymas nė
ra efektingas. Nors ateivis 
negali atšaukti savo pra
šymą, jis gali savanoriai į- 
stoti į tarnybą ir, jeigu jis 
priimtas, teismas nuspręs 
ar jis galės tapti piliečiu.

Parinktinės
naujas sąrašas kariaujam yra tikroji valdžia, o koki 
čių šalių paduoda Colum- kita valdžia Lenkijai “ga
bia, Iran, Corsica, Pales-j Ii būti paremta tik durtu- 
tine ir Trans-Jordan. jvais.”

Neitralių šalių sąrašas 
papildomas — Afghanis- 
taną, Albanią, Argentiną, 
Chile, Daniją, Ecuador, 
Eire, Egiptą, Estonią, Suo
miją, Prancūziją, ir Pran
cūzų Indo-China, Islandi
ja, Latvia, Lebanon, Libe- 
ria, Liechtenstein, Lietuvą, 
Monaco, Paraguay, Peru, 
Portugalia ir pozecijas, 
San Marino, Karalystė 
Saudi Arabia, Ispanija ir 
jos pozecijos, Spanish Mo- 
rocco, Švedija, Šveicarija, 
Syria, Thailand, Turkija, 
Uruguay, Vatican City ir 
Venezuela.

Buenos Aires, Argenti
na, sausio 13 — Kaip žino
ma, Argentinos valdžia 
dekretu gruodžio 31 d., 
1943 m. panaikino visas 
politines partijas išskyrus 
Nacionalistų partiją, kuri

♦
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Peršovė Dail. Adomą Varną

(LKFSB) Gavome žinių, 
kad žinomas dailininkas, 
sukaktuvininkas Adomas 
Varnas pereitų metų spa
lių mėn. 16 d. buvo peršau
tas nežinomo kriminalis
to. Sužeidimas esąs sun
kus ir dailininko padėtis 
po peršovimo buvusi kri
tiška.

Šiomis dienomis Argen
tina pripažino Bolivijos 
revoliucijonierišką valdžią.

Iš Alijantų Centro, Nau
joj Gvinėjoj, sausio 13 — 
Praneša, kad Amerikiečiai 
marinai arti Gloucester, 
New Britain ,dar 300 japo
nų užmušė. Taigi dabar 
nuo gruodžio 26 d. toje sri
tyje užmušta 2,400 japo
nų. Amerikiečiai prarado 
400 kareivių.

Alijantų lėktuvai nu
skandino daug japonų ka
riuomenės ir pristatymo 
laivelių ir smarkiai bom
bardavo Madang ir Alexis- 
hafen, Naujoj Gvinėjoj.

Vokiečio Ko Mįsle Tragiška 
Mirtis

(LKFSB) Kauno gene
ralinis komisariatas pra
neša apie nužudymą vo
kiečio kolonisto, SS nario 
Rolando Lange, kuriam 
Tytuvėnų apylinkėje buvo 
pavesta šeimininkauti vie
name dvare.

Patarlės—Priežodžiai

Gerai išvirsi, gerai ir 
valgysi.

Sulig medžiu ir liemuo.
Išėjo kaip ežys mielių 

parnešti.
Nuliūdo dėl barščių bliu- 

do.
Supyko dėl baravyko.
Suraukė kaktą dėl men

ko daikto.

Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Gal Dar Nepareina Į Tamstas Namus Gražiausias 
Dvasinio Turinio Mėnesinis Laikraštis

"ŽVAIGŽDĖ!"
:!!! Mes nesisiūlome ir ne

peršame “žvaigždės”, tik norime tiesą pabrėžti. 
Štai ji: “KAS PAMĖGINO “ŽVAIGŽDĘ” VIENE- 
RIEMS METAMS JAU NEBENORI SU JA SKIR- 

| TIS!” Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų pasakė, 
y "ŽVAIGŽDĖ"
I Žinokite yra ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LAIK- 

RAŠTIS! Tas vienas jau daug reiškia! Mai-
▼ dos Apaštalavimas kito nė nenori turėti, ka

dangi šis laikraštis VISUS M. A. narių rei-
▼ kalus aprūpina.

JEI NORITE BŪTI ŠVIESOS IR MEILĖS
♦ SKLEIDĖJAIS TAI PLATINKITE IR RAGINKI- !i 

TE KITUS SKAITYTI 1944 METAMS.
* "ŽVAIGŽDĖ"
| “ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; Jėzaus Širdies 

Spalvuotas Paveikslas 50 centų; Maldos Apašta- 
| lavimo Įstatai — 50 centų.
į Adresas: ŽVAIGŽDĖS ADMINISTRACIJA.
▼ 488 E. Seventh St. So. Boston, (27), Mass

Tai ilgai nebelaukite v;
i-i
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Maskvos Politika

pavyko įstoti į Petrapilio 
IX gimnaziją, kurią baigęs 
įstojo į Petrapilio univer
siteto teisių skyrių. Iš uni
versiteto buvo du kartu iš
varytas: pirmą kartą dėt 
studentų riaušių, o antru 
kartu — po žandarų tar
dymo dėl lietuviškų spaus- 
dinių platinimo. Tada ad- 
ministratyviniu būdu bu- 

' v o pasodintas dviem sa
vaitėm į kalėjimą.

1902 m., baigęs universi
teto skyrių, atvyko į Vil

imų, kur iš pradžių gyveno 
darydamas vertimus spau-, 
dai ir būdamas pris. advo
kato padėjėju. Vėliau per- 

jsikėlė tarnauti į Vilniaus 
I Žemės Banką 1905 m. Vii-j 
niuje įsikūrus laikraščiui: 
“Lietuvos Ūkininkas”,1

■
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Rusai braunasi į Lenkiją. Ištremtoji lenkų vy
riausybė skubotai mėgina su sovietais tartis dėl Len-j 
kijos sienų. Tiek to su Ukrainos ir Baltgudijos dalimis. Smetona kurį laiką buvo] 
Tegu Maskva sau turisi. Bet Lenkija nori Lvovo ir jo vyriausiu redaktoriumi,: 
Vilniaus. Tų kraštų neišsižadėsianti, nes ten esą per- pasirašydamas po laikraš- 
pilnai lenkiško elemento, istorijos tradicijos ir tt. Len- čiu ir paruošdamas jam į 
kų vyriausybė taip pat reikalaujanti ir Lietuvos nepri- daug straipsnių, daugiau-! 
klausomybės. Viskas sugalvota - suplanuota, bet — su 
ištremtąją Lenkijos vyriausybe Maskva nė kalbėtis 
nenori, nes dabartinė lenkų vyriausybė nereprezentuo
janti visos lenkų tautos. Sovietai tarsis tik su Vanda 
Vasilevskaja, kuri sudaro Maskvoj suorganizuotą bu
simąją Lenkijos vyriausybę. Suprantama,- kad Van
dos vyriausybė bus pilnoj sovietų kontrolėj. Pradžioje, i 
dėl pasaulio akių, Maskva gal žadės Lenkijai atimtus! 
nuo vokiečių Rytprūsius, pakaitomis už “senąsias 
rusų žemes” (Galicijos, Ukrainos ir Baltgudijos dalis), 
kurios buvo pastarosios lenkų valstybės sienose. Bet 
palaipsniui Vandos vyriausybė klusniai vykdys Krem
liaus įsakymus, ir vieną gražią dieną Lenkija atsidurs 
sovietiškų “respublikų” šeimoje. Taip planuoja Rusi
ja. Lenkai, žinoma, turi savo planus, kurie neužilgo 
pradės pasireikšti.

Tuo tarpu, kai rusai pradeda griauti Atlanto Čar- 
terio principus, amerikiečių ir anglų kariuomenės už
truko Italijoj ir slenka pirmyn straigės greitumu. Jų 
žygiuotė metrais, ne kilometrais matuojama. Taip 
slenkant, kalnuotas Italijos batas negreit duosis oku
puojamas. O juk, rodos, taip lengva pataikyt į silpną 
vokiečių fronto vietą, puolant Jugoslaviją. Iš Italijos 
per Adriatiko jūrą tik ranka ją pasiekti. Jugoslaviją 
užėmus, naciai iš Italijos automačiai turėtų trauktis. 
Be to, ir Balkanus nuo Vokietijos būtų galima atkirsti. 
Žodžiu, Jugoslavija tai idealus strateginis punktas. O 
bet gi ji nekliudoma. Kodėl? Klauskite Maskvos. Ji 
skaito Jugoslaviją savo strateginiu punktu — politi
kos atžvilgiu. Ten ji nori įsikurti, kad galėtų pasi
griebti Vidurinę Europą — Rumuniją, Vengriją, Če
koslovakiją, Lenkiją. Rusų armija, veržiasi Rumuni
jon ir Jugoslavijon susijungti su bolševikų partizanais 
gen. Tito vadovybėje. Amerikiečiai ir anglai daug 
greičiau Jugoslaviją pasiektų, bet sovietams tai nepa
ranku. Koks jiems malonumas atvykti per vėlai ir ras
ti šalį demokratiškai sutvarkytą? Kur tada dėtis su 
bolševistiniu kromeliu? Tad alijantams nurodoma 
pats sunkiausias uždavinys — pulti vokiečius iš Pran
cūzijos. Tegu “kapitalistai” eikvojasi. Sovietams bus 
lengviau ne tik Vidurinę Europą, bet ir Balkanus Su-j 
komunistinti. Tai Maskvos politika.

Anglijoj, Deenethorpe, kaimely nuo ekspliozijos išmestų iš bomberių 
bombų, sugriautas kiekvienas namas.

šia ūkio klausimais. 1905 
m. dalyvavo Didžiajame 
Vilniaus seime, buvo jo 
prezidiume. 1906 m. kun. 
Tumui ėmus redaguoti 
“Vilniaus Žinias”, bendra
darbiavo tame laikrašty. 
Dėl nuomonių skirtumo 
pasitraukęs nuo vieno ir 
nuo kito laikraščio (abu 
jie perėjo į kairesnes ran
kas), Smetona su kitais 
1907 m. Vilniuje įsteigė 
laikraštį “Viltį”, kuriame 
per septynerius metus kas 
savaitę tilpdavo jo po du 
straipsniu. Vėliau ir čia 
(kur dirbo su katalikais) 
kilus nuomonių skirtumui, 

i įsteigė naują žurnalą ‘Vai
ras’, kur ėjo visus 1913 m. 
ir iki pusės 1914 m.

, Tuo laikotarpiu įvyko 
vienas dėmesio incidentas: 
lenkų banke, kuriame 
Smetona tarnavo, tūlas 
Zająčkauskis (taipgi len- 

! kas) kartą jam šūktelėjo: 
Į “Meluoji, kaip lietuvis”. 
Smetona jam viešai kirto 
į veidą. Iškilo skandalas: 
Smetoną iš banko net at
leido, tačiau Zająčkovs- 
kiui jo atsiprašius 
trukus Smetoną vėl priė
mė tarnybon.

1914 m. Vilniuje susida- 
! rė “Lietuvių Komitetas 
Nukentėjusiems dėl Karo 

! Šelpti”. Iš pradžių jo vice- 
j pirmininku, o vėliau pir- 

K i mininku buvo A. Smetona. 
— ; Tam komitetui teko rūpin- 

ANTANAS SMETONA MIRĖ
----------- Dabar prasideda ir Sme- 

Šiemet Ant. Smetona bū- tonos platesnė politinė 
tų šventęs 70 m. savo am-į veikla, nors jis dar randa 
žiaus sukaktį: jisai buvo'laiko ir plunksnos dar- 
gimęs 1874 m. liepos 28 d.; bams, be kitko versdamas 
(naujuoju kalendoriumi‘x x
— rugpiūčio 11 d.) Užulė
nio kaime, Vadoklių para
pijoje, Taujėnų v., Ukmer
gės apskr. Jo tėvai buvo 

1 susilaukę gražios šeimy
nos: turėjo 4 sūnus ir 3 
dukteris. Tėvai teįstengė 
jį leisti mokslan tik iki 
Palangos progimnazijos, o 
vėliau jis patsai turėjo lė
šomis savo mokslui rūpin
tis. Jau Palangoje priklau
sė prie slapto lietuvių

i moksleivių būrelio,

I
Ivo. Aukštesnes gimnazijos

I

II
i

i

ne-

!(LKFSB) Kapas — tai' 
paslaptingoji rimties ir 
susikaupimo vieta, kur su
sirenka ir draugai, ir prie
šai susitelkime atsisvei
kinti su tuo, kurs pasi
traukia iš jų tarpo. Anta
nas Smetona mirė. Apie jo 
mirties aplinkybes mus 
pasiekė tokios žinios: sau
sio 9 d. rytą Julius Smeto
na pajuto, kad namuose 
gaisras. Nulipęs žemyn — 
rado sprogusią centrali- 
nio apšildymo krosnį (pe
čių - boilerį). Name plėtėsi 
dūmai ir ugnis. Pakėlęs ki
tus — su jais skubinai iš
bėgo iš namo. Pastebėjo, 
kad nėra tarp jų tėvo — 
Antano Smetonos. Užbė
gus į jo kambarį — neras
ta. Pagaliau surasta ties klases išėjo Mintaujoje, 
laiptais, vedančiais į vir-jčia jau buvo slaptas lietu- 
tuvę, kur buvo daugiausia! vių būrelis, kuriam vado- 
gazų ir dūmų. Be sąmonės,vavo J. Jablonskis. Lietu- 
nugabentas į Grandville Ii- vių sąjūdis čia buvo gyvas, 
gcninę, sąmonės neatga- mokiniai pakėlė streiką, 
vęs Antanas Smetona ir nenorėdami rusiškai kal- 
mirė. 1 
reiškimu, mirties priežas- nazijos pašalino 150 lietu
tis — užtroškimas nuo dū- vių mokinių, 
mų ir dujų. * Ant. Smetoną. Jam vėliau

hams hn kitko versdamas 
iš kitų kalbų matematikos 
vadovėlius lietuviškoms 

: mokykloms.
Vokiečiams okupavus 

Vilnių veikimas nesustoja. 
1916 m. Smetona su kitaisĮ 
delegatais vyko į lietuvių! 
konferenciją Šveicarijoje, j 
Pargrįžęs aktyviai daly
vauja lietuvių slaptojo bū
relio darbuose, sušaukia
ma Vilniaus konferencija, 
kurioje Smetona buvo iš
rinktas prezidiuman, o 

kurs paskiau — Lietuvos Tary- 
slapta iš Prūsų gaudavo bon, kurios steigiamajame 
Apžvalgą” ir ją skaityda- susirinkime buvo išrink

tas pirmininku.
Valstybės kūrimosi me

tu važinėjo į Vokietiją, 
Skandinavijos valstybes. 
Yra išgavęs Lietuvai 3-jų, 
o vėliau 100-to mil. mar- 

