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BILDESIUOS į

Raudonasis Kryžius Nustato 
Fondo Kvotą 

$200.000.000

Washingtonas, D. C. — 
Raudonojo Kryžiaus Pir
mininkas Norman H. Da- 
vis šią savaitę pranešė, 
kad iš Amerikos visuome
nės ateinantį kovo mėn. 
bus prašoma sudėti į karo 
fondą $200,000,000 finan
suoti Amerikos Raudono
jo Kryžiaus karo laiko o- 
peracijoms.

Iš tos sumos, $400,000,- 
000 bus reikalaujama tau
tinių organizacijų finan
suoti jų tautinius ir tarp
tautinius veikimus, kurių 
maždaug 85% bus išleisti 
tiesioginiai Raudonojo 
Kryžiaus patarnavimui A- 
merikos kovos jėgų vy
rams, sako Mr. Davis. Li
kutis, arba $60,000,000, su
daro maždaug vidurklį su
mų, reikalaujamų 3,756 
Raudonojo Kryžiaus sky
rių jų darbe vietinėse vi
suomenėse, kurių didžiau
sia dalis eina padėti karo 
tarnybos vyrams ir jų šei
moms.

“Nors mūsų 1944 me
tams užsibrėžtas tikslas 
yra didžiausias Raudonojo 
Kryžiaus istorijoje,” pa
reiškė Mr. Davis, “jis re
prezentuoja minimum su
mą, reikalingą patenkin
ti nuolat didėjančius Ar
mijos ir Laivyno pareika
lavimus Raudonojo Kry
žiaus patarnavimų. Mūsų 
uždavinio dydis yra dides
nis nei bet kada anksčiau. 
Amerikos gyventojai nie
kad neapvylė Raudonojo 
Kryžiaus, ir aš esu tikras, 
kad besiartinančioje kam
panijoje jie aukos duos- 
niai, kad įgalinti organi
zacijų išpildyti savo pa
reigas mūsų ginkluotoms 
jėgoms,” baigė Mr. Davis.
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Amerikiečių “Bazooka 
Pagelbėjo Rusams

VVashington, D. C., sau
sio 17 — J. V. armijos ek
spertai, rašydami “Army 
Ordnance” leidinyje, sako, 
kad “naujai išrastas Ame
rikiečių raketos šautuvas” 
yra vienas, kuriuo rusai 
sulaikė Vokietijos nacius 
ties Kursku ir Orei, kada 
jie smarkiausiai puolė tan
kais birželio mėn., 1943 m.

Taigi rusai Amerikiečių 
išradimais pasinaudojo ir 
laimėjo svarbias kauty
nes. Tai pripažįsta ir So
vietų Rusijos vadai, kad 
Amerikos pagalba buvo ti
krai išganingas dalykas. 
Kaip žinoma, Jung. Vals
tybės pasiuntė labai daug 
ginklų, lėktuvų, amunici
jos, maisto ir kitokių reik
menų.

TEL. SOUth Boston 2680

Kai Italijoj lietingas laikotarpis praslinko, tai Dėdės Šamo kariai 
matomai pradėjo nusisausinimo programą, štai grįžiamas blanketas iš 
kurio čiurkšte krinta vanduo.

Žemės Drebėjimas Sunaikino 
San Juan, Argentinoj
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Žuvo Tarp 1,400 ir 1,600 Žmonių
Buenos Aires, Argenti-| Sakoma, kad tik dešim- 

na, sausio 17 — šeštadie-ta San Juan miesto dalis 
nio naktį ir sekmadienio: liko nesunaikinta, 
rytą San Juan mieste ir 
apylinkėj, Argentinoj, į- 
vyko smarkus žemės dre
bėjimas. Apskaičiuojama,! 
kad San Juan griuvėsiuo-į 
se žuvo tarp 1,400 ir 1,600 j

Užmušė Šeštus Bombonešio 
Nelaimėje

Vokietijon /“'"SakoSoStai™” I J. E. Vyskupas Hoban Linkėjo
(LKFSB) Į Lietuvos 

miestus, ypač į Kauną yra 
atsikrausčiusių nemažai 
vokiečių. Kaune, komisaro 
Cramer įsakymu, pradėtas 
masinis lietuvių šeimų iš 
butų išmetimas į kiemus ir 
gatves, paimant jų baldus .. ..
ir sukraujant juos Rotušės priimti Curzono liniją, 
patalpose. Anksčiau ten ^aiP° pagrindą Rusijos - 
tilpo Kauno žydų baldai, Lenkuos sienų ginčui' 
kuriuos jau vokiečiai bai-iSl>r^sL-. 
gė dalintis ir išsivežti į, 
Vokietiją. Šį kartą vyksta! 
lietuvių apiplėšimas. Pir- ■ raščio 
mą tokio apiplėšimo dieną,1 gruodžio 22 d. pranešimus 
pereitą vasarą, iškraustėi tiek Estijoje, tiek Latvi- 
ir apiplėšė Reicho naudai; joje atšauktos karinės tar- 
50 lietuvių šeimų. Kraus-įnybos išimtys, kurios ank- 
tymas vyksta ir toliau. Isčiau buvo suteiktos.

Londonas, sausio 17 — 
Sovietų Rusijos valdžia 
pareiškė, kad Lenkijos 
valdžios ištremime dekla
racija pereitą šeštadienį 
esąs aiškus įrodymas, kad 
ji atmetė Rusijos pasiūly-

I

Pagal Stockholmo laik-
Aftontidningen

VYRIAUSIAS INVAZIJOS 
VADAS BRITANIJOJ

f

Lietuvai Nepriklausomybės

(LKFSB) Londono laik
raščiai praneša, kad į 
Stockholmą atvykęs žy
mus lietuvių politikas ir 
laikęs paskaitą. Kalbėda
mas apie Bažnyčios padėtį 
nacių okupuotoje Lietuvo
je, pažymėjęs, kad mažai 
kas palengvėję. Naciai el
giasi kaip ir bolševikai, 
nors dedasi esą gynėjai 
nuo bolševizmo. Galima 
esą laikyti pamaldas, o net 
tarpais kaikurios iškilmės 
esančios transliuojamos

Londonas, sausio 17 — 
Šiomis dienomis atvyko 
gen. Dwight D. Eisenho- 
wer, buvęs Alijantų karo

Elkins, W. Va., sausio 17 
žmonių, iš kurių jau 500, Vakar armijos bombo- 
lavonų atkasė, ir tikisi at-Įn®^s’ paklydęs audroje 
kasti kitus. Daug žmonių lv^ Allegheny kalnų, su- 
sužeista.

Argentinos armija paė
mė savo kontrolėn San 
Juan ir apylinkę, kur įvy
ko žemės drebėjimas. Že
mės drebėjimo metu daug 
kalinių pabėgo ir dabar 
slapstosi kalnuose. Polici
ja jų ieško, nes kaikurie 
kaliniai yra pavojingi kri
minalistai.

San Juan miesto likusie-' sausio 16 d. mirė teisėjas 
ji gyventojai prašo prezi-^ Frank J. Burke, gyv. Ja- 
dento Ramirez pagalbos,! maica Plains, Mass. Lai- 
būtent, 150,000,000 p. ($37,* dojamas ketvirtadienį, 
500,000) atstatymui su- sausio 20 d. iš Blessed Sa- 
naikintų namų. Taipgi jie crament par. bažnyčios, 
prašo 50,000 darbininkų ir Jamaica Plain. Velionis 

Taps ka- paskolinti mašinas nuėmi- buvo teisėju per devynis 
mui derliaus nuo laukų, 'metus.

isidaužė arti šios vietos, ir 
toje katastrofoje užmušė 
šešius lakūnus, o vienas iš
liko gyvas.

Policija praneša, kad lėk
tuvas trenkė į kalną ir su
sidaužė.

Mirė Teisėjas Burke

Sekmadienio vakare,

18 buvo garbės karstne
šiais. Dariaus - Girėno le
gionieriai sudarė garbės 
sargybą, o vienas jų biug- 
leriu sugrojo 
puošė.

Clevelando miesto tary
ba priėmė ir mayoras už-. 
gyrė dėl Smetonos mirties 
jo nuliudusiai šeimai ir Į 

• lietuvių tautai užuojautos: 
rezoliuciją, kuri buvo į- 
teikta per lietuvį Miesto 
Raštininką John T. De- 
Righter a. a. A. Smetonos 
šeimai, Lietuvos ministrui 
ir konsulams.

lllinois valstybės guber
natorius Dwight H. Green

Cleveland, Ohio — Sau- 
Isio 13 d. Šv. Jono Kated
roje, po Pontifikalinių šv. 
Mišių už a. a. Lietuvos pre
zidento Antano Smetonos

I ___

vėlę, J. E. vyskupas Ed- 
ward F. Hoban pasakė 
gražią, lietuviams palan
kią kalbą. Priminęs apie 
K. Bažnyčios Sakramen
tus ir jų reikšmę, užbaigė 
linkėjimu lietuvių tautai 
po karo susilaukti nepri
klausomos, 
Lietuvos.

Lietuvių 
lą pasakė 
Linkus iš Chicagos.

Gausi minia žmonių, da
lyvaujant vyskupui, 5 pre-pasiuntė Lietuvos konsu- 

__i Petrui Daužvardžiui: 
gražų užuojautos laišką.

Chicagos miesto mayo- 
ras Edward J. Kelly, ku
riam prieš kelis metus bu
vo suteiktas Gedimino or-' 
dinas, sužinojęs apie a. a. 
Antano Smetonos mirtį, i 
pareiškė: “Pranešimas a- 
pie Prez. Smetonos mirtį 
mane sukrėtė. Aš jį asme
niškai pažinau ir turėjau 
aukštą pagarbą jam už jo 
pasišventimą savo tėvynės 

! žmonėm, ir jo nuolat pa
reikštą meilę Amerikai, 
kurios vaišingumą jis gi
liai įvertino. Prezidento 
Smetonos mirtimi, Lietu
va ir pasaulis prarado tik
rą patriotą ir vadą.” 

lllinois valstybės Sena
tas taip pat priėmė užuo
jautos rezoliuciją, kurioj 
išreiškia simpatiją Lietu
vai ir jos žmonėms. Rezo
liucijoj išreiškia linkėji
mus ir viltį, kad po karo 
Lietuva atgaus sau laisvę 
ir atsistos laisvųjų tautų 
eilėse.

Maryland valstybės Kon
gresas taip pat priėmė už
uojautos rezoliuciją.