' kių paskolas iš vokiečių. 
1919 m. bal. 4 d. buvo iš- 

Esą, gydytojų pa-.bėti maldos. Rusai iš gim- rinktas pirmuoju Lietuvos 
... 1—------- x„k— valstybės prezidentu. Iš

rinko Valstybės Taryba. 
Prezidento pareigas ėjo

I

jų tarpe ir

(LKFSB) Mūsų korės- zija — 15.000 vyrų. Tačiau ti sau derlingiausius rytų 
Jpondentui Anglijoj pavy-buvo davinių, jog tai tik plotus, kitaip tariant — 
ko gauti slaptuosius Lie- pradžia. Negalėjo jie pa- rytų raumą, kurio sudary- 
tuvoje leidžiamus laikraš- tys tokią mobilizaciją mui turėjo būti paaukotos 
čius. Viename ekstra iš- vykdyti, nes varžė juos ir Baltijos valstybės, — 

įleistame “Nepriklausomos tarptautinės teisės nuos- pasidaryti Europos vieš- 
Lietuvos” numeryje yra į- tatai ir jų sudarytos kon- pačiais, savo nuožiūra 
dėtas Lietuvoje slaptai vencijos: okupantas neturi tvarkančiais kitas Euro- 
veikiančio Vyr. Lietuvių teisės okupuotam krašte pos, jau ne valstybes, bet 
Komiteto atsišaukimas, mobilizacijos vykinti. To- tautas ir skiriančiais tarp 
Jame, po Maironio žodžių: dėl jie norėjo, kad tokią 
“Be kovų ir be aukos, lais- mobilizaciją vykdytų arba 
vos nebuvo Lietuvos” 
toliau rašoma:

“Vokiečiai norėjo 
maskuoti mobilizacijos 
keliu parvesti mūsų vyrų 
mobilizaciją. Pradžiai, 
są, buvo numatyta 1 divi- tiesa — po svyravimų, ta- 
---------------------------------rėjuose, pagaliau, atsira- 
iki 1920 m. birž. 13 d., ka- do pakankamai lietuviškos 
da Steigiamajam seimui drąsos: ir jie atsisakė ne 
susirinkus, konstitucijos tik savo vardu mobilizaci- 
įstatais, valdžią perdavė ją vykdyti, bet šiuo reika- 
Seig. Seimo pirm. A. Stul- lu įteikė vokiečiams me- 
ginskiui.

Išėjęs iš valdžios Smeto
na grįžo prie rašymo į lai
kraščius, patiekdamas ve
damuosius “Tautos” žur
nalui. Su savo šeima gy
veno prel. Maironio na
muose, politinę veiklą iš
liedamas “Tautos Pažan
gos” — tautininkų parti
joje, kol po 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmo vėl 
užėmė prezidento postą 
Lietuvoje.

Laikydamiesi minties, ir kt., tačiau mobilizacijai 
kad laidotuvės yra ne lai- vykdyti, be vienos kitos iš- bos atsišaukime 
kas ir ne vieta net ir skir
tingos pažiūros asmenims 
kelti priekaištus, mes dau
gelį dalykų apleisdami su
minime tik tuos svarbiuo
sius faktus.

Bolševikams okupuojant
Lietuvą, Smetona 1940 m. nešaukia. Visa laisvoji lie- no savo vietą Europoje, 
birželio mėn. pabėgo į už- tuviška spauda aiškiai ir nori ir turi teisę gyventi 
sienį. Trumpą laiką pagy- motyvuotai pasisakė prieš jos protėvių gyventose ir 
venęs Vokietijoje persi- mobilizaciją. Visi nurodė, dabartinės kartos gyvena- 
kėlė į Šveicariją, iš čia gi kodėl tokia mobilizacija muose plotuose. Lietuva ir 
— į Portugaliją, Argenti- negali rasti 
ną. Į Jungtines Amerikos pritarimo.
Valstybes atvyko 1941 m. Į šiandien ir vokiečiams ir neprikalusomomis vals- 

i kovo 10 d. Kaikurį laiką aišku, kad mobilizacija ne- tybėmis ir dėlto ji negali 
(sustojęs Pittsburghe ir galėjo pavykti ir nepavy- sutikti su nacių užsimoji- 
!Chicagoje, nuo 1942 m. ge- ko. Kodėl? Kodėl lietuviai mais Lietuvos ir lietuvių 
gūžės mėnesio buvo apsi- — tiek ūkininkai, tiek dar- atžvilgiu...’ 
gyvenęs Clevelande, kur bininkai, inteligentai, tiek
laisvesniu laiku rašė savo jaunesnieji, tiek vyresnie- toliau atsišaukime, — Na- 
atsiminimus ir knygą, tu-! ji — visi kaip vienas ne tik ciai įžengė į paskutinį ko
rė jusią vadintis — Lietu-! nepritarė 
VOS sienos. 'bet aiškis

Velionies žmona p. Sme- 
. tonienė ir sūnus Julius bu- 
'vo namuose, kai sausio 9 
Į d. apie 9 v. 20 m. ryto jų 
namuose kilo gaisras. Jie 
spėjo išbėgti, o velionis, 
kaip informuoja United 
Press korespondentas iš 
Clevelando, matomai, nu- 
troško nuo dūmų pirm ne
gu pasiekė duris išeiti. 

, Ugniagesiai mano, kad 
krosnis (boileris) buvęs 
perkaitęs ir dėlto gaisras

> kilęs.

v uz-

e-

prie jos vykdymo prisidė
tų tarėjai ir žymesnieji 
lietuviai. Vokiečiai krei
pėsi į savo patikėtinius — 
tačiau, be mažos Kubiliū
no ir Paukščio išimties,

ciai vartoja terorą ir žudy
mus ir kt. bolševikines 
priemones, patobulintas 
jų civilizacinio patyrimo 
žiaurumais. Šiandien (ko
vo 16) suimti net jų pačių 
4 patikėtiniai — gen. tarė
jai ir virš šimto visuome
nininkų. Uždaryti univer
sitetai ir kt. aukštosios 
mokyklos: ties jų durimis 
vaikšto nacių žandaras. 
Didinami Gestapo kadrai. 
Tačiau būkime kieti ir ne
palaužiami. Nesiduokime 
provokuojami, nuo pa
grindinių siekimų neatsi
sakykime. Nė vieno žings
nio už tėvynės ribų! Nei
kime kariuomenėn ir dar
bo prievoles atlikti nei į 
Reichą, nei į Rytus: toks 
reikalavimas tarptautinės 
teisės požiūriu neteisėtas. 
Jeigu naciai net šaudytų 
kariuomenės ar darbo tar
nybon neinančius, tai ir 
tada jie tiek neiššaudys, 
kiek žūtų rytuose ar vo
kiečių pramonės miestuo
se. Be aukų nieko nelai- 
mėsim — aukos apsimo
kės. Visi lietuviai pareigū
nai parodė pasigėrėtiną 
nacių politikos tikslų su
pratimą ir lietuvio patrio
to pareigą. Ir toliau sau
gokimės patys ir saugoki
me kiekvieną savo tautie
tį, padėdami jam išlikti 
Lietuvoje. Atminkime, 
kad aukščiausias visų mū
sų tikslas — Nepriklauso
ma Lietuva ir vyriausia 
pareiga — pačiam pasilik
ti ir kitą išsaugoti Lietu
voje iki tėvynės prisikėli
mo.

Paliestieji mobilizacijos 
ar darbo prievolės, susi
raskime darbo žemės ūky
je, slėpdamiesi, laikyda- 
miesti santūriai... Kraštu
tiniu atveju, prisiminkime 
miškus. Nevartokime gin
klų. Tačiau, jeigu naciai ir 
toliau prisimes nesupratę 
lietuvių norų ir padėties, 
bet grobs ir žudys, mūs ir 
savo ateities nenaudai, 

i ...musų tautiečius, ir savo 
veiksmais privers mus ne
tik slėptis, bet ir aktyviai 
pasipriešinti, atminkime, 
kad aktyvaus pasipriešini- 

i mo momentas bus nurody
tas. Laikykimės — Laimė
sime.

J Tegyvuoja drausminga, 
i vieninga, solidari, kilni ir 

ryžtinga Lietuvių Tauta.
Tegyvuoja Nepriklauso

ma

Ijų vadovaujamoj Europoj 
atatinkamas vietas. Lietu
va, pagal nacių planus, su
darydama rytų raumo da
lį, net pačiame karo įkarš
tyje pradėta kolonizuoti.

2. Lietuviai, kaip ir kitos 
tautos, netiki nacių pasta
ruoju laiku skelbiamu Eu
ropos tautų kovos šventu
mu su bolševikais. Jeigu 
Vokietija būtų norėjusi 
galutinai sunaikinti bolše
vikus, kaip bendrą Euro
pos tautų priešą, o ne oku
puoti kitas, nieko bendro 
su bolševikine Rusija ne
turinčias valstybes (viso 
16 valstybių), tai Vokieti
ja būtų turėjusi ne oku
puoti tas valstybes, bet 
palikti suverenėmis ir ne
priklausomomis...” ir ta
da, kaip toliau sakoma at
sišaukime, — organizuoti 
bendrą veikimą prieš bol
ševizmą, o ne teroru ir

morandumą. Jame išdėstė, 
kodėl mūsų krašte negali
ma vykdyti mobilizacijos 
ir kad bet kokia forma vy
rų mobilizaciją Lietuvoje 
vykdyti tegali tik nepri
klausomos, suverenūs Lie
tuvos vyriausybė, turinti 
tautos pasitikėjimą. Krei
pėsi vokiečiai į mūsų auk
štuosius ats. karininkus 
Kaune, į kitus karininkus 
— Vilniuje, ir Kaune į gy- smurtu versti tų valstybių 
dytojus, į apskričių virši- tautas prisidėti prie jų ko- 
ninkus Šiaulių apygardoje Vos.

Toliau Vyr. Liet. Tary- 
__ __________ ! pasmer
kiama kaip nacizmo, taip 
ir bolševizmo užmačios 
pavergti Europos tautas, 
jų tarpe ir Lietuvą. “Lie
tuva, — rašoma atsišauki- 

šaukė lietuviuose susipra- me, — kaip ir kitos kultu-1 
timą, kad lietuvių tėvynė ringos Europos tautos, ži-

imties, pritarėjų nerado. 
Patys vokiečiai bandė 
kreiptis į lietuvių tautą, 
šaukdami: “Prie ginklo! 
Tėvynė šaukia!” — bet iš- Lietuva!

Vyriausias Lietuvių 
Komitetas.”

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

lietuviuose kitoms tautoms pripažįs
ta teisę gyventi laisvomis

“Lietuviai! — skaitome

> mobilizacijai, vos laikotarpį. Pralaimi 
bet aiškiai prieš ją pasisa- karą, jie bando vykdyti o- 
kė, — šaukiamieji, išsky- kupuotuose kraštuose to
rus luošuosius ir atleisti
nus, į ėmimo komisiją ne
stojo, o kiti visokiais bū
dais šaukiamuosius slėpė 
ir saugojo? Tai buvo šios 
pagrindinės priežastys.

1. Visiems mums aiškūs 
Lietuvai pragaištingi na
cių karo tikslai: vokiečiai 
pradėjo karą, norėdami o- 
kupuoti Europos valsty
bes, padedant jų materia
liniams ištekliams ir gy
vajai darbo jėgai, iškovo-

falines mobilizacijas. Bet 
Europos tautos nenori ir 
negali savo gyvybių auko
ti nacinės vergijos sukūri
mui. Todėl Lietuvoj. įskai- 

! tant atleistinus, nestojo nė 
1 procentas šauktųjų, o 

; valsčiuose — nė pusė pro
cento.

Pagarba ir pasitikėjimas 
Lietuvos jaunimui. Juo di
desnė pagarba kaimo jau
nimui, kuris tapo pavyz

džiu. Atminkime, kad na-j

HEALING FAT

NEW YORK. S’.ster St.
Jeanne de Valoi*. of Miaericordia 
Hospitat, »how» how u«ed fat 
talvaged in the hoapital kitchena 
and turned in to be converted into 
urgently needed glycerfn* uMd to 
the manufacture of munitlona an4 
medicinai*.
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įžangine kalba. Po to jis pavede 
programos vedimą p. J. Kati-

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

Aukos Amerikos Uetuvly Tarybai

HARTFORD, CONN. APLANKĖ SAVO ŽMONELES 

šiomis dienomis buvo parvy- 
Sausio 16 d.. 1 vai. po pietų kę aplankyti savo žmoneles Įeit, 

įvyks LDS 6-tos kuopos susi- R. Matulis ir turėjo progą pasi- 
Kviečiami nariai džiaugti savo mažyčiu sūneliu, 
susirinkti ir taipgi kurio nesitikėjo pamatyti, nes 

už laikraštį “Darbi- tikisi, kad turės išvykti į už
sienį. Leit. A- Jankauskas grįžo

rinkimas, 
skaitlingai 
atsilyginti 
ninką”.

Kuopos valdyba prašoma pri- net iš Sicilijos. Jis yra pasižy- 
būti pusė vai. anksčiau. mėjęs kautynėse ir apdovanotas

A. J. P. rašt. keliais medaliais- Leit. Jankaus
kas išbuvo karo frontuose 16 
mėnesių. Pailsėjęs kiek, gal bū
ti apie Vasario pirmą grįš prie 
savo darbo. Leit. Jankauskas 
yra labai daug pasižymėjęs le- 
kiojime ore.

Linkėtina visiems mūsų jau-

HEW BRITAIH, CONN.

IŠ DRAUGIJŲ 
SUSIRINKIMŲ’

Sausio 3 d. įvyko Moterų Są- nuoliams geriausių sėkmių karo 
jungos 38 kp. metinis susina- tarnyboj ir sveikiem grįžti pas 
kimas. kuriame perrinkta vai- savuosius. T. M.
dyba išdavė raportus iš perei- . . ■ .... . ■
tų metų veikimo. Pasirodė, kad HARRBOH-lttARNY, N. 1
kuopa yra gražiai pasidarba
vusi įvairiuose labdarybės dar
buose.

Po susirinkimo visos narės

Gruodžio 31 d., 1943 m. įvyko 
šv. Vardo draugijos iškilminga 
vakarienė, savo svetainėje. 6 

susėdo prie papuoštų stalų, ap- piavis Avė., kad sutikti Naujus 
krautų įvairiais skanėsiais, ir y. paminėti savo gyvavi-krautų įvairiais skanėsiais, ir y. paminėti savo gyvavi-
taipgi stovėjo eglaitė papuošta mo 25 metų sukaktį.
gražiomis šviesomis. Visos už- Draugijas pirmininkas p. S- 
kandžiavo ir dalinosi įspūdžiais. gaurušaitis pradėjo malda ir
Dalyvavo Seselės Urbana ir A- 
leksandra. kleb. kun. M. Pan
kus. kun. A. Tamoliūnas ir kun. 
J. Matutis. i

Kuopos pirm. J. Jenušonytė 
pasveikino nares, viešnias ir 
svečius: ragino nares pasidar
buoti vajaus metu, kuris prasi
dėjo šio mėnesio pradžioj. Visi 
trys dvasios vadai pareiškė 
gražių minčių ir pasižadėjo 
remti vajų. Po to visoms na
rėms įteikta Kalėdinės dova
nėlės. taip pat Seselėms ir dva
sios vadams. 1

Šio vakarėlio surengimui 
daug pasidarbavo pp. A. Grigu- 
tienė su savo dukrele. A. Karlo- 
r.ienė. A. Gutauskienė ir p. K. 
Lukas.

Valio. Sąjungietės’
Sausio 9 d. įvyko 

čių suruoštas laimės 
Pusė pelno paskirta 
tabletės su karių sąrašu, kurie 
yra išėję tarnybon iš mūsų 
rapijos.

1 Pasistiprinę skaniais valgiais, 
klausėmės turiningos progra
mos. Kalbėjo adv. K. Paulaus
kas apie draugijas nuveiktus 
darbus. įrodė dokumentais, kad 
draugijos namų skolos jau at
mokėtos. ir tuos dokumentus 
perdavė pirmininkui. Pirminin
kas Baurušaitis tuos dokumen
tus sudegino, ir tuo tarpu J. Se- 
reikia visus nufotografavo. Ant 
paveikslų yra užrašas to įvy-

Gražias kalbas pasakė p. J. 
Stasilionis, draugijos pirmas 
narys ir korespondentas, p. J. 
Paknis. biznierius, p. K. Nekra- 
šius, LRKSA 165 kp. pirminin- 

Sąjungie-. kas p g. Bačęinaitė, L, Vyčių 
vakarėlis. 99 kp raštininkė, p. J. Svirne- 
įtaisymui jįg, biznio vedėjas. Pastarajam

90 kp. raštininkė, p. J. Svirne-

pa-

TRETININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 9 d. tuoj po mišparų 
įvyko Tretininkų susirinkimas. 
Raštininkė
skaitą. Pasirodė 
nuveiktų darbų, 
narės darbuojasi 
laimės tikietėlius. 
ką š 
res.

išdavė metinę at- 
daug gražių 
Dabar visos 

platindamos 
Paskyrė au-

mišioms už mirusias na-

Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

Nepaprasta Maldaknygė

Kun. P, M, Juras
Maldaknygė turi 787 pus

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

Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms šven
tėms. Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karun- 
kėlių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės 
— maldos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto 
puslapių pašvęsta maldoms į Švč. Sakramentą. Nuro
doma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gy
venimo pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės 
aiškios ir įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — §3.50.

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

Darbininko” Administracija,

ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Siunčiu § knyga (s)

Vardas

Gatvė

Miestas

ir Pavardė

Sudėta Aw»« Llehnriy K«rfereud|oie 
Pimburųh, Pą.

1.00
1.00
2.0)0
1.00

Petronėlė Mačiulaitienė — New Haven, Conn. 
Petronėlė Petraitienė — New Haven, Conn. 
Mykolina Navickienę — Nęy Hayęn, Conn- 
Eva Liutkevičienė — New Haven, Conn..........
Waterbury Lithuanian Am. Council, Waterbury, Conn. 25.00 
Our Lady of Vilna Chųrch, New York, N. Y...............................10.00
ALRK Moterų Sąjungos 49-tą kuopa — Chicago, III..................3.00
Simano Daukanto Draugija — Chicago, III.............................. 3.00
Šv. Onos Moterų Draugija — Harrison - Kearney. N. J. 
Marijos Vaikelių Sodalicija — Harrison-Kearney, N. J. 
Sopul. Dievo Motinos Motęrų Dr-ją — Harison-Kearney 
ALRK 63-čia kuopa — Harrison-Kearney, N. J...................
Lietuvių Vaizbos Būto — Pittsburgh, Pa. ............................
Birutės Lietuvių Pašalp. Dr-ja — Worcestęr, Mass.............
M. K. N. L. Z. S. K. — Pittsburgh, Pa........... .
M. Grebliūnienė — Pittsburgh, Pa.............................................
A- Brazauskienė — Pittsburgh, Pa.
A. Kildusytė — Pittsburgh, Pą....................................................
B. Pivarūnięnė — Pittsburgh, Pa...............................................
A. Malauskienė — Pittsburgh,
G. Dargienė — Količięnė......................... .....................................
LRKSA. 35-ta kuopą — Pittsburgh, Pa. ............................. -
B. Visokavičius — Pittsburgh, Pa...............................................
J. Sunkus — Pittsburgh, Pą...........................................................
A. Urbonas — Pittsburgh, Pa. .................................................
Gyvojo Rožančiaus ir Trętininkų D-ja, New Haven, Conn 
Lietuvių Piliečių Dr-ja — S. S. Pittsburgh, Pa. 
Lietuvių Socialistų S-gą, 19 kuopa, Brooslyn, N. Y...........
Lithuanian W-qmen’s Cįvic League — Chicago, Ui..............
Lithuanian Citizens Club — Maspeth, N. Y....................................5.00
Rockfordo Lietuvių Kultūros Draugija..........................................20.00
Lithuanian Radio Broadcąsting Corp. — Boston, Mass. 10.00 
Lithuanian Chamber of Commerce — Detroit, Mich. 
SLĄ 40-ta Kuopą ir Nąrių — Pittsburgh, Pa................
E. Savickienė — Pittsburgh, Pa.........................................
O. Rumšienė — Pittsburgh, Pa...........................................
Q. Gutauckienė — Pittsburgh, Pa....................... .............

Pittsburgh, Pa...........................................M. Bartkaitė
P. Marmokas — Pittsburgh, Pą.............

(Bus daugiau)

10.00
25.00
10.00

.....1.00
1.00

..... 1.00

.....1.00
......1.00
..... 1.00

10.00
......2.00

1.00
..... 1.00
Į.....5.00
.... 15.00
......5.00
......5.00

10.00
10.00

.... 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

pp. Rabčienė ir Miknienė. mokyklos finansiniai yra stiprus. Turi
Dėl ligos negalėjo dalyvauti '• naudai parengimą — BLYNŲ pirkęs už $15,000.00 karo bonų, 

šie nariai: P. Velivis, V. Pete
ris; dėl darbo — M. Kauklys,
P. Šilkauskas. V. šokis.

Šįmet draugija duoda visiems 
nariams - klijantams dovanas, j ir galvoja, kad kuogeriau viską

Sėjikas, prirengti. Nugirdęs.

BALIŲ su vaidinimu, kurį at- turi savo namą ir svetainę, 
liks mokyklos vaikučiai. i šiais metais suėj0 25 metai

Visiems viršuje išvardytiems j^bo gyvavimui. iš priežasties 
parengimams veikia komitetai Raro neruošta jokio mtnėjimo.

Prieš karą klubas ruošdavo va
karienes metiniuose susirinki
muose. Visi nariai su savo šei
momis ir mylimaisiais sueida
vo ir linksmai laiką praleisda
vo. Pasibaigus karui, 
gal būti vėl atnaujins 
nusį paprotį.

Iš mūsų klubo yra 
narių karo tarnyboje, 
sur puikiai pasižymi.

Nutarta ir išrinkta

vai į “Lietuvių Seimą” (Turi 
būti į lietuvių dešiniųjų tauti
ninkų suvažiavimą, nes Ameri
kos Lietuvių, demokratiniai nu
siteikusių konferencija įvyko 

klubas į Pittsburgh, Pa. Red.) Išrinkta 
įsigyve- ši

nemažai 
kurie vi-

du atsto-

šie: adv. Antanas Stokna ir 
vice-pirm. Antanas Lukšis.

Klubas prisideda ir prie lab
daringų darbų, remia Raudoną
jį Kryžių ir kitas organizacijas. 

* Dalyvavęs.

TELEFONŲ OPERATORKA
kalbant, pirmininkas įteikė jam 
$50,00 karo boną, kaipo dova
ną. Tai buvo didelis p. J. Svir
neliui surprizas.

Sulaukę Naujų Metų visi 
sveikinosi.

p. O. šilkauskaitė pagamino 
labai gražias gėles, kuriomis 
buvo stalai papuošti. Jai įteik
ta $5.00 dovana. Ji yra tik 12 
metų amžiaus mergaitė.

Visus linksmino Šilkausko or
kestrą.

Prie stalų patarnavo pp. Ka
tiliūtė, Stočkiūtė; šeimininkės

BRIDGEPORT, CONN.
Praeitam choro susirinkime 

buvo išrinkta nauja choro val- 
kuris yra rengia- dyba. būtent, pirm. V. Boleika, 

Fl. Šilinskaitė,

ELIZABETH, N. J.

Vasario 20. parapijos svetai
nėje įvyks parapijos choro me- 

kur bus pa-

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 
Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir "Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauną vertingų dovanų.

"VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard Street Pitteburgh, Perina.

Telephone — Hemiock 6567

ĮjlMIi!11U UP »••••••

Sausio 15 d., 7 vai. vakare į-
vyks balius.
mas paramai vietinės parapiji- vice-pirm.
nės, Šv. Petro ir Povilo parapi- užrašų raštininkė — M. Šilins-

. • ' i
jos. mokyklos. Balių rengia kaitė, finansų rašt. — Ona Rad- 
klebono kun. J. Simonaičio va-, vilaitė, ižd. — St. Rybokas, iždo 
dovybėje bažnytinės moterų globėjai — Al. Dulbytė, ir V. 
draugijos. Yra pasiųsta visiems Brilvitčius. Linkėtina jaunai 
parapijonams po du bilietu ir energingai choro valdybai daug 
pakvietimas atsilankyti. Ba- gražaus darbo.
liūs rengiamas Lietuvių “Lais
vės” B-vės svetainėje.

Moterys gamina įvairių už- tinis koncertas,
kandžių, vyrai — gardžių gėri- kviestas ir artistas dainininkas 
mų, o Pociaus orkestrą šauniai iš Brooklyno. N. Y., kur vėliau 
gros įvairius šokius jaunimui ir bus pranešta apie jo dalyvavi- 
senimui. Visi yra kviečiami at
silankyti.

Šia proga parems ite gražų klausomybės — paskelbimo 26 
lietuvybės lizdą — lietuvišką metų sukaktį. Po visko bus šo- 
mokyklą ir drauge su tuo, suei- ’ 
site senus, retai sutinkamus, 
pažįstamus. Iki malonaus pasi
matymo. Kviečia visus —

Baliaus Rengimo Komisija.

mą. Taipgi tame vakare kartu 
paminėsime ir Lietuvos Nepri-

kiai prie geros orkestras, kur 
choras visados turi.

Sausio 10 d. Bridgeport Tele- 
gram ir Bridgeport Post, įtalpi
no pirmuose savo puslapiuose 
buvusio Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos paveikslą su 

Lietuvių ilgais aprašymais, jo nelaimin- 
‘Laisvės’ B-vės svetainėje. Bus S° žuvimo, taipgi darbuotę Lie- 

koncertinė tuvos labui. Bridgeporto lietu
viai. nežiūrint kokių jie yra 
pažiūrų, bet šioje nelaimėj rei
škia didelio apgailestavimo. O.

Vasario 16 minėjimas pas mus 
įvyks vasario 13 d.,

kalbų, vaidinimas.
dalis. Bilietų įžangai nebus. 
Rengia jungtinis draugijų at
stovų — Lietuvai Gelbėti Komi
tetas.

Paskutiniam prieš užgavėnias 
sekmadienyje, parapijos svetai
nėje bažnytinės moterų draugi
jos. kartu su parapijos moky
klos vadovybe . mokytojomis

AMSTERDAM, N. Y.

I

Sausio 9 d. įvyko Amerikos 
Lietuvių klubo metinis susirin
kimas. Valdyba išdavė metinę 
atskaitą. Pasirodė, kad klubas

YRA

DAIKTU

CENTRE

Ji nenešioja uniformos, 
bet josios darbas svarbus 
karo reikaluose... Josios 
darbas yra perduoti šau
kimus, kurie stato laivus, 
dirba šautuvus, aeropla? 
nūs ir tankus.

Jei jums būtinai reikėtų 
šaukti Long Distance te
lefonu, malonėkite apri
boti pasikalbėjimą, ne
kalbėkite ilgiau kaip pen
kias minutes.

Jei operatorka jums pa
sakys, kad Long Distance 
tinklas užimtas, jūs gali
te padėti, atsisakydamas 
npo telefonavimo, jei jis 
nėra tokis svarbus.

NiW iNBLANB TUtPHONI « TtLEGRARH COMPANY

id' 4'



Penktadienis, Sausio 14, 1944

LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

VALSTYBE MODERNIAME PASAULYJE 
ENCIKLIKA

Spalių 20 d., 1939 m._________
21 ŽMONIJOS ATNAUJINIMAS

Kas gyvena Kristaus dvasia, to gyvenimo sunke
nybės nepalaužia; priešingai, tą jos skatina ištempti 
visas jėgas ir visiškai pasitikėti Dievu; tas nesišalina 
nuo sunkių valandos reikalavimų, bet verčiau juos 
vykdo, nešdamas, kur reikiant, pagalbą su ta meile, 
kuri nesibaido jokios aukos, kuri yra stipresnė už 
mirtį, kuri nesiduoda užgesinama vargų ir bėdų pot
vyniu.

Jaučiame tikrą paguodą ir dangišką džiaugsmą, 
Garbingieji Broliai, ir už tai kasdien nuolankiai reiš
kiame gilią Dievui padėką, matydami visose katalikų 
pasaulio šalyse gražiausių ir ryškiausių pavyzdžių tos 
karštos katalikiškos dvasios, kuri drąsiai stoja prieš 
milžiniškus laiko uždavinius ir kuri tauriomis pastan
gomis siekia sujungti pirmiausią ir esminę savo as
meninio šventėjimo priedermę su apaštališku veiklu
mu Dievo karalystei plėsti. Iš Eucharistinių Kongre
sų, Mūsų Pirmtakūnų uoliai palaikytų, ir iš bendra
darbiavimo Katalikų Akcijoje pasauliečių, giliai įsisą
moninusių savo misiją, trykšta malonių ir dorybių 
versmės, kurios užvirusioje kovoje tarp krikščiony
bės ir jos priešų negali būti iki gana įvertintos.