Be to, gauta labai daug 
užuojautos telegramomis, 
laiškais ir žodžiu nuo įvai
rių valstybių atstovų ir į- 
žymių žmonių.

Visa spauda labai palan
kiai rašė apie a. a. Antano 
Smetonos mirtį, jo gražius 
darbus mūsų tautai.

I

katalikiškos

kalba pamoks- 
kun. Anicetas

VOKIEČIŲ PROKURORAS 
APIE SUŠAUDYMUS 

LIETUVOJE
(LKFSB) Vokiečių pro- vo Lietuvą, pradėję masi- 

kuroro parėdymu, išleistu niu būdu vokiečius apgy- 
jkovo 9 d. uždrausta vesti vendinti Lietuvos kaimuo- 
i kvotas prieš tuos asmenis, se: “...tikrasis ūkio savi- 
kurie davė pagrindą žmo- ninkas, jeigu neišvaromas 
gui sušaudyti ar sušaudy
mą įvykdė, nes “dauguma 
egzekucijų Lietuvoje yra 
įvykdoma vokiečių saugu
mo policijos “Pagal tą pa
rėdymą tas, kuris tai kel
tų, turi būti perduotas 
Lietuvos saugumo polici
jos ir SS vadui. Šaudyt 
šaudo, bet bijo, kad jų to
kie žiaurūs ir neteisėti

' veiksmai nebūtų viešumon 
iškelti”, — baigia praneši
mą slaptasis Lietuvos laik- tris ir perduodami vienam 
raštis. ; vokiečiui,

---------------- su visu
Kaip Lietuvos Ūkininkai Turi kilnojamu turtu..*. Be to, į

iš ūkio su 15 kilogramų 
turto, paliekamas dirbti ir 
klausyti vokiečio nurody
mų. Bet koks neišpildy- 
mas jo įsakymų bus laiko
mas sabotažu ir baudžia
mas. Pirmoje eilėje vokie
čiai yra nutarę įkurdinti 
vokiečius Nevėžio upės pu
sėse, pradedant nuo Kau
no ir baigiant Panevėžio 
apskritimis. Mažesnieji ū- 
kiai sujungiami po du, po

latam ir 22 kunigam, buvo I jui 
labai jautriai ir rimtai nu-j 
siteikus.

Kalvarijos kapuose, kurį 
tapo sudėti a. a. Antano i 
Smetonos palaikai, pasakė* 
trumpą kalbą Lietuvos Į 

' ministras Povilas Žadeikis Į 
i ir p. P. J. Zuris.

jėgų vadas Šiaurės Afri
koj ir Viduržemio jūroj, į 
Britaniją vadovauti mil
žiniškai Alijantų invazijai 
į Hitlerio pavergtus kraš
tus Europoj.

Gen. Eisenhower dabar i Clevelanda raitieji poli- 
yra vyriausias Jung. Vals- ■ cininkai sudarė garbės pa- 
tlbių ir Anglijos karo jėgų i lydovus. Karstnešiais bu- 
invazijai vadu. 'vo lietuviai veikėjai, o jų

Kunigų Seminarija Kaune 
galėjo pradėti mokslą. Ka
talikų mokyklos nebuvo 
leistos atidaryti, katalikai 
neturi savo spaudos —ne
leidžiama. Lietuvos vysku
pai du kartu protestavo 
prieš lietuvių išvežimą 
darbams už Lietuvos ribų. 
Tačiau okupantų pries- 

ir per radiją, bet visa, kąįpauda atneša jų nelauk-; 
bolševikai atėmė, konfis-Įtus rezultatus: nors Lietu-' 
kavo — iki šiol Bažnyčiai vos bažnyčios niekad ne-į 
negrąžinta. Buvo laukta, buvo tuščios, dabar visa-' 
kad bus atidarytas teolo- da beveik pilnos, 
gijos fakultetas Kaune, i __________
bet veltui. Vokiečiai sako- Persikėlusi iš Lietuvos į Cle- 
S1 norį lietuvius nubausti, ■ velandą, Ohio. Telšių Rabinų'

Kolegija Naujųjų Metų proga 
atsiuntė Gen. Konsului J. Bud-j 
riui sekanti lietuvių kalba pa
sveikinimą :

“Naujų Metų proga turime 
i garbę linkėti Tamstai daug lai- 
j mės ir pasisekimo. Tikimės, 
kad išvadavimo diena artima ir 
meldžiamės trumpu laiku ma
tyti mūsų brangią Lietuvą; 
laisvą ir išvaduotą, valdomą giers, sausio 17 — Ameri- 
broliškumo ir Dievobaimingu- kos kariuomenė, besistum- 
mo dvasioje visų jos piliečių ir, dama pirmyn Italijoj, už- 
žmonijos labui. lėmė paskutinę kalno tvir-

Su pagarba: Rabinas E. M. tovę, būtent. Trocchio kal- 
Blochas, prezidentas, Rab. Ch.Iną, kuris randasi ant ke- 
M. Katzas, dekanas.” ‘ lio į Cassino. Beliko tik

nes jie “neparodė dėkingu
mo išgelbėtojams”. Tiktai

ANGLAI SUNAIKINO 
BRUNSWICK

Užmušė 12,000 Žmonių
London, sausio 17 —Pe

reitą penktadienį, naktį, 
Anglijos lakūnai puolė Vo
kietijos industrijos miestą 
Brunswick. Visas miestas 
paverstas į griuvėsius.

Į Neitralių raporterių ap
skaičiavimu, tame mieste 
užmušta 12,000 žmonių.

dvi mylios iki Cassino.
Iš Cassino bus atdaras 

kelias Alijantų kariuome
nėms į Romą.

Saužudybė Ir Vokiečių 
Tanketės

Ūkiai atimami 
kilnojamu ir ne-

♦ —

ukius atveža vokiečių mo
teris su vaikais ir seniais 

(LKFSB) Slaptieji Lie- ir įpareigoja ūkininką 
tuvos laikraščiai nupasa- juos tuo tarpu tik išlaiky- 
koja, kaip naciai koloniza- ti...

Šerti Vokiečius

Užmušė 100

Amerikiečiai Užėmė Kalno 
Tvirtovę

Iš Alijantų Centro, Al-

nu- 
vo-

(LKFSB) Baptuose 
sižudė repatrijantas 
kietis, nes buvo pasodin
tas į nesavo ūkį. Laimė, 
kad saužudybė išėjo aikš
tėn, nes už jį būtų tekę at
sakyti keliems šimtams 
nekaltų lietuvių vyrų, mo
terų ir vaikų... Vokiečiai 
dar įvykio neištyrę, jau 
siuntė ton vieton net tan
ketes...

Londonas, sausio 17 — jsų kariuomenės pirmosios 
Rusai praneša, kad per . eilės jau yra 65 mylios 
pastarąsias tris savaites į Lenkijos gilumoje. Pieti- 
kautynėse su Vokieti jos, nėję dalyje rusai taip pat 
naciais Ukrainoje rusų 
kariuomenė nužudė 100,- 
000 vokiečių, sunaikino 
2204 tankas ir 1174 kanuo- 
les.

Šiaurėje Novosokolniki 
sekcijoj rusai giliai įsi- munikatas. 
briovė į nacių linijas per' 
pastarąsias tris dienas.

Sovietų rusų komunika
tas taipgi praneša, kad ru-

atsiima daug apgyventų 
vietų ir yra arti Rovno ge
ležinkelio junginio. Vokie
čiai pakartotinai puolė 
rusus, bet jų puolimai bu
vo atmušti, sako rusų ko-

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas
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■VAIRIOS ŽINIOS
LIETUVA ANT 
VISADOS

|
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Protesto Balsai Prieš Nacius
Pavergtoj Lietuvoj

Priėmė Kvietimą

dyti ūkininkus už prievo
lių neatlikimą. Vilniaus 
apskr. sušaudė 10, Trakų 
— 9, Svyrių — 7. Egseku- 
cijos vyko matant kitiems 
ūkininkams. Sušaudyti be 
teismo ir įspėjimo. Vokie
čiai buvo apsivilkę lietu
vių policininkų uniformo
mis, matyt norėdami nusi
plauti rankas...

i
I

I

NEW YORK. N. Y.—K. T. Stevens. picture star. learns how to handle 
a 50 caliber anti-aircraft machine gun from Lt. Maurice M. Strawbridge 
at the Army Ordnance Display in the Chrysler Bldg.. New York. Save 
all used fat and turrf it in to your meat dealer. In 21 days it will be 
converted into urgently needed glycerine. One pound of fat will pro- 
duce the glycerine reąuired to manufacture 1.5 pound* of gun powder.

i

i

Lietuva ant visados. 
Tarp palaimos, tarp bėdos! 
Lietuvą a/vis mylėsiu, 
Savo meilę n’užtylėsiu, 
Lietuvos vis atsimįsiu.
Prieš visus ją vis apginsiu. 
Jei visi mąnęs n'apkęstų, 
Lietuvos dėl to nemesiu: 
Tarp palaimos, tarp bėdos, 
Lietuva ant visados!

Kun. Pr. M. Juras
Lawrence WLAW radio sto

tis kvietė kun. Pr. M. Jurą 
kiekvieną ketvirtadienį 8:30 v. 
vakare kalbėti. Kun. Pr. M. 
kvietimą priėmė ir ateinantį 
ketvirtadienį, sausio 20 d. pra
dės savo kalbų seriją. Muzika
lę programą išpildys muzikas 
Povilas Sakas. Kviečiami visi 
pasiklausyti.

Daugelis žmonių nesi
meldžia, nes jie arba už
miršta, arba nenori savęs 
varginti, arba laiko maldą 

i bereikalingu dalyku.
1 Daugelis žmonių mel
džiasi, bet vien tik tada, 
kada pasijunta esą reika
lingi pagalbos ir tai dėl že
miškų daiktų. Todėl atlie
ka tai nenoriai, maldoje 
būna neištvermingi ir pa
ti malda nesuteikia jiems 
jokios naudos.

Melstis yra sunku, nes 
maldos metu reikia būti 
ramiam, susikaupusiam.

Melstis yra gražu. Kiek
vienas gali savais žodžiais 
su Dievu kalbėtis ir patir
ti, ko Dievas iš jo laukia ir 
kaip Dievas savo malonę 
jam padeda.