Apaštališkoji Pasauliečių Veikla
Kadangi, deja, dabar kunigų skaičius mažesnis, 

negu jų priedermė reikalauja, ir mūsų amžiui tinka 
Išganytojo posakis: “Piūtis, tiesa, didelė, bet darbinin
kų maža”, tad gausingas ir uolus pasišventėlių pasau
liečių bendradarbiavimas su apaštališka dvasiškija 
sudaro vertingą pagalbą kunigams ir rodomos gali
mybės tam bendradarbiavimui pateisina gražiausias 
viltis. Bažnyčios malda į piūties Viešpatį, kad atsiųstų 
darbininkų į savo vynuogyną, yra išklausyta tuo būdu, 
kuris atitinka dabarties reikalavimus ir įgalina pava
duoti kunigus, dažnai nebetęsiančius ir varžomus 
dirbti apaštalavimo darbą. Savanorių vyrų, moterų ir 
abiejų lyčių jaunuolių būriai,*klausydami Aukščiau
siojo Ganytojo kvietimo ir pasiduodami Vyskupų va
dovavimui, to apaštalavimo darbams aukoja savo 
karštas širdis, stengdamiesi, kad daugybė žmonių, 
nelemtai nuklydusių nuo Jėzaus Kristaus, vėl kada 
nors pas Jį grįžtų.

Šią valandą, taip svarbią Bažnyčiai ir žmonijai, 
siunčiame jiems savo tėvišką sveikinimą, savo gilią 
padėką, savo pilnas pasitikėjimo viltis. Kadangi jie 
eina po Kristaus Karaliaus vėliava ir Jam yra paau
koję savo gyvenimą ir savo darbus, tad teisingai gali 
su Psalmininku kalbėti: “Mano darbai priklauso Kris
tui” (Ps. 44, 4). Jie ne tik malda, bet ir darbu stengia
si įvykdyti, kad ateitų Dievo karalystė.

Kristaus Tarnai
Visuose piliečių luomuose, visose jų grupėse tasai 

bendradarbiavimas tarp pasauliečių ir kunigų iškelia 
.aikštėn vertingų jėgų ir nurodo joms uždavinius, už 
kuriuos garbingesnių ir labiau džiuginančių tauriau
sios ir ištikimiausios širdys nė trokšti negali. Šitas 
apaštališkas darbas, dirbamas Bažnyčios mintimi, taip 
sakant, ir pasaulietį pašvenčia “Kristaus tarnu”, kaip 
kad tai aiškina Šv. Augustinas šiais žodžiais: “Mano 
broliai, girdėdami Viešpatį kalbant: “Kur Aš einu, ten 
turi būti ir Mano tarnas”, negalvokite vien apie gerus 
vyskupus ir kunigus. Juk ir jūs savaip tarnaujate 
Kristui, šventai gyvendami, duodami išmaldą ir skelb
dami, kiek išgalėdami, Kristaus Vardą ir mokslą, kad 
iš to Vardo kiekvienas šeimos tėvas įsisąmonintų 
priedermę su tėvišku gerumu globoti savo šeimą. Dėl 
Kristaus ir amžinojo gyvenimo jis turi visus saviškius 
įspėti, pamokyti, paraginti ir pabarti; jis turi rodyti 
jiems gerą širdį, bet ir prižiūrėti drausmės; tuo būdu 
jis savo namuose pildys Bažnyčios ir tiesiog vyskupo 
priedermes, tarnaudamas Kristui, kad su Juo amžinai 
būtų” (In. Ev. Ioa. tract. 51, n. 13).

Prie Šeimos Židinio
Remiant šitą, šiandien taip svarbų pasauliečių 

apaštalavimą, ypatinga misija tenka šeimai. Šeimos 
dvasia jaunosios kartos dvasiai turi lemiamą reikšmę. 
Kol namų židinyje dega šventa Kristaus tikėjimo ug
nis, kol tėvas ir motina pagal tą tikėjimą tvarko savo 
vaikų gyvenimą, tol, be abejo, mūsų jaunuomenė su 
mielu noru pripažins Jėzaus Kristaus valdžią ir griež
tai pasipriešins tiems, kurie nori Atpirkėją iš viešu
mos pašalinti ir nelemtai užgauti Jo teises. Kur baž
nyčios yra uždarytos, kur iš mokyklų išmeta kryžių, 
ten šeima lieka kaip ir nenugalima krikščioniško gy
venimo prieglauda, kurią yra maloningai davusi Die
vo Apvaizda. Ir, Dievui dėkui, nesuskaitomos šeimos 
vykdo tą misiją su tvirta ištikimybe, kurios nepalau
žia nei užpuldinėjimai, nei aukos. Abiejų lyčių jau
nuomenė dideliu skaičiumi — net tose šalyse, kur 
Kristaus išpažinimas reiškia vargą ir kentėjimą — 
laikosi Kristaus Karaliaus sosto su tuo ramiu ir tikru 
pasiaukojimu, kuris primena garbingiausius kovojan
čios Bažnyčios laikus.

DARB IN I NK AS

d.

ŠVC. VARDO DR-JOS 
METINE ŠVENTĖ

Juozas, delio intenciją, kurs minės 16 
Let- metų kunigavimo sukaktį. Pri-
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Dėdės Šamo kariai nustato kelio liniją — pirmas 
sustojimas — Roma, antras — Berlynas, ir tuomet 
trečias — namie — Austin, Texas.

BERLYNO UŽPUOLIMAI

9

sekmadienį per visas mišias, 
prašė visų paaukoti bent vieną 
dolerį šiam tikslui.

kauskas Mykolas. Jučis Bonifa- Kun. Dubinskas per visas mi- 
cas, Jonča Jonas. Jovaiša Al- šias pereitą sekmadienį kvietė 
bertas. Karalius Jonas. Kašins- žmones dalyvauti mišiose sek- 
kas Jonas. Kavaliauskas Mate- madienį 8:30 vai. ir priimti šv. 
ušas. Kraus Jonas. Kriaučiūnas Komuniją už kleb. kun. dr. Men- 
Povilas. Kursevičius 
Sr., Kvedera Juozas. Sr., 
kauskas Jonas. Levickas Jonas, imtuvių puota įvyks sekmadie- 
Lukša Jonas. Magdušauskas nio vakarą.
Augustinas. Sr., Mandravickas 
Antanas, Mašinskas Kazimie
ras. Maskevičius Juozas. Mas- 
tauskas Jurgis. .Matulevičius 
Juozas, Medzveckis Aleksas. 
Mikelaitis Juozas. Sr., Mikelai- 
tis Juozas, Jr., Miliauskas Juo
zas (Parkin). Misevičius Pet
ras. Sr., Mockevičius Jonas, Į 
Norkus Jonas. Pabedinskas 
Jurgis, Petkus Feliksas, Petkus 
Juozas, Petrikas Jonas, Plitni- 
kas Bernardas. Pugevičius Ka
zimieras. Sr.. Radzevičius Pra
nas. Raslevičius Kazimieras, 
Razauskas Pranas, Rėkus Jo
nas, Remeikis Jonas (Herki- 
mer), Remeikis Antanas (Par
kin), Sakalauskas Jonas. Sake-j 
vičius Antanas, Sr.. Stalionis; 
Alfonsas, Stuikis Vladas. Tau- 
teris Kazimieras. Sr.. Urboną-’ 
vičius Aleksas. Vaitekūnas An
tanas, Valceskas Vincas, Vaitu
kaitis Vincas. Sr.. Varnauskas 
Jurgis. Weisengoff Vladas.
JAUNAMEČIAI:

Trečiadienį, sausio 12 d. pa
laidota iš mūsų mažnyčios a. a. 
Anastazija Maslauskienė. Kun. 
Dubinskas atnašavo šv. mišias. 
Juozas Kasinskas patarnavo 
laidotuvėms. Palaidota Holy 
Redeemer kapuose. Amžiną a- 
tilsį duok jai. Viešpatie!

Karys Juozas Strazdauskas 
i vieši pas savuosius. Ištikimas 
švč. Vardo dr-jos narys, jis da
lyvavo švč. Vardo mišiose ir 
buvo prie Komunijos.

Parapijos 1943 m. 
parapijos atskaita bus 
sekmadienį, sausio 23 
mišias 8:30 v.

Kiekvienais metais antrą sau
sio mėn. sekmadienį mūsų baž
nyčioje įvyksta nepaprastas iš
kilmės. Tą dieną visi vyrai, ku
rie priklauso į Švč. Vardo Jė
zaus dr-ją ir kurie per visus 
metus neapleidžia nei vieno 

I mėn. Šv. Komunijos su savo 
dr-ja, gauna kaipo dovaną tam 
tikrą ištikimybės kryžių. Šis iš
kilmingas kryžių išdalinimas į- 
vyko sekmadienį, sausio 9 
per mišias 8:30 vai. ryte.

Kun. dr. Mendelis šios dr-jos 
įsteigėjas mūsų parapijoj pats 
atnašavo mišias ir pasakė iš
kilmei pritaikintą pamokslą. Šį- 
metą jis kalbėjo apie vienos I 

j Komunijos vertę, primindamas 
tai, kad Kardinolas Newman. 
žymus anglų atsivertėlis, kuo
met mąstė apie priėmimą Kata
likų tikėjimo turėjo daug prie- 
šinybių pergyventi. Štai vienas 
jo prietelis išgirdęs apie New- 
mano nusistatymą, jį atlankė 
ir nuliūdęs jam prikaišiojo: 
•‘Brangusis, kas tau įlindo į 
galvą, kad tu nori tapti Katali
ku? Ar tu nežinai, kad tapęs 
kataliku turėsi apleisti savo da
bartinę vietą ir nustoti 820,000 
dolerių algos, kurią gauni?” 
Newmanas švelniai tačiau 
griežtai savo prieteliui atsakė: 
“Mielasai, ką reiškia $20,000 
sulyginus su viena šv. Komuni
ja?”
- Taip pat kuomet karalienė 
Elžbieta, persekiodama Katali
kų Bažnyčią, užgynė savo pa
valdiniams dalyvauti šv. mišio
se, arba priimti šv. Komuniją 
po SS5,000 bausme, vienas tur
tingas dvarponis pardavė savo 
dvarus ir padalino savo turtą į 
atskirus maišelius. Per kaikurį 
laiką slaptai priimdavo^šv. Ko
muniją, bet kuomet karalienės 
šnipai jį sugavo, tad jis pirm 
teismo atnešė skirtą $5,000 
bausmę ir, atiduodamas pini
gus teisėjui, pasakė, kad tai y- 
ra pigi kaina mokėti už vieną 
šv. Komuniją. Tai buvo didvy
riai tikėjimo, kurie pilnai su
prato ir įvertino didžiąją šv. 
Komunijos dovaną ir kurių pa
vyzdžius mes naudingai galime 
sekti šiam amžiuje.

Kun. dr. Mendelis sveikino 
kun. Antaną Dubinską dr-jos 
dvasios vadą, abiejų dr-jos 
skyrių valdybas ir netik tuos 
vyrus, kurie priėmė šv. Komu
niją per visus 12 mėnesių 1943 
m., bet ir iktus, kurie priėmė 
per devynius. dešimts ir vie
nuolika mėn. Net 86 dr-jos na
riai gavo ištikimybės kryžius. 
Valdybų nariai buvo kun. Du- 
binsko apdovanoti ypatingomis 
dovanomis už jų darbuotę pe
reitais metais.

j Sąrašas Švč. Vardu Dr-jos 
narių Pririjusių Ištikimybes 

Kryžius 19}3 m.
Strazdauskas Valerijonas.

i pirm., Pazneika Jonas, vice-pir- 
mininkas, Strazdauskas Anta
nas. rašt.. Rėkus Feliksas, ižd.. 
Vilčinskas Kazimieras, tvark
darys. Adomaitis Antanas, Jr., 
Ambrazas Antanas, Antoszevv- 
ski 
Sr.. 
kas 
Jr.,
Matas.
Glenn Wallace, Ivanauskas Jo 
nas. Sr.. Ivoška Antanas. Sr., 
Jančvs Petras. Jankūnas Kazi- 

1 mieras. Jasaitis Jonas. Sr., Jes-

IVVashington — Berlynui Rhein Metall Borsig gink- 
brangiai kainuoja nacių 
karas prieš žmoniją. Tą 
dabar parodo “reconnai- 
sance” fotografijos, prane
ša Britų Aviacijos Ministe
rija. Fotografijos parodo 
kaip sunkiai i 
Hitlerio kanceliarija, kada Mitte distriktas. Tiergar- 
britų lėktuvai per šešias ten, aplink Great Tiergar- 
atakas pleškino vokiečių ten, žvėrinyčia ir Charlot- 
sostinę tarpe lapkričio 18 tenburg į vakarus nuo 
d., ir gruodžio 16. Goebbe- Tiergarten sugriauta. Į 
lio namas visiškai sunai- pietus nuo Tiergarten yra 
kintas. Į pasiuntinybės, svarbios in-

33 didelės industrijų į-'dustrijos ir daug valdžios 
staigos, 25 vfeši pastatai, pastangų. - -
11 svarbių įstaigų ir Ber- Daug valdžios namų su- 
lyno didžiulis Templehof žalota, nes Mitte distrikte 
oro portas, “sunkiai” nu- yra valdžios ofisų, kance- 
kentėjo. liarija, Luftwaffe, Gestapo

Raportas oficialiai pra- ir užsienių ofisai, Propo- 
neša, kad šis sužalojimas gandos Ministerija ir daug 
Berlyno per šią seriją kitų valdžios departamen- 
bombardavimų buvo daug t-U- kad nors šiuo metu 
blogesnis, negu Luftwaffe sunku išduoti raportą visų 
daužymai Londono. j nuostolių, šioj apylinkėj

Aviacijos Ministerija griovimai sunkus. Sužalo- 
praneša. kad “Berlyno vi- tame Charlottenburg dis- 
durmiestis efektingai su- trikte buvo daug puošnių 
triuškintas”, net 35'/ sos- namų ir krautuvių, daug 
tinės apgyventos vietos.

Labiausia nukentėjo

lų įstaiga, viena iš svar
biausių ginklų gaminimo 
įstaigų. Ji buvo pirmoj 
vietoj britų bombardavi
mo juodoj knygoj.

Miesto vakarinėje daly- 
nukentėjo je daugiausia nukentėjo

OI ŽIRGE, ŽIRGE
Oi žirge, žirge, 
Žirge juodbėrėli. 
Oi ko nusižvengei 
Vėlai vakarėli?

Oi ko aš nežvengsiu 
Vėlai vakarėlį. 
Kad širdelė jaučia 
Tolimą kelionę. 

Ant Nemuno kranto 
Kareivis gulėjo. 
Pakėlęs akeles 
Į dangų žiūrėjo.

Kelkis, kareivėli.
Kelkis, raitužėli.
Jau tavo pulkelis
Viešu keliu traukia. 

Tegul jie sau traukia. 
Tegul sau dainuoja, 
O mano galvelė 
Saldaus miego nori.

Nepakeliu kojų.
Nė baltų rankelių.
Negaliu rašyti
Mergelei laiškelio. 

Prašyčiau paukštelės. 
Raibos gegutėlės. 
Kad ji surašytų 
Mergelei laiškelį.

industrijų ir lūšnų.
Kitos vietos, kurios sun

kiai nukentėjo, pagal Avia
cijos Ministerijos praneši
mo, yra VVeeding, industri
jų įr darbininkų kvartalų 
sekcija. Reinickendor, 
Schoneburg ir Wilmersorf, 
Simenstad miestas, kuris 
apsupa garsias Siemens 
dirbtuves, irgi sunkiai nu
kentėjo. Dahlia Maschinen 
(Agricultural Machinery), 
Lehrte traukinių vagonų 

■ stotis, Nordbahn traukinių 
i vagonų stotis ir Potsda- 
; mer Stotis blogai sumušti.

Kadangi Berlynas susi
deda iš 18.000 akrų žemės, 

j du syk didesnis už Ham- 
Į burgą, aišku, kad šie žy- 
1 giai tik pradžia.

Į

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktj

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md. 
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

Klausimai Apsvarstymui
1. Kodėl mūsų laikais taip svarbus yra pasauliečių 

apaštalavimas ?
2. Kame turi prasidėti pasauliečių apaštalavimas?

finansinė 
išduota 
d. per

visiemsPetras Makarauskas.
gerai žinomų parapijiečių Juo
zo ir Elžbietos Makarauskų sū
nus, atsiuntė savo prieteliams 
Kalėdų sveikinimus iš Anglijos. 
Petras buvo Italijoj, bet perkel
tas į Angliją. Sveikas.

Altoriaus ir Rožančiaus mo
terų dr-ja turės savo metinį 

į pasisvečiavimą ir susirinkimą,
Makarauskas Juozas. Jr., pir-, sekmadienį, sausio 23 d. po no- 

mininkas. čučulis Jonas, vice-, venos pamaldų 5 vai. po pietų, 
pirm.. Bušys Mauricijus, rašt..' 
Kisielius Antanas, tvarkdarys, i 
Antoszewski Stanislovas. Bude-į 
lis Edvardas. Cavaselis Stanis-Į 
lovas. Dumša Arnoldas. Dumša; 
Juozas. Geisey Jokūbas, Lietuv-I 
nikas Agatonas. Šilanskas Al-j 
bertas. Velžis Vincas. Jr., Vis-'Į
niauskas Vytautas.

NUOTRUPOS
Sekmadienį, sausio 16 d.. Mi

sijų sekmadienis mūsų vyskupi
joj. Visose bažnyčiose bus ren
kamos aukos Katalikų Misi
joms. Arkivyskupas savo atsi
šaukime. kurs buvo skaitomas

★

Adomas. Budelis Juozas, 
Bukevičius Pius. Čapiins- 
Vincas, Sr., Česna Pranas. 
Dubinskas Pranas, Franka 

Gensevičius Juozas.

Vieningumo Oktava. 8 dienos 
maldos už nekatalikų atsiverti
mą ir išprašymui pergalės ir 
taikos Amerikai, bus laikoma 
šv. Alfonso bažnyčioje nuo sau
sio 18 d. iki sausio 25 d. Įžy
mūs pamokslininkai yra pa
kviesti kalbėti apie kaikuriuos 
atsivertėlius į Katalikų tikėji
mą. Pamaldos kasdieną bus 
1:10 ir 5:30 vai. po pietų.

Reiškiame užuojautą Simonui 
Rekui ir jo žmonai dėl jų sūne
lio Jono Vincento Rėkaus mir
ties. Lai gerasis Dievulis rami
na juos abu jų skausmo valan- 

i doje.

★

Amerikos Lietuvių Jaunimo
Žurnalas

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

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

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

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

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

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

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

TAD, padarykime šūkį: “Tenelieka ne vieno, 
kuris neužsisakytų “VYTIES”. Tene
lieka nė vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. Vi
si skaitykime “VYTĮ”!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.00.

*

Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

“VYTIS”
3S6 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

*

-
■ ■ . . 1 1 1 ,



Penktadienis. Sausio 14 1944

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

t Sausio 5 d. garnys aplankė 
! p.p. B. M. Šimkus, palikdamas 

Iš DARBININKŲ SUSIRIN ' 'lems ?razl4 antrą dukrelę, p. 
M. Šimkienė randasi Kahill
House ligoninėje. Motina ir 
dukrelė jaučiasi puikiausiai. 
Sveikiname!

MANCHESTER, H. H

LDS 74 kuopos metinis susi
rinkimas įvyko sausio 9 d., po
nų Zarembų namuose. 329 Con- 
cord gatvė. Narių atsilankė pu
sėtinas būrelis ir visi užsimo
kėjo mokesnius už visus šiuos 
metus.

Aptarus kuopos bėgančius 
reikalus, pasitarta apie šių me
tų darbuotę. Kp. pirmininkas 
priminė apie mūsų išeivijos ne
nuilstantį darbuotoją, rašyto
ją ir vadą kun. Dr. Kazimierą 
Urbonavičių, 
žiaus sukaktį. Kuopos 
dalyvavusieji 
tarė tąja proga pasiųsti sveiki
nimus kun. Dr. Kazimierui Ur
bonavičiui.

Šie kuopos nariai prisidėjo 
prie sveikinimų ir sudėjo dova
nėles: J. ir E. Vižyniai, V. ir 
M. Zarembai. A. ir T. Kikučiai. 
J. ir J. 
balčiai. 
Gilienė. 
durienė

Kuopos valdyba 1944 metams 
liko ta pati, būtent, pirm. V. 
Zaremba, prot. ir fin. rašt. J. 
Vaičiūnas, iždin. J. Zubaitis.

Kuopa nuoširdžiai dėkuoja po- siruošusi įrengti karių 
nam Zarembam už leidimą vie
tos susirinkimui ir nuoširdžias 
vaišes.

J. .4. Vaičiūnas, kp. rašt.

jo 70 metų am- 
nariai. 

susirinkime, nu-

Vaičiūnai. J. ir M. Zu- 
S. ir E. Antanaičiai. O. 
J. Olkovikienė. O. Kin- 
ir A. ir S. Steckiai.

CAMBRIDGE, MASS.

kun. 
Bal- 
dvi

Sausio 4 d. pas tėvelius p.p. 
S. O. Pilkonius buvo atvykęs jų 
sūnus teknikos puskr. V. Pilko- 
nis 14 dienų atostogų. Vytautas 
praleidęs vieną dieną dieną su 
tėveliais, gavo telegramą
štabo kuogreičiausiai grįžti at
gal į stovyklą. Vytautas tar
nauja Virginia valstybėje inži
nierium. Apgailestaujame, kad 
karys Vytautas galėjo tik vie
ną dieną su tėveliais pasisve
čiuoti. bet manome, kad jis vėl 
greitu laiku mus aplankys.

raginamos 
Taipgi no- 

karo bonų 
užregistruo-

prie 4-to karo paskolos bonų 
vajaus. Draugijos 
prisiųsti atstovus.
rintieji galės pirkti 
ir turimus galėsite

DARBININKAS

Sv. Kazimiero Parapija

IŠ

'-'ii'--

šiomis dienomis užregistruota 
karo bonų už $1,125.00. Regis
travo sekantis: W. Jakas 100, 
A. Dubrickas 325, J. Dawda 
325, J. Kechon 300. ir G. Visga- 
nis 75.

Sausio 4 d. dirbtuvėje sun
kiai susižeidė p. F. Lipas, p. Li
pas patalpintas Charlgate ligo
ninėje. Jis yra ilgametis LDS 
8 kp. narys. Kuopos valdyba ir 
mes visi linkime p. Lipui grei
tai pasveikti.

L1E1UVIŲ KARO BONŲ 
KOMISIJOS VEIKLA

Dabar jau paaiškėja, kad 
ypač vokiečiai ir japonai prie
šio žmogžudingo, baisaus karo, 
buvo iš anksto gerai, apgalvo
tai prisiruošę. Todėl, kuomet 
jie liks nugalėti, tai nugalėju
sios juos Tautos, paskirs vo
kiečiams ir japonams sunkią 
mirties bausmę. Žinoma, aš ne- 

kad kiekvienas 
r japonas, po šio ka- 

kė-

Daugelis mūsų parapijiečių 
apgailestauja, kad mūsų para
pijos kariams per mažai yru. 
pagarbos išreiškiama, net ne vi
sų vardai esą prie bažnyčios 
durų surašyti. O gi kieno čia 
kaltė? Jūsų pačių tėveliai. Jūs 
net tiek esate apsileidę, kad 
net nesugebate jūsų sūnų var
dų atnešti ir paduoti komite
tui. t. y. karių pagerbimo komi
tetui.

Moterų S-gos 22 kp. yra pa- 
pager-

bimui garbės vėliavą, o kariams 
pagerbti bus rengiamas vaka
ras. kad įrengus “the roll of 
honor" bažnyčioje už grotelių 
su visų karių paveikslais.

Sekmadieni, sausio 9 d. baž- 
nyčioje buvo dalinamos korte
lės. ant kurių jūs esate ragina
mi užrašyti savo sūnų vardą ir 
pavardę, tarnybą, laipsnį ir jū
sų pačių vardus ir antrašus. Tą 
padarius, 
klebonui,
padaryti ir nors tiek prisidėti 
prie savo sūnų pagerbimo?

Mūsų parapijos skautų va
das p. A. Zavadskas praneša ir 
kviečia visus mūsų jaunuolius 
berniukus dalyvauti skautų su
sirinkimuose, nors ir nepriklau
santis prie skautų, 
skautams pavesta 
Robert’s mokyklos g: 
kambariai. Dabar 
berniukams išsilavinti 
tikoje, išmokti žaisti 
bąli ir kitų žaidimų, 
naują skautų 
šie asmenys: 
A. Zavadskas. 
patarėjas kun. 
M. Karbauskas 
tas.

Pradėdami 1944 metus, įžen
gėme į Šv. Kazimiero parapijos 
Auksinio Jubiliejaus metus.

Sausio antrą dieną klebonas 
kun. A. Petraitis išdavė smulk
meniškai metinę parapijos ats
kaitą, pareikšdamas padėką 
draugijoms ir visiems prlsidė- 
jusiems prie sėkmingos dar
buotės. Parapijai liko gražaus 
pelno, kuriuo rengiamasi būda
vot! parapijos auditoriją kaip 
tik pasibaigs karas. Ta proga 
klebonas kun. A. Petraitis kvie
tė visą parapiją ruoštis prie 

j parapijos auksinio jubiliejaus

grąžinti parapijos 
Ar jūs įstengsite tą

manau sakyti, 
vok ietys, ar 
ro, bus sudegintas elektros 
dėje, arba pakartas, bet jų mi- 
litarės galybės bus taip sunai
kintos, kad jie niekad nebega
lėtų panašių skerdynių pasauly 
sukelti. Tą supranta ir patys i minėjimo, kuris įvyks šių metų 
vokiečiai su japonais. Todėl ir 
mes turim žinoti, kad mes da
bar turim reikalą su despera
tiškais priešais, kurie kovos iki 
paskutinės jėgos uncijai.

Vokiečiai ir japonai turi būt 
visiškai nugalėti ir priversti 
besąlyginiai pasiduoti. Po to 
jie turi būt visiškai nuginkluo- 

į ti.
Kol vokiečiai ir japonai bus 

visiškai nugalėti, prisieis dar 
daug jėgų išeikvot, daug žmo
nių gyvybių paaukot, daug me-

I
džiaginių turtų išleist, 

į Kaip jau visi žinome, kad A-
I
merika ruošia ketvirtą pasko
los vajų, kuriame ir mes Wor- 
cesterio lietuviai oficialiai daly-

l vausime.
į Jau iš pirmutinių pranešimų 
žinote, kad mes worcesteriečiai 
pasiryžome išpirkt už $110 
tūkstančių dolerių bonų, laike 
4-to bonų vajaus. Jei mes tą 
sumą bonais išpirksime, tai vie
nas bombonešis bus dedikuotas 

ir laidotuvėse gruodžio 9 d., mūsų vardu: “The Worcester 
1943 m. Lithuanian”. Nei kiek neabejo-

Dėkoju klebonui kun. S. P. jame, kad worcesteriečiai savo 
Kneižiui už dvasinį patarnavi
mą, kada ligonė buvo ligoninėje 
ir namuose ir mirus; taipgi dė
koja svečiam kunigam: kun. J. 
Švagždžiui iš Montello, ir kun. 
Šauliui, MIC., iš Thompson, Ct. 
už šv. mišias; dėkoju savo sese- 
rei Marijonai Hoffman ir šei
mai iš Cambridge, p. Tamuly- 

' nui. kaimynam pp. Aiduko-
Federacijos skyriaus valdyba niam, Stadalninkam, slaugei 

tariasi apie ruošimą Lietuvos Vandai Šarkienei (Viskelytei), 
nepriklausomybės sukakties mi-; U. Navickienei, B. Adomaitie- 
nėjimo. Tikisi susitarti su Lie- nei, Jonui ir Marijonai Jurge-

ir'liūnam iš Cambridge ir kitiems------- ,----- .---- -----------------
ir už pagalbą, pareikštas užuojau-'ja valdyba: pirm. Irena Keršy

tas ir dalyvavimą šermenyse ir tė; 
laidotuvėse. Taipgi dėkoju Mo-į raitė;

I “ -i

Nes dabar
naudotis,

imnastikos darni prieš Alijantus, dabargi petys į petį stovi su Ali- 
yra proga jantais ir kerta smūgį naciams, kad greičiau išvijus iš 

gimnas- 
basket-

I
Šių metų 

komisiją sudaro 
skautų vadas p. 
dvasios vadas ir 
A. Baltrušiūnas. ^ar‘ 

ir A. Daukan-

Šie italų kariai, prieš kiek laiko buvo Musolinio

savo šalies.

ve

svetai- 
metinis 
palikta

Sausio 9 d. parapijos 
nėję įvyko LDS 8 kp. 
susirinkimas. Valdyba 
senoji ir kitiems metams. Kuo
pa tą dieną padidėjo dviem na
riais: prisirašė p. F. Radziuky- 
nas ir dar vienas asmuo.