Iįstaigose, net
“Nepr. Lie- bažnyčiose; kviečiama ko-į 

prieš bolševizmą, o1 
Lietuvių esminiai bolševizmo ūkio 

įvykusios padaryti pakeitimai palie- 
pažymi kaip kami: privatinė nuosavybė; 

nedavė

(LKFSB) Lietuvoje slap- gatvėse, 
tai leidžiama 
tuva”. aprašydama eigą, voti 
vadinamosios. 
Konferencijos, 
1943. IV. 5.
vokiečiai nedavė lietu
viams laisvai išnešti savas 
rezoliucijas. Konferenci
jos pradžioje 8 vai. ryto 
buvo sušauktas neoficia
lus posėdis Karo Muzie
jaus salėje. Čia suvažia
vusieji nepabūgo pareikš
ti drąsių žodžių. Visų pir
ma jie prisiminė į frontą 
siunčiamus vyrus: “Eida
mi kovon kariai turi žino
ti už ką jie eina guldyti sa
vo galvas. Jie mato, kad 
mokama, nors ir grašiai, 
už grūdus, bet nieko ne
duodama už jų kraują, 
mato, kad jie yra savoj že
mėj antraeiliai žmonės, o 
svetimieji — vokiečiai iš
skirti, jiems įvairios privi
legijos ir dar mūsų darbo 
vaisiais. Fronte mūsų ba- 
talijonai nevienodai su vo
kiečiais traktuojami. Pas
tarieji gauna viską, jie lė
bauja. jie pertekę, lietu
viai gi mieste badauja, o 
kaime negali gauti reika
lingiausių dalykų. Ūkinin
kai, gerai neištyrus, kodėl 
negali atiduoti duoklių,! 
šaudomi; brangiausią lie-Į 
tuvių šventę — vasario 16 
d. — uždrausta švęsti. Lie
tuviai suiminėjami iš į- 
staigų darbo metu... reika
laujama pasirašyti pasi- - 
žadėjimą, kad stoji į SS' 
dalinius’ ar kariuomenėn 
savanoriu — tai klasta.! 
kurios lietuviai negali pa
kęsti: uždarinėjamos mo
kyklos, gaudomi lietuviai

grąžinta popieriuje, ne ū- 
kininkams, — ja naudoja
si propagandinės įstaigos,, 
o ne savininkai... Geresni 
ūkiai ir įvairios įmonės a- 
tiduodamos vokiečiams, 
steigiamos vokiškos ben
drovės. jos perima mūsų 
fabrikus, prekybą, bankus 
ir tt.”

Po šių nusiskundimų — 
iškelti reikalavimai: — 
“...kad suimtieji būtų pa
leisti. kad uždarymas mo
kyklų būtų panaikintas, 
Švietimo Valdybai skirtas 
įgaliotinis atšauktas ir 
grąžinta pusė • milijono 
markių, kurias vokiečiai 
paėmė panaikinę mokslui 
šelpti fondą..., kad nacio
nalizacija būtų atšaukta... 
ir būtų leista grįžti iš Vo
kietijos nuo bolševikų pa
bėgusiems lietuviams, kad 
ekonominio, kultūrinio ir 
administracinio gyvenimo Į 
tvarkymas būtų perduotas' 
lietuviams, kad būtų rea
lizuojamas Lietuvos vals
tybės suverenumo (nepri
klausomybės) atstatymas! 
bei Lietuvos kariuomenės' 
organizavimas.”

Kaip matome, lietuviai 
okupantams aiškiai duoda 
suprasti savo reikalavi
mus, bet naciai varo savo 
politiką.

Lietuva ant visados.
Kamps grožybės dyvinos: 
Žalios girios čia gaivina, 
Žalios lankos čia vėsina;
Vėjas už’ per beržynėlį, 
Už’ per marių pušinė!}, 
Ir iš dangiškos šviesybės 
Žvaigždės šviečia iš aukštybės 
Kamps grožybės dyvinos. 
Lietuva ant visados!

Lietuva ant visados. 
Garbink kalbą motinos.
Kad ir priešininkai siaučia. 
Kad širdis silpnumą jaučia. 
Vis aukštyn dangun žiūrėki. 
Naują jėgą apturėki, 
Dievs nenor tave naikinti. 
Dievs tau duos dar išlaikyti 
Tikėjimą, kalbą motinos — 
Lietuva ant visados!

Paneriuose Saude Žydus
Kulkosvaidžiais

(LKFSB) Pereitais me
tais prieš balandžio 1 d. iš 
visų Vilniaus apygardos 

! vietų surankioti žydai ir 
i patalpinti Vilniaus gete. 
; Dalis jų atvežta į Panerius 
ir vokiečių sušaudyta kul
kosvaidžiais.

NETVARKINGAS GYVENIMAS 
PABALTIJO KRAŠTUOSE

----- —- —---- --

Lietuva ant visados!
Kas atbotų priegados: 
Lietuvą kad reik apginti.
Ir neprietelius baidyti. 
Kad išrodyt reik vienybę
Ir kovoti už teisybę ? 
Jei neprieteliai ir bartų.
Priešininkai susitartų, 
Tikt ne’atbotum priegados, 
Lietuva ant visados!

“Vili. D-lės”

KĄ RAŠO LIETUVOS SLAP
TIEJI LAIKRAŠČIAI

TU UŽMIRŠAI

(LKFSB) Vienoje užsie- tiekimo prievolę, ima gy- 
nio valstybėje esančiam vulius, mėsą. Laikraštis 

,mūsų korespondentui pa- pasmerkia okupantų sau- 
vyko gauti fotografinės valiavimą.

■ nuotraukos kaikurių Lie- — Matyt, kad slaptasis 
jtuvoje slaptai leidžiamų Lietuvos veikimas turi in- 
: laikraščių. Artimiausiu formacijų ir iš užsienio, 
laiku iš jų paskelbsime Taip slaptoji priešnaciško 
daug įdomios medžiagos, laikraščio “Nepr. Lietu- 
Tuo tarpu duodame keletą vos” nr. 4, išspausdintas 
žinelių, kurios buvo iš- 1943 m. kovo 1 d., rašo a- 

užsienyje

Vartjanlas iš Travijatos

Tu užmiršai tėvų namus 
Ir vaikystės tuos laukus. 
Kai jaunystėj gyvenai. 
Linksmas dainas dainavai.

Laukas, miškas ūžime 
Tebešaukia dar tave 
Pailsėt prie jų šalies 
Ir užmiršt skausmus širdies.

Vai. sugrįšk. sūnau brangus, 
Atlankyk tėvų kapus — 
Čia likimas be kovų. 
Čia atgimsi su jausmu.

iš- 1943 m. kovo 1 d., 
spausdintos slapta Lietu- pie atgarsius 
voje leidžiamame laikraš- vysk. Brizgio pamokslo, 
tyje: “Nepriklausoma Lie- kuriuo ekscelencija pagrą- 
tuva” Nr. 3-15-1943 metų 
vasario 15 d.:
— Daug lietuvių batalio

no kareivių, kurie buvo 
siunčiami į Novo Sokolni- 
ki, nenorėdami žūti už an
trą okupantą, .išbėgiojo iš 
traukinio Vilniaus nepri- 

i važiavę. Vilniuje jų dar 
^daugiau išsislapstė. Dėl to 
jų vežimas - atidėtas, nes 
vienas batalijonas — turė
jęs net 200 bėglių, kurių 
buvo ieškoma medžioklės 
būdu po kinus, restoranus 
ir privačius butus.
— Iš 800 savivaldybių į- 

monių vokiečiai nori pa
likti tik apie 100 smulkių 

; įmonėlių savivaldybėms, o
malūnas, elektros jėgai
nes, ūkius ir tt. perduoti 
vokiečiams. Nacionalizuo
tus namus valdo vokiška 
bendrovė, nors, aišku, tie 
turtai turi būti grąžinti 

(nuosavybėn jų tikriesiems 
: savininkams. 
į — Pranešama, kad gene- 
; ralkomisaras uždraudė 
I laikyti pamaldas vasario 
j 16 dienos proga, šis 
draudimas nepakenks 
tuvių tautai, bet tik 
labiau ją sujungs.

| — Kadangi Vilniaus kra- 
jšte pasikartojo sauvaliavi- 
i mai, girtavimai ten dir
bančių valdininkų, tarnau
tojų ir policininkų tarpe, 
skriaudžiant ten esančius 
lenkus, “Nepr. Lietuva”

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės vidurių uikietėjl- 

mu — žarnos neveiklios, skauda galvš, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekantį rytų malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiaL

Neutralios švedų spau- nedavalgymo ligos siaučia 
dos vėliausi pranešimai Pabaltijos kraštuose. Dak- 
rodo, kad gyvenimo sąly- tarų trūkumas padarė 
gos Pabaltijo valstybėse tinkamą epidemijų gydy- 
yra katastrofiškos. imą neįmanomu ir dėlto

Pranešama, kad maisto mirties atsitikimai smar- 
stoka pasidarė labai aštri 
ir kad visi gyventojai pa
sidarė visiškai priklauso
mi nuo juodosios rinkos. 
Mėsos ir bulvių nebegali
ma gauti, ir žuvų ištekliai 
toli gražu nepakankami. 
Kalėdoms buvo duoti pa
pildomi racionavimo kie- 

į kiai tiktai privilegijuo- 
j tiems Pabaltijo kraštų gy
ventojams, kas rodo apie 

. rubežiuotą Pabaltijo kraš
tų gyventojų dietą.

“Revealer Zeitung,” kaip 
!paduoda “Svenska D&g- 
bladet”, pranešė, kad Es
tijos apsaugos policijos ir 
Waffen SS nariai, mažiau 
kaip 10 metų amžiaus, 
gaus papildomą Kalėdų 
racionavimo kiekį — vieną 
kilogramą sūdytos žuvies, 
200 gramų biskvitų ir 250 
gramų citrinos sulčių eks
trakto.

Priverstina Pabaltijo 
žmonių evakuacija į Vo
kietiją padėties nei kiek 
nepataisė. Nerviški naciai 
pastaruoju metu įsakė iš
kelti visus gyventojus nuo 
Baltijos pakraščio mažiau
sia 2 kilometrų juostoje.

Pagal “Svenska Dagbla- 
det” kuro ištekliai yra taip 

i maži, kad civiliai valgo ir 
miega apsivilkę viršuti
niais drabužiais. Kad su
taupius kurą, nacių įsaky
mu uždraustą vėdinti na
mus ilgiau nei 3 minutes į 

i dieną.
Goteborgo Handels-Och 

Sjofarts - Tidning, cituo
damas keleivius, nurodo, 

i kad tyfur’o difterijos ir 
. influenzos epidemijos ir

I
I
I

Jūra tai didysis tautų vieške
lis, praleidžiąs žmonijos turtus 
ir keleivius, žodį ir mintį.