■ 11 1 .

NORWOOD, MASS. mokslus Šv. Elzbietos ligoninė- 
* ’ ' je, buvo sugrįžus į namus sa-

... . vąitės pabaigoje.
i -----------
i Švenčių proga buvo atvykę 
pas savo tėvelius, pp. Jasionius, 
gyv. Sturtevant St., pp. Al. 
Mace su savo šeima, p. A. Mace 
dirba karo darbus Milford, Ct. 
Jis sako, kad jie ten pasigenda 
lietuviškos duonos.

|
Sausio 9 d. Šv. Jurgio lietuvių 

bažnyčioje pakrikštytas 
pp. Kazio ir Stasės Kavaliaus
kų (Kay) sūnelis vardu Vilimas 
Stasys. Krikšto tėvais buvo p. 
Julė Valentukevičiūtė iš 
Stoughton (pp. Kavaliauskų 
giminaitė) ir Antanas P. Knei- 
žys. Jr.

Šią savaitę mus aplankė šie 
kariai: 
viršyla 
lankėsi 
vėlius.

—
Tą pačią dieną, tuoj po sumos 

įvyko LDS 3 kuopos susirinki
mas. Vienbalsiai išrinkta ta pa
ti valdyba, kurios pirmininku 
yra p. E. Balutis.

va-
ža-

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems ir 
visoms, kurie dalyvavo mano 
mylimos žmonos, a. a. Petro
nėlės Jablonskienės šermenyse

spalių mėnesį. Kvietė visas 
draugijas, gyvuojančias šios 
parapijos ribose, dalyvauti pa
rapijos susirinkime, kuris į- 
vyks vasario 27 d., bažnytinėje 
salėje, apkalbėjimui kaip geriau 
paminėti jubiliejų ir kitus pa
rapijos darbus. Taipgi priminė, 
kad draugijų išrinkti atstovai 
dalyvaujanti susirinkime turė
tų parapijos knygeles. Viešai 
kvietė profesionalus ir visas 
parapijiečius dalyvauti virš mi
nėtame susirinkime.

Sausio 3 d. įvyko Moterų Są
jungos 5-tos kps. susirinkimas. 
Išklausyta valdybos raportai. 
Pasirodė, kad darbuotasi gra
žiai vienybėje ir pasekmės ne
blogos. Pirmininkė P. M. Vaite- 
kunienė gražiai visoms padėko
jo už kooperavimą. Nutarta dar 
uoliau padirbėti šiais metais.

Pirmutinis parengimas įvyks 
6 d. vasario šių metų bažnyti
nėje salėje; antras parengimas 
įvyks Motinos dienoje. Valdy
bos narės nuoširdžiai darbuoja
si jau kelinti metai, būtent, pir
mininkė p. Marcelė Vaitekūnie- 
nė, pagelb. Viktorija Seniaus- 
kienė, prot. rašt. Ona Palevi- 
čienė, fin. rašt. Magdalena Di- 
lionienė, ižd. Ona Puišienė, ižd. 
globėjos — Ona Ridikienė ir Ie
va Thamson. tvarkdarė — E- 
lena Navulienė. Veikimo komi
sijoj jau kelinti metai yra se
kančios: pp .V. Liutkienė, M. 
Grigienė, M. Žemaitienė, A. Mi- 
lienė, A. Thampson, O. Žiurins- 
kienė, O. Sidabrienė. A ’

jaun. Įeit. P. Monkus ir 
K. Smith. pirmą kartą 
pas savo žmonelę ir tė-
Lankėsi ir daugiau, bet Lietuvių Karo Bonų komisija

neteko pamatyti, jų vardai tilps ruošiasi prie 4-to karo bonų 
kitą savaitę. j jaus. Greitu laiku valdyba ž

' dėjo sušaukti susirinkimą.
i —
Į p. B. Rainienė (Dalelytė), 
venanti 9 Lenox Avė., sausio 9 
d. išvyko traukiniu į Floridą 
pas vyrą.
leis dviejų mėnesių 
Linkime geriausių sėkmių!

Didelis veikėjas ir duosnus 
labdarybės rėmėjas p. V. Jaka-' 
vičius vėl liko ligos perblokštas? 
Linkime p. V. Jąkavičiui grei-1 
tai pasveikti. A. D.

- ■
I

Tuoj po Kalėdų buvo susirgęs 
mūsų parapijos vikaras 
A. Baltrušiūnas. Kun. A. 
trušiūnas pakirstas ligos,
savaites ilsėjosi pas savo moti
nėlę South Bostone.

Sekmadienį, sausio 9 d. kun.
A. Baltrušiūnas vėl grįžo prie
savo kasdienio kunigavimo dar-j -------------
bo. Taipgi ir mūsų parapijos' Eidamas tarnybos pareigas 
klebonas kun. P. J. Juškaitis.'ir prisirengdamas vykti Euro- 
šiuo tarpu nesijaučia pergeriau- pon. sužeistas karys A. Buro- 
siai. šalčio liga kankina ir jį. kas. Karys A. Burokas po su- 
Linkime sveikatos.

šiomis dienomis
grįžo p. E. Lučinskienė. Jos 
sveikata yra kiek pagerėjusi ir 
ji sveiksta namuose. Linkime 
greit pasveikti.

žeidimo paleistas namo pas 
motinėlę poilsiui. Kario A. Bu- 

iš ligoninės roko brolis Benediktas, tarnau
jąs kur nors Italijoje, buvęs 
sužeistas kovos lauke, jau pa
sveikęs ir grįžęs prie tarnybos 
darbo.

General Motors Symphony 
Bus Perduota Oro Bangomis

Iš NBC Radio Stočių 
Sekmadienį, Sausio 16 d., 

nuo 5 iki 6 vai. v.

gy-

leit. Rainį, kur pra- 
atostogas.

kvotą išpildys su perviršiu ir 
' sau sarmatos nepasidarys.
Šiuomi reikalu visos reikalingos 
sutartys su Karo Departamen
tu jau padarytos ir pasirašytos. 
Vajus prasideda nuo 1 sausio- 
Jan. ir tęsis iki 29 vasario-Feb. 
šių metų. Koresp. S. Eugnaitis.

Aušros Tarty Parapija
I

Po sunkios ligos baigia pa
sveikti mūsų parapijos vargo-

i

Sekmadienį, sausio 16 d. tuoj 
j po paskutinių mišių parapijos

ni.ninko p.p. M. Karbauskų dūk-j svetainėje. įvyksta Federacijos 
relė — Leoną. Jaunoji Leoną 16 sk.. susirinkimas. Reikia iš- 
tuoj po Kalėdų buvo smarkiai rinkti komisiją dėl vasario 16

PROGRAMA
1. Romeo and Juliet —

Tchaikovsky.
2. Sunrise Song (Indian)

Skilton.
3. The Plow That Broke the

Plans — Virgil Thomson.
4. American Rhapsody

Zimbalist.
Kalbės — Charles F. Ketter- 

ing. vice pirmininkas General 
Motors ir viršininkas Research 
Laboratories.

tuvių Karo Bonų komisija 
ruošti bendrai paminėjimą 
karo bonų pardavinėjimą.

Aušros Vartų parapijos soda- 
lietės turėjo mėnesinį susirinki
mą bažnyčios salėje antradienį, 
sausio 4, kuriame išrinkta nau- I

Pereitos savaitės pabaigoje terų draugijos ir kitų draugijų 
sugrįžo atostogoms iš Georgia narėms už paskutinį patamavi- 

1 mą.
Nėra galimybės visus išvar

dyti. Taigi dėkoju bendrai vi
siems, kurie kokiu nors būdu 
man pagelbėjo, dalyvavo 
menyse ir laidotuvėse. Lai 

visiems atlygina.
Mykolas Jablonskis, 

Norwood. Mass

valstybės pp. Pazniokų sūnus 
Gasperas. Kitas sūnus, Juozas, 
kuris taip pat yra karo tarny
boje ir buvo Floridoj, tikisi 
gauti atostogas ir sugrįžti pas 
tėvelius, pp. Pazniokų dukrelė 
Alena, kuri studijuoja slaugės

šer-
Die-

vas

JANUARY CLEARANCE

minėjimo ir taipgi prisirengti

t

I

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIOENCE. R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

' Kada Jums reikalingi akiniai leis-
■ kitę mums išegzaminuoti akis ir:

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

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

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

All washington street 
BOSTON, MASS.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

i pritaikinti akinius. Mes padarome | 
dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

vice pirm. — Viktorija Či- 
raštininkė — Rita Ker- 

šytė; ižd. — Virginija Volungy- 
tė, ir “Queen’s Work” išdalyto- 
ja — Irena Sviklaitė.

Narės nutarė eiti prie Komu
nijos kas pirmą sekmadienį mė
nesio ir taipgi prisidėti prie pa
rapijos metinio ‘minstrel show’. 
Nutarta kitą mėnesį sudaryti 

. “spiritual valentines” 
kareivių, už kuriuos narėsI 
džiasi.

Sodalietės turės “žieminį 
nivalą” Green Hill Parke, 
madienį, sausio 9 — 
ting”, singing. ' 
ir “marshmallow 
dviejų iki šešių.

Kleb. kun. K. A. Vasys pri-' 
saikino naują valdybą, ir po mi
tingo buvo “Installation Tea”. 
Sekančios buvo “pourers ir 
hostesses”: Pranė Banionytė, 
pereitų metų pirm, ir dabartinė 
pirm. Naujos Anglijos Sodalie
čių; Petronė Marcinkaitė, pe
reitų metų vice pirm.; Veronika 

i Jurgelionytė, pereitų metų iždi
ninkė, ir Ona Kuzmickaitė.

Sodaliečių kitas mėnesinis 
mitingas įvyks bažnyčios salė
je, antradienį, vasario 1, 7:30 

' p. m. ir sekančios buvo išrink
tos parengti programėlę: Virgi
nia Volungytė, Felicija Zaka- 

i raitė, Aldona Varaškaitė ir O- 
j na Visockaitė.

dėl tų 
mel-

kar- 
sek- 

bus “ska- 
“weenie roast” 

roast nuo

Sausio 7 d. įvyko Šv. Onos 
Moterų draugijos susirinkimas. 
Ši draugija daugiausia darbuo
jasi dėl Bažnyčios. Susirinki
mas buvo skaitlingas. Daugu
ma narių užsimokėjo duokles ir 
buvo paskirstytos Gyvojo Ro
žančiaus į pulkelius, iš kurių 
sudaryta 11 pulkelių. Prisirašė 
daug naujų narių. Valdyba sėk
mingai darbuojasi jau keliinti 
metai, būtent, Dvasios Vadas 
klebonas kun. A. Petraitis, pir
mininkė M. Ščiukienė, pagelb. 
O. Kundrotienė, rašt. M. Urmo- 
nienė, ižd. O. Ridikienė.

Pirmas šių metų parengimas 
su dovanomis ir užkandžiais į- 
įvyks sausio 16 dieną, 4 va
landą po pietų, bažnytinėje sa
lėje. Kviečiami visi skaitlingai 
dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti. O. Su-ja.



Penktadienis, Sausio 14, 1944 DARBININKAS "

VIETINĖS ŽINIOS I
i

ŽINUTES Broadway. Ten veda atskaitą 
lietuvių pirktų Bonų. O mums! 
yra labai naudinga žinoti kiekį 
mes Bonų perkame.

1 Dar būtų geriau, kad So.
Sausio 18 d., prasidės Ketvir

tos Karo Bonų Paskolos vajus. 
Kiekvienai valstybei, miestui ir Bostono lietuviai lauktų vasa- 
miesteliui yra skiriamos kvotos, rio 13 d., kuomet So. Bostono 
Lietuviai visur figūruos tų kvo- lietuviai minės Lietuvos Nepri- 
tų perpildyme.

Būtų gera, kad So. Bostono 
lietuviai pirktų Bonus Mt. Wa- 
shington Co-operative Banke,

DAKTARAI

I

I

Tel. TROvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) • 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

i Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

klausomybės šventę ir pardavi
nės Karo Bonus. Tiedu dalykai 
rišasi. Už tą dieną parduotus 
Karo Bonus būtų galima So. 
Bostono lietuvių vardu nupirk- : 
ti karo bombonešį ir jį užvar- 
dyti lietuviškai.

Vas. 16-tos minėjimas įvyks 
vas. 13 d., 2 v. p. p., So. Bosto
no High School puikioje salėje. į 
Ruoškimės visi eiti į šį reikš
mingą minėjimą — pirkti Karo į 
Bonų.

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

Ši taip labai svarbi ir įdomi knyga 
pirmame leidime pasirodė prieš 34 
metus, Lietuvoje. Ji turėjo pelnyti di
delį pasisekimą mūsų skaitančios vi
suomenės tarpe. Joje moksliškai 
svarstomi stebuklai, aiškiai apsako
ma visi ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠ
KIMAI mažai Bernadetai ir aprašoma 
daug įvykusių stebuklų. Knyga taip 
įdomi, kad sunku apsakyti, reikia tik 
pačiam ją skaitytį.

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

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

Lesson in Thrift

Įi

j

The htretofore unknown art of re-using cooking grease is emphatically 
atraaaed atthe School of Scientific Housekeeping, 134 East 63rd Street, 
N, Y. Once fat is no ionger edible however, it is carefully salvaged as 
demonetrated by instructress Mrs. Charles Rcome wnile Suzanne Simond 
of Ryt, N. Y. looks on. Salvage is completed when fat is turned in to a 
meat deaier to be used for glycerine which is urgently neededfor muni- 
ticna and madicines. Used fat makes the glycerine used in the rnanu- 
facture of the marvelous .sulpha diazine ointments which save lives.

Bažny chs Vimino OHfsva
Sausio 18—25

religiškai pasi- 
protestantų 
krikščionių 
jis suradęs 
sako: " Jei

So. Bosionietis kareivis Vin
cas Petras Juškevičius (Yuš- 
cavitch) vieši pas savo mamytę 
476 E. 3rd St. Pasinaudodamas 
vaišėms jis skubotai rengia ve
dybas. Jo sutuoktuvės su pane
le Aleksandra 
raitė įvyksta, 
12:30 v. p. p., 
bažnyčioje.