Prof. K. Pakštas.

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ" 
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 

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

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:
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TYLIĄJĄ NAKTĮ... — Vaizdas iš Kalėdų švenčių 
proga pataisytos kūtelės New Yorko Botanikos darže.

kiai kyla.
Naujai atvykę 

antai iš Reicho prieš vie
tinius gyventojus turi pir
menybes gydyme. Dauge
lis vietinių gyventojų yra

evaku

namų, 
“ponų 
Iš to 

neapy- 
“Po

išvejami iš savo 
kad suteikti vietos 
tautos” atstovams, 
seka vis didėjanti 
kanta vokiečiams,
saulėleidžio,” kaip prane
ša švedų laikraščiai, “nei 
vienas vokietys nėra sau
gus. Nei, dėl tos pačios 
priežasties, dienos metu. 
Vokiečiai kasdien yra žu
domi ir nusikaltėliai nėra 
surandami.”

Taupyk Popietį Karai

Popieris dabar yra lygus1 
su plienu, geležim, aliumi
ni jum ir guma, kaipo NoJ 
1 karo būtinybė.

Buvo paskelbta, kad A- 
merikps poperio malūnai 
turi mažiau nei dviejų sa
vaičių žaliavų išteklių 
kraujo - plazmoms dėžu
čių gaminimui bei dėžių 
pristatymui mūsų kovo
jantiems vyrams amunici
jos ir maisto. Tai yra rim
ta padėtis, tačiau tokia, 
kuriai visuomenė gali tuč
tuojau padėti.

Kiekvienas nebereika
lingas laikraštis ar žurna
las, vyniojimo popieris, 
kartonas, dėžė ar net ir 
mažiausias popierio šmo
telis turi būti taupomi pa
kelti greitai nykstantiems 
atsargų ištekliams popie
riaus malūnuose.

sino ekskomunika tiems, 
kurie bendradarbiaudami 
su okupantais skriaustų 
lenkus, žydus ar kitų tau
tybių žmones.
— To paties laikraščio 

kitame straipsnyje “Ruz
veltas prieš despotus” ra-į 
šoma, kad Ruzvelto vado-| 
vaujama Amerika ne tik: 
išgelbės nuo vokiečių oku-i 
pacijos, bet ir reiškiama 
viltys, kad apsaugos nuo 
raudonųjų despotizmo.
— Pranešama, kad Vil- 

j niaus bažnyčios giedamas 
Į Lietuvos himnas. Vilniuje 
į kilęs ginčas, ar pataisyti 
himno žodžius, ar nekeisti. 
“Nepr. Lietuva” prašo 
tautos himno žodžių ne
keisti.
— Vokiečiai pradėjo šau-* 
ĮI
I
♦

i

uz- 
lie- 
dar

♦

i
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Juozas Kasinskas
• Ine.

Laidotuvių
• Direktorius
• Patarnavimas Dieną ir Naktį

! 602 Washington Blva.
BALTIMORE 30, Md. 
Tel. Lexington 8595

) Limosinai dėl visokių reikalų

I

i

tarpe pasitaikančius lietu
viško nusistatymo žmones 
skatina saugoti tautos 
garbę.
— Kai kuriuose valsčiuo

se vokiečiai eina per kai
mus, krečia gyventojus ir, 
nežiūrėdami ar ūkininkas 
atliko, ar neatliko net pa
čių vokiečių uždėtą maisto

Gal Dar Nepareina Į Tamstos Namus Gražiausias 
Dvasinio Turinio Mėnesinis Laikraštis

"ŽVAIGŽDĖ!"
Tai ilgai nebelaukite!!! 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.
"ŽVAIGŽDĖ"

I Žinokite yra ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LAIK
RAŠTIS! Tas vienas jau daug reiškia! Mal-

▼ dos Apaštalavimas kito nė nenori turėti, ka- 
dangi šis laikraštis VISUS M. A. narių rei-

▼ kalus aprūpina.
JEI NORITE BŪTI ŠVIESOS IR MEILES 

SKLEIDĖJAIS TAI PLATINKITE IR RAGINKI
TE KITUS SKAITYTI 1944 METAMS.

"ŽVAIGŽDĮ”
“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00: Jėzaus Širdies 

Spalvuotas Paveikslas 50 centu; Maldos Apašta
lavimo Įstatai — 50 centų.
Adresas: ŽVAIGŽDĖS ADMINISTRACIJA, 
488 E Seventh St., So. Boston, (27), Mass.
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Bažnyčios Vienumo Oktava

3

Kol karas ėjo sunkiai, visų mintys ir pastangos 
krypo į vienų-vieną uždavinį: pamiršus viską, laimėti 
karą. Dabar, kai jau apčiuopiamai reiškiasi laimėjimo 
požymiai, mintis skrenda toliau ir pradeda rišti antrą
jį, nemažesnį uždavinį — laimėti taiką. Čia susiduria 
tiek priešginingų interesų, kad šis antras uždavinys 
panašus į Gordijaus mazgą, kurį Aleksandras Didysis 
(Makedonietis) negalėdamas atnarplioti, nukirto kar
du. Pasaulio vadai prisibijo, kad ir daugelį dabartinių 
tarptautinių mazgų ar tik neteks kardu kapoti. Blo
giausia tai, kad šio karo talkininkų sudėtis viena iš 
keisčiausių istorijos supuolimų.Rodos, likimas tiesiog 
tyčiojasi iš sveiko proto nuostatų. Norima suderinti 
nesuderinamas ideologijas. Viešai skelbiami kilnūs 
idealai susikerta su žemais, savanaudiškais sumeti
mais.

Tokioj neįmanomoj minčių ir troškimų suirutėj 
pradedama pasigesti sveikos religinės bei dorovinės 
orientuotės. Be moralinių principų vadovybės, busimo
ji taika išperės daugiau kruvinų karų. Bet kaip tuos 
principus įgyvendinus susiskaldžiusioj ir kerštaujan
čio j žmonijoj? Tai ne vienos dienos ir ne dabartinės 
rūšies politikų darbas. Tą darbą atlieka ne kardo, bet 
meilės ir vienybės kariai. Jie supranta, kad visas blo
gis plaukia iš trūkumo religinės vienybės, iš Kristaus 
mokslo paneigimo. Kitais žodžiais, vienybės ir teisin
gos taikos vajų veda vien Katalikų Bažnyčia, kurios 
Galva, Šv. Tėvas Pijus XII, yra tikras pastovios ir tei
singos taikos apaštalas. Taikos vajui jis naudoja vi
sokeriopas priemones: maldą, prašymus, perspėjimus, 
patarimus, teisingumu ir meile paremtus būsimai tai
kai pasiūlymus. Dabar susidaro nauja proga vienybės 
ir meilės vajui. Tai Bažnyčios vienumo oktava, 18—25 
sausio. Tą kilnų vajų. Apaštališkam Sostui užginant, 
pradėjo pasižeminę iš anglikonų atskalos atsivertėliai 
— vienuoliai, gyveną Graymoor, Garrison, N. Y. Jų 
kuklios pastangos jau neša ryškių vaisių. Jų maldų 
vajus prigijo jau daugely katalikiškų parapijų Ameri
koj. Jis apima labai plačią dirvą — visą pasaulį. To 
kilnaus tarptautinio maldos ir atgailos vajaus esmė 
remiasi ant papraščiausio logiško principo, štai kaip 
protaujama: Dievas sutvėrė visų tautų ir rasių žmo
nes — baltus, juodus, raudonus, geltonus. Kristus juos 
visus savo Krauju atpirko, tad Jam visi priklauso ir 
natūraliai jie visi turi teisę naudotis atpirkimo prie
monėmis, kurios yra sudėtos Katalikų Bažnyčios dva
siniam lobyne. Kadangi visos pasaulio rasės yra teisė
ta Kristaus nuosavybė, tai ji, laikinai prarasta, turi 
būti Savininkui grąžinama. Tai toks Bažnyčios vienu
mo vajaus tikslas. Be abejo, bus tokių, kurie tai pa
šieps. Bet, katalikų požiūriu, kas gali būti natūraliau?

K.

ŠV. MIŠIŲ IR MALDŲ VAJUS 
UŽ LIETUVOS LAISVĘ!

Kad ir sniego audra siaučia, bet Dėdės Šamo kariai savo užduotis 
rimtai atlieka, štai vaizdas iš šaltosios Iceland žemės, kur žvaigždėtoji 
aukštai iškilus skelbia laisvę, šis vaizdas parodo momentą, kai buvo 
su kariškomis ceremonijomis dekoruotas tūlas Sgt. Lewis Zerbe už pa
sižymėjimus tarnyboje.

KristusKoncentracijosStovykloj irs,*®.*?
* / 9 Brangų Ryšulį? Laiko ma

žai. Jau ir dabar girdėtis 
sunkūs žingsniai lipant 
laiptais. Rūstūs balsai 
grasina Tėvą Prijorą. Per 
Tėvo Jacinto vaizduotę 
švystelėjo vaizdai tų išnie
kinimų, kurie atsitiko ki- 

Švč. Sa-

(Ne apysaka, bet tikras įvykis)

tų vienuolyną. Sunkveži
mis neprivažiavo prie dai
laus vienuolyno, bet pasu
ko į vienuolyno ūkio pusę. 
Tenai matėsi užtvara: sti
prūs kuolai įsmeigti į že
mę, o ant tų kuolų buvo 
užnarstytos spygliuotos 
vielos. Užtvaroje vaikšti
nėjo keli šimtai belaisvių 

,— kunigų ir vienuolių.; 
'Ginkluoti sargybiniai nie- 
I kuomet nenutraukdavo 
nuo jų savo akių.

Kai naujieji kaliniai pri-j 
važiavo prie vartų, jie bu- , 
vo įleidžiami vienas po 
vieną. Kuomet įžengdavo 
į užtvarą, kareiviai kiek
vieną iškratinėdavo. Kai 
dominikonas tą pamatė, 

; jo širdis ko ne sustojo pla
kus. Pamąstė: Argi turė
siu atiduoti savo Turtą? 
“Marija, gelbėk!”

Tėvas Bronislovas pate
ko į eilės priekį, o jauna
sis dominikonas prie galo. 
Kai senukas žengė akme
nuotu taku, jo koja pasly
do and dumblino sniego, ir 
jisai pargriuvo. Kiti kuni
gai suriko, o sargai, visai 
nenorėdami, visvien padė
jo jam atsikelti. Toje mi
nutėje Tėvas Jacintas su
spėjo savo portfelį paslėp
ti. Niekam nematant, jis 
pakabino tą seną portfelį 
ant vinies, kuri buvo įkal
ta į ramstį kokios ten pa- 

vinies buvo

Krokuvos dominikonų 
vienuolyno koplyčioje klū
pojo jaunas dominikonas. 
Tai buvo Tėvas Jacintas, 
kuris tris metus atgal bu
vo įšventintas kunigu. Jo 
veido išraiška buvo begalo 
liūdna, nusiminus, nes ji
sai tik ką buvo perbėgęs veikę jo drąsos, dėl to, kad mušė jo kaktą: 
mintyje tuos tris metus ir Tėvas Bronislovas mokė- padėjus ciboriją... 
buvo verčiamas prisipa- j0 pasitikėti Dievu. Priim- Galutinai jo akys atsimušė stogės. Ant 
žinti, kad tie metai buvo damas visus vargus lyg iš į nudėvėtą odinį portfelį pakabintas balnas: senas

- - .... —

Septyniasdešimts sunkios 
lietuviškos žiemos padarė 
jo plaukus baltus kaip 
sniegas ir šiek tiek sulen-
|kė jo pečius, bet jo ugnin- tose bažnyčiose:
gos dvasios nė kiek neper- kramentas išmestas į gat- 
šaldė. Net ir šių dienų vę, auksiniai indai pa- 
persekiojimai nebuvo pa- vogti. Šaltas prakaitas iš- 

Kur čia 
KUR?

veltui praleisti. Mat, per 
tuos tris metus jisai daug 
kartų sirgo. Jo susilpnėju
si sveikata neleido jam 
taip uoliai darbuotis, kaip 
jisai norėtų. Jo broliai — 
kunigai darbavosi plačia
me pasaulyje: vieni misi
jų kraštuose, kiti savame 
krašte, bet visi buvo atsi
žymėję Kristaus apašta
lavime. O jisai... jisai turė
jo pasilikti vienuolyne, te
galėdamas apsiimti tiktai tą vieną ciboriją altoriaus belės, 
lengviausius kunigystės tabernakulyje, kurią Jūs tvirtai apglėbęs tą nudėvė- 
darbelius. Tas jo jauną šį rytą naujai pripildytą tą odinį maišą. Tėvas 
veidą aptemdė liūdnumu, pakonsekravote.” Bronislovas jau buvo

Tuo tarpu lėtais žings- “Taigi, taigi, ėmiau šan- sunkvežimio viduje, į- 
niais vienuolyno vyresny- są. Šiandien Kūčios. Jeigu spraustas tarp keliolikos 
sis, Tėvas Bronislovas, atvyks mūsų žmonės į ko- pranciškonų. Užpakalinės 
žengė koridorių į koplyčią, plytelę, būsime prisirengę, vežimo pusdurys buvo už- 

Kad tik tie kareiviai neat- trenktos, įsikabino du ka- 
Louis šiam gražiam suma- vyktų prieš šventas mi- reiviai su šautuvais ranko- 
nymui pritaria ir priside- šias. Visai neseniai pasiun- je ir didžiulis sunkvežimis 
da. Pirmas Mišias jau už- tinys man pranešė, kad jie nudandėjo į pakalnę. Ma- 
prašė šv. Onos Draugija”, jau aplankė Lojolos Kole- žai kas ten kalbėjo:
Kun. Dr. A. Deksnys. giją, ir visus jėzuitus iš te- “Kur mus veža?” patylo- 

Laukiam malonaus atsa- nai išvežė. Dabar bus mū- mis užklausė kunigas Ja- 
kymo nuo kitų, kurie dar sų eilė. Gal rytoj...” 
nėra prisidėję.

Jau beveik visų šv. Kaži- minikonas, visai nenujau- sėdintis kunigas, 
miero Sesučių vedamų sdamas kas dėjosi gatvėse 
mokyklų vaikai yra- Vajui aplink vienuolyną. Jisai kį, 
prisirengę. Prisiųsta visa toliau tęsė: 
eilė prižadėtų Mišių, Ko-J “Aš išsiunčiau 
munijų, Rožančių.

balnas ir dėvėtas odinisPaties Dievo rankų, jisai altoristų kambarėlyje, 
nepasiduodavo nusimini- Greitai Tėvas Jacintas į- portfelis lyg į vieną susi- 
mui.

Atėjęs prie jaunesnio 
kunigo, Tėvas Prijoras ty
liai šnibždėjo:

“Jacintai, sūnau, aš bi
jau, kad jie ateis pas mus 
šiandieną. Ar paslėpei vi
sus konsekruotus alto
riaus indus?”
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kišo ciboriją į jį, o portfelį 
pakišo po savo baltu škap- 
lieriumi. Toje minutėje į- 
maršavo oficierius:

“Lauk! Į sunkvežimį,” 
jis aštriai suriko.

Tuojaus Tėvas Jacintas, 
dviejų kareivių lydimas, ■
n r, i n -i v»

jaus už Lietuvos laisvę. Iš 
pirmučiausių laiškų skai
tome:

“Apreiškimo par., Frack- 
ville, Pa. pasižada atlaiky
ti keturias šv. mišias per

dienomis už Lietuvos lais
vę.” Kun. Kleb. S. J. Nor
butas.

“Bravo! Sveikinu! Pra
dėjot labai gražų sąjūdį! 
Viso pasaulio ginkluoto
sios jėgos virstų žaisleliu, 
jeigu pasaulio vyrai, mo
terys bei merginos po 
Kristaus vėliava stotų į

Kiekvienas Lietuvis tu
rėtų šiais sunkiais Tėvy
nės vergijos laikais gilioj 
pagarboj ir skaisčia vilti
mi kelti akis į Gailestin
gojo Jėzaus širdį. Mūsų
tėvų žemė dabar skaus- metus Jūsų nustatytomis 
mingai vaitoja, nualinta, 
nuožmių priešų nukamuo
ta. Rūsčiai žygiuoja į Lie
tuvos rubežių priespauda, 
ugnis ir žiaurioji mirtis.

Taigi į darbą, visi Lietu
viai! Džiugu matyti, kaip 
Lietuviai Amerikoje suju
do, sukruto ir rimtai ren
giasi didžiam nenutrūks
tančios eilės šv. mišių ir prieš žudynes apsiginkla- 
maldų vajui už Lietuvos vę MALDA. Su džiaugsmu 
laisvę. Jau daugelis gerb. mano parapijai skirtą die- 
Klebonų nuoširdžiai atsi- ną atnašausiu šv. Mišias 
liepė į MALDOS APAŠTA- už Lietuvos laisvę.” Kun. 
LAVIMO ATSIŠAUKIMĄ Kleb. Pr. M. Juras, 
kviečiantį visus prisidėti “Nekalto Prasidėjimo 
prie šv. Mišių ir Maldų Va- šv. P. Marijos par. E. St.

kunigai negalėjo tikėti žo
džiams: “Kristus su mu
mis!” “Kristus yra čionai 
su mumis!” Graudu buvo 
klausytis:

“Mums atnešė Švenčiau
siąjį Sakramentą!”

“Kas taip?”
“Tas jaunas dominiko

nas.”
“O kurgi padėjo...” 
“Tenai ant vinies po bal- 

nu.
Po vakarienės kaliniai ir 

vėl buvo išleidžiami. Jie 
buvo tykesni, kaip papra
stai. Akylus sargas būtų 
pastebėjęs jų keistą mar- 
šavimą, kai kunigai eida
vo pro tą pastogę, kur 
portfelis buvo pakabintas.

Sutemus, sargai pasi
traukė iš kunigų tarpo, 
palikdami tiktai kareivius 
patruliuojančius aplink 
užtvarą. Tą naktį kunigai 
nemiegojo. Gulėdami ant 
šiaudų, vieni kitų išpažin
tis klausynėjo. Nakties ty
loje vien tik girdėjosi išri
šimo žodžiai: Ego te ab- 
solvo..

Po vidurnakčio kunigai 
atsikėlė, pastatė sargus 
prie langų, nužiūrėjo kada 
patruliuojantis kareivis 
praėjo ir tada išleido ku
nigą Jacintą į kiemą at
nešti tą portfelį. Eidamas 
šešėliuose, kad niekas jo 
nepamatytų, jisai pasiekė 
pastogę ir skubiai sugrįžo.

Viename kampe, ant dė
žės avižoms supilti, jisai 
padėjo portfelį, išėmė ci
boriją iš vidaus, nuvynio
jo altoriaus užtiesalą ir 
užtiesęs dėžę jisai pastatė 
ciboriją ant jos. Tada vys
kupas Grušnovas paėmė 
ciboriją į savo rankas ir 
pradėjo dalinti Komuniją 
kunigams. Kiekvieną Osti
ją jisai perlaužė, kad ir ki
tam kartui užtektų. Du po 
du kunigai priėmė Dievo 
Kūną į savo širdis. Dauge
liui ašaros riedėjo per iš
vargintus skruostus.

Ciborijoje liko gana 
šventų Ostijų ir dar kartą 
išdalinti kunigams. Taigi, 
ir antrą Kalėdų dieną vėl 
kunigai pasistiprino Dievo 
Duona. Kai paskutinė Ko
munija buvo išdalinta, ku
nigus apėmė liūdnumas, 
bet jie jautėsi tvirtesni 
panešti tas kančias, ku
rios neužilgo juos pri
spaus.

Kitą naktį su įlenkta ble- 
kine kunigas Jacintas iš
kasė duobę po krūmeliu ir 
suvyniotą ciboriją tenai 

■ užkasė. Bet nudėvėtą port- 
jfelį pasiliko ir jį naudojo 
kaip pagalvę. Jisai ramiau 
miegodavo, paguldęs gal
va ant tos vietos, kur jo 
Viešpats buvo apsistojęs.

Rašė: Sės. Maryanna.O. P. 
Vertė: fr. Antonimas, O. P. 

(Iš “The Torch”)

liejo: nebuvo galima leng
vai atskirti vieną nuo kito. 
Kuomet sargai atsisuko, 
tai Tėvo Jacinto rankos 
buvo po škapleriumi, rods, 
visai iš po tenai nebuvo 
išimtos.