Sausio U d., mirtinai susi
žeidė, prie darbo, New England 
Rendering Co., Brighton. Mass., 
ir nugabentas Šv. Elzbietos li
goninėn, mirė, Jonas Stonis, 57 
metų, gyv. -111 Florida St., 
Dorchestery. Paėjo Ylakių pa
rapijos. Amerikoje pragyveno 
31 metą. Paliko dukterį ir sūnų 
kareivį. Yra pašarvotas pas 
graborių Zaletską. Laidojamas 
iš šv. Petro par. bažnyčios, sau
sio 14 d., 9 v. r., Senos Kalva
rijos kapuose.

I

Elzbieta Keng- 
sausio 16 d.,

Šv. Petro par.

LANKĖSI

JVAIROS SKELBIMAI

Sausio 18 d. prasidės astuonių 
dienų maldavimas, kad krikš
čionys ir kiti sueitų tikėjimo 
vienybėn. Kilnus yra darbas 
sutaikinti žmones, kurie pyks
tasi ar taip nesantaikoje gyve
na. Dar kilnesnis yra žygis tai
kinti žmones
skirsčiusius. Vienas 
rašėjas skaitliavo 
tikybines sektas ir 
jų 377. Jis po tam
septynios būtų protestantų sek
tos, tai jau būtų gana bloga, o 
dabar jų yra 377. Tai kuri iš jų 
yra tikroji religija?” Visuo
meniškai melstis, kad visi žmo
nės sueitų tikyolnėn vienybėn 
yra tikrai kilnus darbas.

Šv. Petro So. Bostono lietuvių 
par. bažnyčioje bažnyčios vie
numo oktavos pamaldus bus 
laikomos kiekvieną vakarą. 
Dievą myli žmonės turės progos 
pasimelsti, kad visi eitų prie 
vieno tikrojo tikėjimo.

INTENCIJOS KIEKVIENAI 
OKTAVOS DIENAI

Sausio 18 d. Švento Petro Sos
to Romoje šventę reikia melstis 
už visų “kitų sielų” sugrįžimą 
į vieną Petro Avidę pas vieną 
Ganytoją.

Sausio 19 d. Melstis už visų 
Orientinių Separatistų sugrįži
mą ir susitaikinimą su Apašta
lų Sostu.

Sausio 20 d. Melstis, kad an
glikonai pasiduotų Kristaus 
Vietininko klusnybei.

Sausio 21 d. Melstis, kad liu
teronai ir protestantai Europo
je rastų kelią atgal į Katalikų 
Bažnyčią.

Sausio 22 d. Melstis, kad krik
ščionys Amerikoje būtų pilnoje 
vienybėje su Šventojo Petro 
Sostu.

Sausio 23 d. Melstis, kad visi 
'atšalėliai ir atsimetėliai katali
kai grįžtų prie sakramentų.

Sausio 24 d. Melstis už žydų 
atsivertimą.

Sausio 25 d. šventojo Povilo 
Apaštaio atvertimo šventę rei- 

I kia melstis, kad misijonieriai 
I pasaulį laimėtų Jėzui Kristui.

Pastaba, šventasis Tėvas su
teikė visuotinus atlaidus vi
siems tikintiems, kurie oktavos 
metu paprastomis sąlygomis 
priims šventąją Komuniją taip 
dažnai, kaip galinti, o ypatin
gai pirmąją ir paskutiniąją ok
tavos dieną.

Patartina, kad viena Rožan
čiaus dalis būtų atkalbėta kiek
vieną dieną Oktavos intencija.

I
1

I
I

I

j išleista anglų kalba knygute: 
“Present Situation of the Cath- 
olic Church in Lithuania”. R.

Ketvirtadienį, sausio 13 d., 
“Darbininke” atsilankė pp. Sta
sys ir jo žmona Ona Kroll’iai ir 
pasakė “lig pasimatymo”. Jie
du išvyko į saulėtą Floridą, 
kur Stasys eina karo tarnybos 
pareigas. Onutė per penkis me
tus dirbo “Darbininko” admi
nistracijoje. Nenuostabu, kad 
jai paliekant o tašą ir krištolinė 
nuriedėjo... Kaip ilgai jiedu ten 
džiaugsis saulėta padange sun- 

Ludvig Juht. Dirėktorijatą su-'ku sPėti" 1)61 vis tik bus tikinai, 
daro po penkis nuo kiekvienos 
tautybės).

Šiame susirinkime kun. Pr. 
M. Juras skaitė (anglų kalba) 
įdomią, gilios minties ir gerai 
paruoštą paskaitą apie patrio
tizmą. Pradžioje sukėlė malo
nią sensaciją, pasveikindamas 
visus estų, latvių ir lietuvių 
kalbomis su Naujais Metais. 
Trumpesnes, bet taip pat aktu
aliais klausimais kalbas pasakė 
latvis Rev. Carl Selmer ir jau
nas estas iš Harvardo Universi
teto Paul Kents.

Buvo išpildyta nepaprastai 
puiki koncertinė programa.

Gražiabalsės lavvrencietės Iz. 
Zalubaitė ir St. Raznauskaitė 
įspūdingai giedojo Adeste Fide
lis, Gul Šiandieną, Sveikas Jė
zau Mažiausis: dainavo — Kar
velėli, ir Saulutė Nusileido. 
Joms akompanavo muz. Sakas, 
kurs taipgi išpildė solo “Panis 
Angelis”. Garsus smuikinin
kas. koncertavęs po Europos 
didmiesčius. Einar Hanson ža
vinančiai išpildė keturis klasiš
kus kūrinius. Dainininkė A- 
manda Juht jausmingai padai
navo tris estų liaudies dainas, 
o jos vyras Boston Symphony 
orkestro narys Luavig Juht pa
grojo kontrabasu keturis kla
siškus kūrinius.

Po to buvo kava ir užkan
džiai, kuriais vaišino visus Lili 
Kleinberg-Pueld. Jai gelbėjo 
p-lč Zalubaitė ir kitos.

Kun. Pr. Juras visus dalyvius 
apdovanojo Kunigų Vienybės

BaltioAm. Draugijos 
Susirinkimas

Sausio 2 d., 1944, Internatio- 
nal Institute patalpose, 190 
Beacon St., Bostone, įvyko Bal
tic American Society of N. 
England skaitlingas metinis 
susirinkimas. Išrinkta nauja 
valdyba. Šiems metams pirm, 
išrinktas latvis Dr. Grandin. (Ši 
draugija laikosi papročio kas
met rinkti iš eilės dalyvaujan
čių tautų žmones pirmininkais. 
Pirmu pirm, buvo lietuvis adv. 
A. O. Šalna. Pernai buvo estas

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

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

Simas ir Antonetta Pažerskas, Maspeth, N. Y.....10.00
Morta Zaromskis, Chicago, III...................
Antanas Sarpalis, So. Boston, Mass........
Mrs. Mary Petrila, Chicago, III..................
V. Kvietkienė, Chicago, III..........................
Mr. & Mrs. J. Davidonis, Chicago, III.......
K. Lukauskas, Kenosha, Wis....................

I Ona Marcinkienė, So. Boston, Mass..........
!Cpl. J. Matulaitis, New Haven, Conn.......
Mrs. Stella Sinkevičius, Gardner, Mass. . 
Motiejus Petrauskas, Bristol, Conn..........
Ona Saukaitienė, Bristol, Conn................

i Kun. A. Tamoliūnas, New Britain, Conn. . 
i Jonas Bartinikas, Elizabeth, Pa...............
! LRK Moterų Są-gos 38 kp., New Britain, Conn.....5.00
j Mrs. Alice Santas, Baltimore, Md........
I K. P., So. Boston, Mass........................
į Pr. Vaškunas, Chicago, III....................
Salomėja Kavaliauskienė, Chicago, Iii. 
Šimas A. Piliackas, Chicago, III.........
Mrs. Teodora Shimkus, Chicago, III. ... 
P. Kapčius, Cambridge, Mass.............
K. Rusteikų šeima, So. Boston, Mass. 
Elzb. Galvidienė, So. Boston, Mass. ... 
A. Kumšlytis, Chicago, III....................
J. Rakutis, Providence, R. I................ 
A. Kanavičienė, So. Boston, Mass........
A. a. Juozas Chasas ir žmona Marijona, Cicero, III. 5.00 
S. Katrina Kissel, Melrose Park, III..........................5.00
M. Yančius, Miners Mills, Pa..................................... 5.00
Joseph P. Mačiulis, Woodhaven, N. Y...................... 2.00

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

“Darbininko” Adm.

I

Pereitą savaitę lankėsi laivy
no kapelionas kapitonas kun. 
Jonas Vosylius, jo sesutė Elena 
ir kun. A. Mešlis, “žvaigždės” 
redaktorius. Kapitonas kun. J. 
Vosylius labai gražiai atrodo ir 
savo tarnyba pilnai patenkin
tas.

Šią savaitę lankėsi Mr. A. An- 
driūnienė iš Dorchester, Mass. 
Atsilankymo proga atnaujino 
metams “Darbininką” ir Dar
bininkų radio palaikymui auko
jo S1.00.

Lankėsi K. Rusteika. Atsilan
kymo proga įstojo į Liurdo 
knygos rėmėjus, aukodamas 
$5.00.

Lankėsi Elzbieta Galvydienė. 
Atsilankymo proga atnaujino 
“Darbininką” metams ir įstojo 
į Liurdo knygos rėmėjus, auko
dama $5.00.

Lankėsi A. Kanavičienė. At
silankiusi atnaujino “Darbinin-' 
ką”, ir taipgi įstojo į Liurdo 
knygos rėmėjus, aukodama 
$5.00.

Lankėsi p. Alena Rusienė. 
Atnaujino “Darb.” prenumeratą 
ir radio palaikymui aukojo $2.

i i

COLD PERMANENTv

H

■O "L. i

nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVĘ
■ - :

■r
PERMANENT

Croquignole ir Spirai
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti
—X ■ iš anksto \

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

10.00
5.00 

. 5.00 

. 5.00 

. 5.00
5.00
5.00 

. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 

. 5.00
5.00 

. 5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

TURN IN USED FATS FOR RAiiON POIMS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8 V C.
Pirmininke — Eva MarkaLenš.

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 1288.

Vice-Pirmininkė — B. Gailitalen*, 
8 VVinfield SL, So. Bteton, Mass.

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

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

Tel. Parku-ay—1864-W.
Iždininkė — Ona StaniuliūtB,

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

948 E. Broadvvay, S. Boaton. Mass. 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytš,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE6 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot Rašt — Jonas Glineckis, 
S Thomas Pk., So. Boston, Maaa

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. Sth SL, te. Boston, Mus.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čl>į sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos saHj 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.

I
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Šv. Jono Ev. BĮ. pašelpinės 
draugijos sekretorius Jonas 
Glineckis. ragina visus narius 
atvykti į šį metinį susirinkimą, 
kuris įvyks sekmadienį, sausio 
16 d., Šv. Petro par. salėje. Na
riai raginami užsimokėti duok
les ir taipgi priimti pranešimą j 
apie draugijos stovį.
—

Sausio 4 d.. South Bostonie- 
; tis kareivis Antanas Ramanaus
kas apsivedė su Rhoda Levy, 
Šv. Marijos par. bažnyčioje. 
New Orleans. La.i

j

Vasario 9 d., vakare, Jordan 
Hali. Bostone, šv. Petro parapi
jos Sodaliečių vadovybėje ren
giamas Misijų reikalams kon
certas. kurį išpildys artistas 
Rapolas Juška. Tikietai plati
nami visu smarkumu. Kadangi 
visos vietos rezervuotos, tai no
rintiems dalyvauti šiame kon
certe. patariama tikietus įsigy
ti iš anksto. Tikietus galima 
gauti pas sodalietes, pas Soda
licijos dvasios vadą kun. K. 
Jenkų, pas darbuotojus ir “Dar
bininke”. O kam aplinkybės ne
leidžia gali palikti to koncerto 
rėmėju. Kas vertina lietuvišką 
pasirodymą, tam šitas parengi
mas labai brangintinas.

AMERICAN 
RED CROSS

i

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. ECSTON. MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

I

Užsisakykite Toniko Pas Mas
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham J30JĮ-R
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CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph tf.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimus dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

1
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I * KRISTAUS VYNUOGYNE *
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Krikščionybės Gyvybės Srovė
Ryškūs idealai

★ Žmogų domina, žavi ir patraukia sultingi vaizdai, 
stiprūs žodžiai, ryškūs idealai. Retas praeivis žavisi 
žvirbliu ant šaligatvio. Tai dažnas, įprastas, kasdieni
nis streksėjimas. Kartais mūsų akį patraukia ir pa
prasti daiktai, tačiau ir juose mus vilioja užtiktas di
dingumas ir artimumas.

Religija yra jėga
Tokios didingos ir žavios jėgos žmogus ieško reli

gijoj. Religija siekia išblaškytus kasdieninio gyveni
mo žingsnius sujungti į vieną gražią, drausmingą ei
seną. garbingą žygį, mat. visi mūsų pėdsakai ir žings
niai veda į vieną stotį. Religija nėra skoningai ilius
truotas laikraštis skaitomas po gerų pietų kėdėje 
minkštai atsirėmęs. Pagaliau ji nėra nė įkyrus verkš
lenimas, užtinkamas našlaičių gyvenimo aprašymuo-. 
se. Religija yra jėga, kuri ir besijuokiantį rimtumu 1 
nuteikia, ir beverkšlenančiam ašarą nušluošto.

Vergai rankas tiesė, šventieji klūpojo
Ar mes nūndieniniai krikščionys atskleidėme ir 

pajutome krikščionybės jėgą? Ar ryžomės suprasti, 
kodėl prieš krikščionybę vergai rankas tiesė, šventieji 
klūpojo susimąstę, karaliai karūnas lenkė? Pagonybė 
auksu žėri, šilkais čiuža, garbe didžiuojasi, o krikščio
nybė — Romos katakombose nedrąsi liepsnelė. Nepai
sant didelio anų laikų vadinamosios kultūros žydėji
mo, doros atžvilgiu stabmeldiškas pasaulis buvo vi
siškai supuvęs. Po visu tuo išoriniu blizgesiu, po tais j 
šilkais ir brangiu marmuru slėpėsi didelis dorinis į 
skurdas, nepasotinamas sielos alkis ir kilniųjų idealų' 
nebuvimas. Visiškas netikėjimas, beribis ištvirkimas, i 
savižudybės, kūdikių naikinimas, šeimų pakrikimas/ 
moters pažeminimas, dorybių užsimiršimas — buvo j 
ryškios anų laikų žymės. Įstatymai nebeteko reikš-' 
mes. žmogaus teisės buvo pamintos, vergija pasieku
si aukščiausiojo laipsnio. Žmonių dvasia nerimo tada 
kaip ir šiandien pagonijos kraštuose. Ji blaškėsi susi
pynusi religijos šunkeliuose ir nerado išeities. Todėl 
ne vienas meno ir mokslo klestėjimo metu prasiverda
vo sau gyslas, atsigulęs ant rožių kaip Romos Petroni- 
jus; ne vienas nušokdavo nuo stačios uolos į putojan
čią jūrą, kaip graikų poetė Safo, nes, iš tikrųjų, kam 
begyventi, jei “vynas, jaunystė ir meilė” jau nebeteko 
savo prasmės?