Galutinai ir jaunasis do- 
atsidūrė gatvėje ir buvo , minikonas buvo įleistas į 
įstumtas į karišką sunk- spyglėmis aptvertą “dar- 

Taip, Tėveli; išskyrus vežimį. Jis buvo be skry- žą”. Tuojaus susitiko pa- 
be apsiausto, bet žįstamą jėzuitą, kunigą 

Tamulį, kuris toje vietoje 
buvo išbuvęs jau keturius 
mėnesius. Jisai papasako
jo kaip jie tenai gyveno: 
miegojo ant šiaudų, valgė 
kuoprasčiausiai. Kunigai 
buvo iš įvairių kongrega
cijų ir ordinų, visi apsiren
gę taip, kaip jie buvo su
gauti: vieni abituose, kiti 
su tanuose, o dar kiti gat
viniais rūbais.

Tėvas Tamulis nesiskun
dė sargų žiaurumu, bet 
apgailestavo netekimo 
progos atnašauti šventų 
mišių. Jiems tenai buvo 
atėmę ir rožančius ir bre
vijorius. Tėvas čiuptelėjo 
už savo šoninio rožan
čiaus, bet atsiminė, kad ir 
nuo jo sargai buvo nuplė
šę rožančių. Gale kunigas 
Tamulis užklausė:

“Kuri šiandien diena?” 
“Šiandien Kūčios,” atsa

kė dominikonas.
Jėzuitas atsikreipė į do

minikoną ir, pastebėjęs jo 
akyse keistą šypseną, bu
vo pradėjęs klausti kame 
dalykas. Į jėzuito neištar
tą paklausimą, dominiko
nas pašnibždžioms davė 
atsakymą. Dabar buvo Jė
zuito eilė pasidžiaugti: jo 
veide žybtelėjo džiaugsmo 
išrai.ka, bet greitai pra
puolė, kai jis patėmijo, 

Jacintas paslėps Švenčiau- Švenčiausiąjį Sakramentą kad sargas į juodu akyliai 
siąjį Sakramentą. gelbėdamas iš Totorių žiūrėjo.

Kunigas Jacintas, dre- rankų praspruko pro jų ei-

cintas.
Taip kalbėjo senasis do- “Nežinau,” atsakė šalia

“Greičiausiai į Astrovs- 
,” tarp dantų pasakė iš 

kitos pusės sėdintis pran- 
kelius ciškonas. “Tenai yra tra- 

munijų, Rožančių, Maldų mūsų Tėvelius į Moldena- pistų vienuolynas, kuria- 
už Lietuvos laisvę. Tarp vą. Yra dar laiko. Gal no- me yra įkalinti keliolika 
kitų draugijų pasiruošu- rėtum pats tenai išvykti? kunigų iš mūsų vienuoly- 
sių veikti, pirmutinė pasi- Tenai saugiau.” 
rodė Gyv. Rožančiaus dr. į ~
SV. J 
Pa. Valdyba rašo: - - ,
sveikiname tą taip išga-i Staiga, iš apačios pasi- škaplieriumi. Jisai pradė- 
ningą sumanymą... neper- girdo griausmingas klebe- jo melstis sumanumo ir 
traukiamos Maldos ir Au- nimas ir tuo pačiu mo- drąsos apsaugojime to 
kos Vajų už prikryžiuotą | mentu durų įlaužimas. Tė- Švento Ryšulio. Nė vienas 
Lietuvą. VISOS KATALI-j ” ’* ~ ---
KIŠKOS DRAUGIJOS SU
KRUSKITE! Veiklus 
Brocktono M. A. Skyrius 
jau suorganizuotas kas
dien per metus melstis ir 
aukotis už Lietuvos laisvę.

Nenuilstamai, karštai 
ištesėkime maldoje nuo 
Vas. 16 d., 1944 iki Vasario 
16 d., 1945!

“Jėzaus širdie, teateinie 
Tavo Karalystė ir i mūsų 
brangią Lietuva.” 
MALDOS ir VYRŲ APAŠ

TALAVIMO CENTRAS
St. Robert’s Hali 

Pomfret Centre, Conn.

.” no.”
■ ~ - -. - i Jaunesnysis dominiko- Tėvas Jacintas nieko
Kazimiero par. Phila.,1 nas papurtė galvą, “Aš pa- neatsakė, bet tvirčiau pa

kiliai siliksiu čionai... su Jumis”, spaudė portfelį po savo

vas Prijoras atsitiesė ir iš kelionės kratomų kuni- 
sušuko: gų nežinojo, kad su jais

“Apsaugok Švenčiausią- keliauja Kristus į koncen- 
jį!” tracijos stovyklą. Ypač

Senukas skubinosi že- karštai meldėsi Tėvas Ja- 
myn; mat, bandys sulai- cintas prie savo Užtarėjo, 
kyti kareivius iki Tėvas šventojo Jacinto, kuris

I

J

Į
|

Kaž kas sušvilpė ir visi 
, grįžo įbančiomis rankomis paė- les ir pasiekė saugią vietą, kaliniai rikiavosi, 

mė raktelį ir, atrakinęs Jaunas kunigas nė valan- 'ddų.
tabernakulį, išėmė rūbi- dėlei nesuabejojo, kad do-j Viduje, Baltasis Tėvelis 
nais apsagstytą ciboriju- minikonas šventasis do- pabaigė pasakoti kaip tas 
mą pilnutėlį šviežiai kon- minikonui padės. įvyko. Juodasis Tėvelis ki-
sekruotų Ostijų. Suvynio- Šitie kunigai ir vienuo- tiems apie tą pasakė. Grei- 
jęs indą į altoriaus užtie- liai dvi valandas važiavo tu laiku visa stovykla žino- 
salą, nubėjo į zokristiją, jki pasiekė minėtą trapis- jo. Dievu badaujantieji

sekruotų Ostijų. Suvvnio-

I

CONTRACT — Honorably dis- 
charged from Marines becausc 
of wounds, malaria and vėliom 
jaundice, Chris Drake, 20. win- 
ner of Purple Heart and Pres- 
idential eitation, landa 7-yeaf
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Šaltiniai
tos; paskum juos išgryžę 
— mesdavome it kaulus 
sustyrusius į didelę pinti
nę, o rankos tik degdavo, 
tik garuodavo! Bet kai čia 
ateidavo ant lazdų Felik- 
sėlis, kai jis atsinešdavo 
nuo savo žaizduotų kojų 
skurlus plauti, ir kai ma- 
mytė jo pasigailėdama su 
nusižeminimu tą visą pri
imdavo; įmerkdavo ir velė
davo, — aš galėdavau tik 
stebėtis jos nusižeminimu, j 
patvara, artimo meile, sa-i 
vęs išsižadėjimu... ir tik 
tada mano rankos sušal
davo, o širdis sakydavo:
— Motinėle, tu esi šalti

nis visų dorybių, ir kada 
gi aš tave pasivysiu?.. Ka
da mano širdis užvirs ta
vųjų kilnybių šaltiniu?!

Prisimena man vienas 
šaltinis Lietuvos kalne. Jis 
kunkliuodavo tyromis ver
smėmis iš žemės gyslų, ir 
sidabro vanduo verždama
sis nuo kalvų — išlaikyda
vo žiemą žoleles gyvas ir 
žalias savo vagoj, įbėgan- 
čioj į Nemuną.

Milžinas Nemunas, pri
glausdavo šaltinio vande
ni įsileisdamas tik pro ap- 
gaurijusius ledo klodus, ir 
kai bėgdavau jo slidžiais 
krantais su mažu ąsotėliu 
į kalną, galvodavau: “Kam 
užšalo Nemunėlis?.. Kodėl 
jo paviršius tik sezoninis? 
Oi sunku, sunku, tau Ne
munėli, pakelti tiek le
dų...”

Įkopdavau į kalną... pri
mestais liepteliais prieida
vau šaltinį, ir kai jo van
duo verždavosi beveik 
trykšliais išnešdamas ma
žus akmenėlius; man ro
dydavosi šaltinis gyvas... 
nes ir žolelės aplink jį gy- krašty apsuptas kranteliu, 
vos ir traškios; ir maži 
žvirgždelyčiai versmėse 
kruta, juda ir sukasi; o ir 
mano semiamas ir iš čia 
nešamas vandenėlis, 
gaivina kasdien vieną ne- nemirštuoklių po pluošte- 
regį. kurs žiemos metu lį, įdėdavo į knygas, man 
tūno vienas su ražančiumi atnešdavo ir sakydavo: 
senoj pakalnės lūšnoj: į ją — Kūdiki, užaugk ne 
kaimynė įneša duonos: o puikuole rože, bet blaivia 
aš bent tyro vandenėlio. ir kuklia nemirštuoklėle.

Kai išaušdavo pavasaris, Kai mano siela virs dvasi
nai jau galėdavai justi šil
tą pietų vėją: neregys iš- 
gožlydavo į lauką, apčiupi- 
nėdavo seną gluoksnį ar 
jau lapotas, ir apsigraiby
damas takais, — nueidavo 
į kalną. Pro tvorą jis pa
silenkdavo prie rugių žel
mens. šaltiny pats atsiger- 
aavo. ir paskum gūžinėda
mas nueidavo prie pakelės 
kryžiaus ir pirmiausia su- viršeliais ~ įvilkta, aukso 
šukdavo:
— Viešpatie, Tu esi visų 

gėrybių šaltinis!
'■!: i- sj:

Antrą šaltini prisimenu 
verdanti mūsų miesto pa
krašty. Plito kalbos, kad 
šis šaltinis — gyduolių 
versmė, ir čia ne tik su 
žlugtais, bet ir su nesvei
komis akimis rinkdavosi 
lankytojai, semdavosi su 
buteliais krištolinį vande
nį ir nešdavosi kartais net 
už keliolikos kilometrų.

Ir mes su mamyte, — ve
lėdavome čia savo žlugtą. 
Žiemomis pyškėdavo tvo
ros nuo šalčio, o mes su 
grynomis rankomis plak
davome baltinius su kul
tuvėmis pasitiesę ant len-

aš galėdavau tik

Atsimenu trečią šaltinį 
prie mano asmens namų. 
Jis sidabruodavo sodų pa-

kurio drėgnais pakriaušė- 
liais mėlynuodavo nemirš- 
tuoklių žiedai. Nors sodai 
linkdavo gėlėmis ir aly*Vo- 

— mis, bet jis suskindavo 
nom i y*at n 11 nn nhincfp.

T 
i

Šiauriniame Atlantike submarinų veikimas vis dar gyvas. Vaizdas parodo, kaip kariaujama su 
povandeniniais laivais su pagalba moderniškų įtaisymų. Paskutinėmis dienomis keletas nacių 
povandeninių laivų nuskandinta ir daug sužalota.

ANT DRUKŠĖS EŽEROmes ir maldas: išgiedoda- . 
vo visas lotyniškas mišias 
atmintinai, ir vis dvi, ir 
vis abidvi: verpdamos,- gir
nas sukdamos, ar su grėb
liai į pievas eidamos. Aš 
galėjau tik sekti, tik vog
čiomis žodelį nugirsti. 
Šventadienių vakarais su
sirinkdavo jaunimas į mūs 
namus giedojimui šventų 
giesmių iš kantičkų. Tė
velis vesdavo, sesės, ma
mytė, brolis ir visi svečiai 
net užsimerkę traukdavo, 
kad rodėsi žertias lubas 
nukels! O aš, vis tik su ka
tinėliu: man nevalia būda
vo prieiti ten, kur vyres
nieji. Jausdavau skriaudą 
— bet rasdavau išeitį: kai 
sesės išeidavo į darbą, aš 
įsibraudavau į Onutės 
skrynią, išsinešdavau vos 
man pakeliamą maldakny
gę — Šaltinį, ir užkrosny 
pasislėpusi raidė po raidės, 
žodis po žodžio įriausi, ir 
įriausi... kai atėjo man 
pirmoji išpažintis, mūsų 
visa šeima nustebo, iš kur 
aš mokėjau katekizmą, 
maldas prie išpažinties ir 
Komunijos, Mišias namie 
pasilikusiems; ir visas 
pragaro baisybes — už ko
kios nors nuodėmės nuslė
pimą.

Ir šiandien prisimena 
man tas brangus mano 
sielai padėtas pagrindas, 
kurs pirmutinis visas sie
los versmeles sužadino, iš
judino, ir nors daug metų 
nuo to praėjo, vienok ma
no sieloje tos versmės ne- 
išgęsę, gyvos ir žadinan
čios.

I

JZaw liūdna buvo ir sibiku
Keliaut gyvenimo taku
Be draugo dar jaunam: 
Kame pažvelgsi akimi, 
Aplinkui žmonės svetimi;
Taip liūdna vien vienam!

/

Tekėjo mėnuo. Iš kalnu 
Žiedai kvepėjo jazminų, 
Žavėdami jausm us;
Ta rp žalio ežero bangų,
Toli nuotrukšmo, nuo vargų, 
Laivelis supa mus.

niais gėriais, tada žinosiu, 
kad tu buvai mano įkvė
pimų šaltinis.

* £

Atsimenu dar vieną šal
tinį, ne vandeniu alsuojan
tį, bet dvasinių lobių vers
mėmis dvelkiantį ir tūnan
tį mano sesutės skrynioje: 
tai buvo didelė ir graži 
maldaknygė, juodais odos

raidėmis, kryžiumi ir kri- 
pelėmis išmarginta, mažu
tė gražia sagele — užseg
ta. Buvo mano dvi sesės; 
buvo jų ir dvi maldakny
gės. Tik atskirose skrynio
se, pagarbiai tarp batisto 
skarelių įvyniotos.

Mano sesės buvo suau
gusios, o aš tik murzinas 
dar mažas kūdikis, nuolat 

įsu katinėliu ant krosnio 
i tupintis ir ką nors vis vei
kiantis.

Į Mano sesės, buvo giliai 
religingos. Jos kiekvieną

• sekmadienį eidavo į baž- 
i nyčią esančią už 12 kilo- 
j metrų. Sugrįžusios per vi
są savaitę vesdavo pasi
kalbėjimus apie girdėtą 
pamokslą, išpažintį, gies-

t
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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 gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS"
Duoda na..jausiu 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 Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567

APPROVED — Sevcn is lucky 
number for 13-ycar-old blondc 
cx-ZiegfeldFoUies ąuecn. Mary 
Ganley. Los Angeles court hus 
just approved her seven-year 
contract with MGM. Looks as 
if she s pretty happy about the 

wholc thing.

Suspaudei ranka man jautriai 
Ir jauną širdį atdarei 
Bendrso žvaigždės vardu: 
Dabar ar juokias ateitis, 
Ar sopa, verkia mums širdis, 
Aš jaučiu vis už du.

Maironis.

Itas gėles priimsime?! Juk 
; šiandien žmogus — pertoli 
' nuėjęs. Kas dvasinio — 
1 pamiršęs. Atitolęs. Dau
giau sekama politika — 
negu atsidavusis susikau
pimas ar malda. Šiandien 
nevienam stalčiui volioja- 

j si užmiršta ir apleista 
maldų knygelė. Nevienas 
ražantėlis sutraukytas ve
liasi kišenių dulkėse ar at
mestų karolių liekanose. 
Žmogus užmiršo, kad čia 
išbarstytos dangaus gijos, 
kurias reikia susirinkti, 
nes be jų gyvenimo au
deklas tuščias, nepilnas, ir 
iš jo nebus amžinų sielai 
rūbų. Užmiršo, kad su tais 
mažais religiniais ir tradi
ciniais ženkleliais — pa
mesti raktai į Amžinuo
sius Įstatus; kad jų vienas 
lapas — dangaus laiptelis, 
vięnas karolėlis — akme
ninė šventos patvaros pa
pėdė.

Auga ir vystosi šeimos. 
Be pavyzdžių, be maldos, 
be susikaupimo ir apsi- 
mąstymo kur einama — 
auga minia su palaidu 
jausmu be išminties. Šei
mų autoritetai — privalo 
susirūpinti: įvesti savo na
muose gražius pavyz
džius ir papročius. Ko
kius?... — nereikia sakyti: 
visi žinome kas artina prie 
Dievo, ir kas tolina. Įsigy- 
kime gerų knygų, susiras
kime gerų ir kilnių sielos 

1 draugų, 
maldos, 
mažučių nuo kilnių troški
mų, gvildenkime jų pa
šaukimą, pagelbėkime ne
galintiems, užjauskime 
susirūpinusiems — tai vis 
šaltiniai, kurie alsuoja 
Dievo malonėmis, tik nau
dokime, tik mokėkime iš 
jų semtis tą, kas keltų 
mus į aukštesnį gyvenimą, 
į tobulėjimą, į šventesnio 
pasaulio atstatymą

$

šiuo Didžiuoju 
Kuriam dabar

Di-

klausyk, manęs, Viešpa
tie; mano dvasia alpsta.” * 

j Parinkimas raidžių, or
namentėlių, religinių ir 
tautinių paveikslėlių bei 
vaizdelių — daro jaukų, 
traukiantį, savą ir malonų 
leidinį: taip ir norisi il
giau, ilgiau delnuose ap
glėbus šią knygelę paturė
ti, pasigėrėti; tai, rodos, 
raktas į dangaus Tėviškę, 
rodos, meili širdis — visų 
širdžių komunalinė Man- 
na!

Garbė, didžiai gerbiamą- 
jam leidėjui kunigui 
Pranciškui Jurui, kurs sa-

iškarto vingiuoti kiekvie-vo tyliu triūsu, bet didžia 
no luomo atskirais varge- dvasia davė mums- šiuo 
liais, bet kai jie išsitaiso į svarbiu momentu neįkai- 
Aukščiausią Tikėjimo nuojamai brangų leidinį. 
Kalną — Dievas laimina Atsimenu šį kilnųjį dvasi- 
kiekvienos sielos atneštą ninką, kurs 1938 metais 
plytelę, įmūrina ją į Amži- lapkričio 16 dieną, atlankė 
no Gyvenimo sienas išvai- mano namus; stovėjo čia 
ko debesis, ir nuleidžia ne- pat po 
gęstančios laimės saulę Kristumi,
tiems, kurie jau pilnoj atnešiau jo dovaną 
Dievo malonėje. Pasiliku- dijį Ramybės Šaltini. Ir 
šieji pakalnėje, atskilusie- grožiuosi, ir gėriuosi, kad 
ji nuo tikėjimo kalno ir ei- mes turime Didžių Sielų, 
nantieji savo išmanymų kaip kad kunigą Pranciš- 
kreivais keliais — ras tik kų Jurą; kurs pats žydėda- 
vargą, vis tuos pačius mas kilniomis dorybėmis, 
bredamus erškėčius, tuos moka parinkti ir kitoms 
pačius kardus, peilius, ka- sieloms dangiškų konvali- 
nuoles, karų žudynes, nes jų. Garbė “Darbininko” 
meilės, pasiaukojimo ir spaustuvei, už gražų, šva- 
Dievo valiai pasidavimo — rų, ir atydų darbą, 
gruntai palikti... ir kol 
žmogus nenuskęs pilnoj 
Krikščionijos Tiesoj — 
Kristuje, tol žemė virs 
kraujo šaltiniais. Ak, di- 
dėkite, Kristaus kareivių 
eilės! Veskite sielas grei
čiau, greičiau į Aukščiau
sią Tikėjimo Kalną, kad iš 
ten apsuptų žemę Dievo 
rankos, ir ant patrankų 
griuvėsių — pražydėtų 
naujas pasaulis.

Toliau, Didysis Ramybės mybės šaltinis, padės pa
šalinis — pražydi maldo- grindą Jūsų sūnui, ar ma- 
mis. Prasideda: “Šūkiai ir žutei dukrelei išeiti su 
Prašymai”, ir baigiasi pui- plunksna į viešuosius lakš- 
kiomis Evangelijomis. tus ir pasisakyti, koks šis 
Maldų gražumas, jautru-

. mas — didžiadvasis!
i dys, kurios sukūrė tokius 
; kūrinius, — prilygsta ta- 
! rytum stebuklingų rožių 
. šaknims, iš kurių kas va

landėlė išauga nauji ūgiai, 
naujos rožės sielų sielose 
per maldą. Čia gali rasti 
balsamo — nuskriausta
sis; čia ras meilės — nusi
vylėlis; čia galima atsiger
ti — ilgėsiu troškuly: “Aš 
tiesiu savo rankas į Tave;! 
mano siela trokšta Tavęs,! 
kaip išdžiūvusi žemė. Iš-

Dar vienas šaltinis štai... 
ant stalelio... dar suvožtos 
mano rankos, dar blaks
tienos rasotos, dar širdis 
meilės bangų įsiūbuota, 
dar lūpos maldoj.