Manęs nebaido nė. vilnys juodos, 
kruvinas žaibas, kurčias perkūnas, 
Kryžiuj — šaltiny šventos paguodos — 
atras ramybę dvasia ir kūnas.

I

Misijonierius
i

Prie kryžiaus jis prikaltas: perskrosta krūtinė: 
Žaizdoj širdis plasnoja. Žmonės, nusiminę, 
Į baisią žaizdą žiūri: ten juk meilė tvaksi... 
“Sukrauki, verge, laužą. Kryžių tą padegsi”. 
Taip, meilės diegą Dievas jo širdin įdiegė. 
Kad nelaimingus brolius jis karštai mylėtų; 
Ir iš mažens jis troško, kiek širdis pajėgė, 
Kad tamsūs stabmeldžiai išvyst šviesos galėtų... 
Dabar tatai įvyksta: tarp stuobrių tamsiųjų 
Skaidrus ugnies apsiaustas mirštantį suvystė... 
Misijonierius tyli — skelbia krikščionystę...

Seniai tamsuoliam skelbė jis Aukščiausią savo. 
Nedaug tematė vaisių: priešų daug sutiko 
Ir daug jisai per amžių iškentėti gavo: 
Bet meilė ir uolumas jo širdy nenyko. 
Ir mylimieji broliai auksą pakainojo: 
Gausingai susirinkę mokiniai prie jojo.
Ir didįjį stebuklą, meilę jie marina...
O nuostabų vainiką smarkios liepsnos pina...

Nežinomas pasaulio, didis vyras miršta 
Žiauriųjų priešų tarpe, amžinojoj girioj... 
Ar mirs viltis skaisčioji ? Regim Dievo pirštą: 
Prieš mirsiant, laimės bangą, Viešpatie, jam skyrei: 
Jo dvasios akys matė, kaip tie žmonės grįžo, 
Tylion dūmon paskendę; širdys jiem atlyžo: 
Apniko abejonės; gėda juos užgavo. 
Ir gailesys išdygo: lūpos sudejavo...

Taip, baigė jis kančioj gyvenimą vargingą: 
Jo vardas žmonėse mažai tepagersėjo;
Bet priėmė dangus kankintinį garbingą, 
Nes Dievas mižino gyvenimą regėjo.

Į vieškelius, į žemės platumas, 
Į erdvių plotus beįmatomus 
Misijonierių kraujas Įsisiurbs 
Jie tiesos skleidėjai visur.Š. A.”** e

KAS STIPRIAUSIAS PASAULYJE

Moteris, puolė
Moteris, ilgą laiką buvusi dorybių ir švenčiausių 

žemės idealų saugotoja, ir ji puolė. Skaisti, savo vyrui 
atsidavusi namų židinio vaidilutė aukso Romoj tapo 
tik pasakiška būtybė. Seneka sakė, kad ponios jau ne
skaitė savo metų pagal laiką, bet pagal vyrų skaičių.

Jis silpnas, bet galybių Viešpats
Taip šėlstant pasauliui įvairiuose gyvenimo sma

gumuose. Betliejuje gulėjo neseniai gimęs kūdikis. 
Jis silpnas, bet galybių Viešpats. Jis neturtingas, bet 
žvaigždynų ir vandenynų tvėrėjas. Jis negarsus, bet' 
dangaus angelai prieš Jį galvas lenkia.

Prabilsią žodžiais, kokių niekas nekalbėjo
Prabėgo 30 metų, Kristus - Dievažmogis užeina į 

sinagogą. Ten randa maldininkų būrelį. Prabilsta į 
juos tokiais žodžiais, kokių iki šiol niekas nekalbėjo, 
paskelbia tokias tiesas, kokių iki šiol pasaulis negir
dėjo, siūlo žmonėms savitarpio santykius, kokius joks 
išminčius nesugalvojo. Jis galingas ir pabrėžia žmo
gaus priklausomumą nuo Dievo, atsakingumą ne tik 
už darbus, bet ir už mintis, sąžiningumą ne tik už
draustuose, bet ir leistuose dalykuose, reikalą ne tik 
nežudyti, bet ir sveikatai nepakenkti, ne tik moterys
tės neardyti, bet skaistybėj gyventi, ne tik artimo ne
skriausti. bet jam nelaimėje pagelbėti, ne tik vyres
niųjų klausyti, bet ir valdinių nežeminti, ne tik darb
davio nuosavybę gerbti, bet ir darbininkui priklausan
čio užmokesnio nesulaikyti.

Žmonija žengė pirmyn
Pasaulis tai išgirdęs nustebo. Į nuodėmes nu

gi mzde šiuo mokslu piktinosi, bet kilnesnės sielos

žmonės susimąstė ir suprato šio mokslo naudingumą, 
Kristaus mokslą pamėgo ir sekė Jįjį. Gyvenimas ir 
žmogus pradėjo keistis į gerąją pusę. Tiesa, žmogaus 
prigimtis liko ta pati, kaip buvusi, tačiau žmonija 
žengė Kristaus mokslu vedama pirmyn. Tikrai žmoni
ja pergyveno dvasios krikštą.

”Aš esu Kelias. Tiesa ir Gyvenimas"
Štai vėl mūsų laikuose suliepsnojo audringos ko

vos, gyvenimo priešingybių susidūrimai, aistrų viešpa
tavimas. Vėl Kristus stovi gyvenimo kryžkelėse ir sa
ko kiekvienam asmeniui, kiekvienai kovojančiai tau
tai “Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas”. Pervertę is
torijos puslapius, nerandame nė vieno, kurs tikrai bū
tų atmainęs bent vieną žmogaus sielą. Tuo tarpu Kris
tus visais amžiais ir visose tautose nesuskaitomiems 
tūkstančiams žmonių davė naujo gyvenimo, nusidėjė
lius padarė šventus, nusikaltėlius — atsivertėlius, abe
jojančius pavertė tikinčiais ir suskilusioms sieloms 
sugrąžino vienybę. Kas visų žmonijos didžiūnų yra

Persų karalius Darijus 
kartą susišaukė savo di
džiulių provincijų virši
ninkus, didžiūnus ir iškėlė 
jiems didelę puotą. Jai pa
sibaigus, karalius nuėjo į 
savo miegamuosius kam
barius ir atsigulė. Prie ka
raliaus budėjo trys kilnūs 
jaunikaičiai, jo asmens 
sargybiniai. Besikalbėda
mi jie iškėlė klausimą, kas 
pasaulyje stipriausias ? 
Gerai pagalvoję, jie visi 
trys savo mintis surašė

į plyteles. Pirmas parašė: ir kalbėjo: “Stiprus yra 
“Stipriausias yra vynas”, vynas. Jis aptemdo lygiai 
Antras: “Stipresnis — ka- karaliaus ir vergo protą, 
ralius”. Trečias: “Dar sti- Jis žmogų priverčia už- 
presnės moterys, 
visa nugali tiesa.” 
tik išbudo karalius, jie pa- kalbėjo antras: 
davė jam savo plyteles ir yra vynas, 
prašė išspręsti jų ginčą, . už jį yra karalius. Jis vieš- 
N--- 11—__ 1H—1.3 visus patauja visiems. Net mirti

' ■ eina, kada jis liepia...” Pa
galiau atsistojo trečias 
jaunikaitis ir tarė: “Dar 
stipresnės yra moterys. 
Žmonės, vyno augintojai, 
karaliai, argi ne moterų 
vaikai?.. Tačiau ir už mo
terį stipresnė yra tiesa.

ii

v__ ____o v ______ . uz-
Tačiau miršti savo rūpesčius ir 

Kaip pareigas...” Tada stojo ir 
“Stiprus 

bet stipresnis

Karalius susišaukė ’ 
svečius ir pavedė jiems iš
spręsti tą ginčą, šie pa
prašė, kad jaunikaičiai pa
aiškintų savo mintis. Pir
mas jaunikaitis atsistojo
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Misijų kraštuose Seselė su savo mokiniais

I

Misijų Naudai Koncertas
Platusis pasaulis gerai žino, kad vakaruose ir Rytų 

kraštuose kautynėse yra sprendžiama tautų ateitis. Ten 
grumiasi, viena prieš antrą, milijoninės kariuomenės, gin
kluotos visomis žudymo priemonėmis, kurias lig šiol yra iš
galvojęs žmonių genijus. Didžiulės ir galingos tautos, it 
plėšrieji vilkai, šoka viena ant kitos, nežiūrėdamos nei ug
nies debesų, nei kulkų krušos. Dabartinė padėtis karo fron
tuose yra panaši j Senkevičiaus romane “Quo Vadis” apra
šytą kovą tarp piliečio ir laukinio tauro Romos koliziejaus 
aikštėje. Pilietis laiko taurą sučiupęs už ragų, jis įtempė 
visas savo nežmoniškas jėgas galingam žvėriui sulaikyti ir 
abu kelis akimirksnius sustojo nejudėdami, kaip akmens sta
tulos. o triukšmingų cirko žiūrovų tarpe Įsiviešpatavo ne
kantri mirtina tyla: katro iš priešo pirma išseks jėgos, kat
ras pirma palinks, neišlaikęs spaudimo? Ir dabar karo fron
tuose laukiame j kur pakryps likimo pirštas.

Šių dienų kare kenčia ne tik mūsų narsūs kareiviai, ken
čia neginkluoti, taiką skelbią misijonieriai. ir jų prižiūromi 
pagonys. Kol karo, mirtį nešinas slibinas bus galutinai par
blokštas. sutriuškintas ir sunaikintas daug vargų ir sunku
mų teks pergyventi ir iškentėti misijonieriams ir nekaltoms 
nekrikščioniškoms tautoms.

Žūtbūtinis reikalas žiūri mums krikščionims į akis. Ar 
mes misijonierius užmiršime šioj pavojų valandoj? Ar mes 
atsisakysime jiems ištiesti pagalbos ranką, sukaustysim 
savo širdis kietu užmiršimu?

Vyskupas Cushing tikisi kad ne! Štai galinga proga — 
misijų naudai koncertas įvyksiąs vasario 9 d. Muzikas Ra
polas Juška, Įžymus dainininkas, ir sulaukęs labai prielan
kios kritikos iš įvykusio Chicagoje koncerto, pažadėjo Vys
kupui Cushing Dievo duotus jam gabumus pašvęsti misijų 
naudai. Šį koncertą, paties Vyskupo paprašytos So. Bostono 
sodalietės vadovauja. Jo Ekscelencija, Vyskupas Cushing 
irgi dalyvaus ir ten kalbą pasakys.

Kaip praktiškai kiekvienam galima prisidėti prie svar
baus reikalo, misijonierių gelbėjimui? Įsigykite bilietą į 
koncertą misijų naudai. Jų galima gauti “Darbininko” admi
nistracijoj. pas sodalietės. pas kunigą Jer.kų asmeniai arba 
pasiųsti — Rev. C. Jenkus, 50 IV. 5th St., So. Boston, Mass. 
Vardai aukotojų bus įrašyti į Misijų Rėmėjų eiles. Tapkite 
Misijų Rėmėju!

kada nors įstengęs tikrai ir patvariai paguosti beviltį? 
O iš Kristaus per ištisus amžius nesiliaudama tekėjo 
tikroji paguoda į milijonus apleistų ir kenčiančių šie- Nyksta vynas, nyksta ka
lų. Todėl Kristaus gyvenimas yra didžiausias pasaulio raliai, nyksta moterys, 
įvykis ir tuo gyvenimu mes patys turime gyventi ir Tiesa lieka ir viešpatauja 
kitiems suteikti. Mes skiriame du didžiulius laikotar- Per amžius. Garbė Dievui, 

’.................. - “Tie
sa yra stipriausia!” sušu
ko visi ir trečią jaunikaitį 
pripažino laimėjusį gin
čą. Tas jaunikaitis buvo iš 
Dovydo namų, Zorobahe
lis, Salatielio sūnus, kurio 
vardas įamžintas Kristaus 

l genelogijoje.

pius: laikus prieš Kristų ir laikus po Kristaus. Senasis ties°s Viešpačiui! —- 
pasaulis jo laukė, naujasis ir visa ateitis juo remiasi. _sa ėra stipriausia. 
Žmonijos išganymas per Kristų yra didžiausias pašau-............................. .
lio istorijos įvykis, jo gyvenimas — gražiausias ir kil
niausias atsiminimas, jo mokslas yra matas, pagal ku
rį kiekvienas bus įvertinamas.

Be krikščionybės jėgos didžiųnų rūmai 
muziejais virto

Krikščionybės liepsnelės nenustelbė Romos perse-1 “Jei pasiliksite mano 
klojimai, nenustelbs ir modernusis pagonizmas kokioj moksle, jūs būsite tikri 
bet formoje jis nuožmą savo galvą kels. Didžioji krikš- mano mokiniai, pažinsite 
čionybės srovė iš Kristaus širdies tekanti lavonui gy- tiesą, ir tiesa padarys jus 
vybę grąžino, bevilčiam viltį užkūrė, griuvėsiuose gy- laisvus”, 
venimą surado. Be krikščionybės jėgos didžiūnų rūmai 
muziejais virto, o su šia jėga katakombų pelėsiai tapo 
mūsų širdies dalimi! Kristus — tai krikščionybės gy- Dievo karalystės ir Jo tei- 
vybės srovė ir didybė. Kaip Jis kitados prikėlė tamsy- sybės, o visa kita bus jums 
bėse paskendusį pasaulį taip nūndien, prikels nesu- pridėta”. Mat. 6. 33. 
skaitomų vargų iškankintą, Dievą užmiršusį mūsų “Aš kelias, tiesa ir gyve- 
dienų pasaulį — didžiulį mirus, bet norintį prisikelti, nimas”. 
lavoną.

Jon. 8, 31-32.

“Ieškokite visų pirma

Jon. U, 6.

Karo Kapelionas Christ Lehne iš Fredericksburg, Tex., atlaiko pamal
das už žuvusius brolius-karius kovose Italijos fronte. Tolumoje matosi 
anų žuvusiųjų didvyrių antkapių kryžių laukas.