Klupau... čia Kristus 
žvelgia iš rėmų... Jo pur
puro rūbas blizga mano 
ašaroj... čia atėjau... atne
šiau Jam dovaną — gra
žutę maldaknygę — Didį
jį Ramybės šaltinį, kurios 
dangiškos versmės ištryš
ko tada, kai aplinkui nu- 
raudę žemės šaltiniai kru
vinomis spurgomis. Kai 
jūrų bangos alsuoja lavo
nus kilnodamos, kai van
denys numargę kraujo 
juostomis, kai ūžia kanuo
lės, kriokia oro plienas, 
būmsi šrapneliai sukrės- 
dami kainus; kai žmonės 
išguiti iš savo gūžtų, atim
ta laisvė, išplėšta tėvynė, 
pagrobti ir kankinių mir
timis išžudyti savieji, ir 
kai visa žemės minia su
krėsta baisios katastro
fos — neranda savęs... ap- 
glušus... išsiblaškius... 
smarkaus tempo kilpos 
traukiama — klimpsta, 
skęsta, tolsta... ir tokioj 
tai valandoj — buvo d va- DIDYSIS 
šia, kuri atitrūkus tary- RAMYBĖS
tum aukso meteoras nuo BALTINIS

■ žemes chaoso, pakilo į 
(aukštesnes, sferas ieško
dama dvasinių gyduolių 
.dangaus darželiuose.
1 Toji kilnioji siela, brai- 
Įdė mintimis dangaus aly- 
; vynais, šventųjų altano
mis, ir rinko po gėlelę... po 
širdies narcizą, po išmin
ties gladijolą, po jausmo 
leliją, po proto konvaliją, 
po atgailos ašarėlę, ir su
rinkusi —. parnešė... suri
šo į puikų pluoštą — Didį
jį Ramybės Šaltinį, ir pa
vedė mums... Mums — vi
siems... Svarbu, kaip mes,

neužmirškime 
nenustūmkime

kiekviena šeima, 
namus 
Ramy- 
aukš-

i Garbė, padėka, įvertini
mas ir meilė, bus gražiu 
atpildu rūpestingiems lei
dėjams, jei katalikų visuo
menė
pasistengs į savo 
parsikviesti Didįjį 
bes šaltinį, kaipo 
čiausią auklėtoją savo šei
moms.

Gal vėliau... už kiek me
tų... ir šis tobuliausias 

Į auklėtojas — Didysis Ra-

Šir-
Šaltinis buvo puikus sielos 
skulptorius! Koks moky
tojas! Koks dailininkas! 
Koks jaunutės sielos ūk
vedys! Dorų dirvų prižiū
rėtojas! Koks tėvas, bro
lis ir draugas, kokį aš pati 
patyriau, apie kurį pareiš
kiau aukščiau minėtuose 
šaltiniuose, ir savo plunks
na — perduodu Jums, ma
no mieliausi broliai Kris
tuje!

Su Naujų Metų laime, 
Visados Jūsų —

Marija Aukštaitė.

Pirmas jo vaiz- 
Šventoji Šeima,

Šis šaltinis — ne roma-( 
nas. Ne apysaka. Ne dai-' 
nų knygelė; bet sielos pa-' 
šnekesys — su Dievu. Šis 
pašnekesys — trauklus ir 
malonus, 
das — 
reiškianti Darbą ir Maldą; 
pagrįstą Šv. Luko žodžiais: 
“Tai daryk, ir būsi gyvas."

Antras vaizdas — pla- 
čiamintis; su daug kelių... 
vedančių į vieną Kristaus , . . . .įsteigtą Bažnyčią. Tais U2KULISŲ. - Karių pasilinksminime ant 1..TO kur 
keliais gali eiti ----- --------- ----- 7------------
nės nuo elgetėlio — ligi jimais už nukirtimą japonų bomberių ir už paneštas 
karaliaus. Šie keliai nors žaizdas.
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visi žmo- nors vandenyse šie kariai apdovanoti garbės pažyme-



Antradienis, Sausio 18, 1944

Tihamer Toth

Kų Pasėsi, Tų Ir Piausi
Kartagina pasiuntė į Ro- lošti ir be savo pastangų, 

mą pasiuntinius prašyti Būdas nėra nė garbingas 
taikos. Jų vadu buvo iš- sentėvių vardas, gauna- 
rinktas Regulas, belaisvis mas gemant visai be mūsų 
rymietis, kuris išeidamas prisidėjimo. Būdas yra 
turėjo prisiekti, kad grįš auklėjimosi pasėka, pasė- 
nelaisvėn, nors derybos ir ka sunkių grumtynių ir 
nepasisektų. Gali įsivaiz- sielos kovų, šias kovas tu- 
duoti, ką jis jautė, pama- ri kiekvienas kovoti pats 
tęs savo mylimąją Romą, vienas. 
Ir galėtų likti namie, jei 
tik kovojantieji susitai
kintų.

O žinai, ką jis darė?
Jis uoliausiai visus įtiki

nėjo nesitaikinti ir toliau 
kariauti. O kai senatas pa
tarė jam liktis tėvynėje, 
nes prievarta išgautoji 
priesaika nesaistanti, jis 
atsakė: “Už kokią kainą 
norite, kad likčiau be gar
bės? Gerai žinau, kad su
grįžus manęs laukia baisi 
mirtis. Bet kaip visa tai 
menka, palyginus su ne
garbingo darbo gėda! Ge
riau būti kartaginiečių be
laisviu, negu suteršti ry- 
mietišką savo būdą,
prisiekiu grįžti ir savo pa
reigą atliksiu. Visa kita 
palikite dievams!” Jis grį
žo į Kartaginą ir po bai
siausių kankinimų buvo 
nužudytas.

Tai buvo 
būdas.

Tai buvo 
būdas.

O koks turi
čioniškas būdas?

Juk negalima reikalauti, 
kad visi žmonės būtų tur
tingi arba mokyti. Negali
ma taip pat norėti, kad vi- to būdo jaunuomenę, ne
si būtų garsūs. Bet vieno paisant, kad pasaulis šian- 
galima iš visų reikalauti: dien mano visai priešin- 
kad būtų tvirto būdo. !gai, kad valios stoka, lyg 

Tolimas šalis pasiekti koks baisus maras, žudo 
nedaugeliui pasiseka. Bet žmoniją, kad becharakte- 
pasiekti sielos karaliją, tą rystė laikoma išmintin- 
turtingiausią šalį, yra gesniu daiktu, negu tvir- 
toks šventas, 
uždavinys, 
kiekvieno žmogaus — be 
išimties. Kiekvieno' žmo
gaus! O kaip daugelis to' 
nepadaro! Bet tu, padary
si! Ar ne tiesa? Padarysi!

Būdas nėra loterijos bi
lietas, kuriuo galėtum iš-

Aš

Kiek visa tai turės ver
tės, dabar, gal būt, dar ne
gali, kaip reikia, suprasti. 
Bet kai nukris nuo tavo 
sielos uždangos, prieš ku
rias tiek kovojai, ir dvasia 
pakils į jai priderančią 
aukštumą, tada sušuksi iš 
džiaugsmo, kaip kadaise 
Haydnas didysis muzikas, 
girdėdamas savo “Sutvė
rimo” išpildymą: “Mano 
Dieve, argi aš tai būčiau 
sukūręs?”

“Homines sunt volunta- 
tes” — sako šv. Augusti
nas. “Žmogaus vertę pa
rodo jo valia”. Ir dabar vis 
labiau imama suprasti, 
kad šiandieninė mokykla 
yra vienašališka, kad ji 
lavina tik protą, o beveik 
visiškai užmiršta auklėti 
valią. Čia ir yra to liūdno 
fakto priežastis, kad net ir 
suaugusiuose daugiau yra 
mokytų galvų, negu tvir-

Dėdės Šamo kariai Anglijoj, atlankę našlaičius, įteikia jiems dovanėlių.
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Aukos Amerikos Lietuvių Tarybai
Sudėtos Amerikos Lietuvių Konferencijoje 

Pittsburgh, Pa.

rymietiškas
**“'"B“ 

rvmietiškas tų asmenybių. O vis dėlto1 
visuomenes ir valstybes 

būti krikš- aPsauSa Yra ne mokslas,] 
i bet moralė, ne turtai, bet. 
garbė, ne bailumas, bet! 
charakteris.

Tat reikia išauklėti tvir-1
l I

Kavaliauskas — Pittsburgh. Pa. 
Šukys — Pittsburgh. Pa. 
Viktoravičius — Pittsburgh, 

M. Zdankienė — Pittsburgh, Pa. 
W. Količienė — Pittsburgh, Pa. 
F. Količius — Pittsburgh, Pa. 
Miss Ann Murphy — Pittsburgh. Pa. 
Lietuviu Vaizbos Būtas — Pittsburgh. Pa. 
Kultūros ir Lab. Klubas, per M. Sereikienę. Los Angeles 
ALRK Fed., New Amsterdam. Apskrities 
LRKSA 270 kuopa — Binghamton. N. Y. 
St. Joseph’s Parish. Rev. Emil Kracevicz. O. M. C. 
Alice Ralmiskis — Binghamton, N. Y. 
Lietuvių Pašalp. Dr-ja Amerikoj — McKees Roeks, Pa.

1 SLA 353 kuopa — Pittsburgh. Pa.....................
SLA 90-ta Kuopa — Bridgeville, Pa. 
Lithuanian Literary Ass’n — Charleroj. Pa. 
Our Lady of Sorrows Church. per kun. Stonis. Harrison 
Lietuvos Vyčiai, per J. Bulevičių — 
Jonas Urbaitis — Donorą, Pa.

1943 m. baigėsi ir Rau- pasaulio įvairiose dalyse. Marė Urbaitis — Donorą, Pa. 
donasis Kryžius baigė ’ Raudonojo Kryžiaus 
veikliausią metą visoj sa- Blood Donor Service, su- 
vo istorijoj. Raudonojo rinko daugiau negu 4,000,- 
Kryžiaus darbai lietė žmo- 000 aukų ir tikrai išgelbė- 
nes visame pasaulyje. Ka- jo gyvybę tūkstančių mū- 
lėdų sezone nors trumpai sų sužeistųjų. Toliau, 
peržiūrėkime Raud. Kry- Raud. Kryžius įrašė 27,600 
žiaus nuveikimus.

i Amerikos Raudonasis 
Kryžius, kuris vienas iš 60 
tautinių draugijų praei
tais metais atliko visokius 
darbus. Užsienyje ir na
mie, karo fronte ir treini- 
ravimo stovyklose, puikiai 
aptarnavo visas ginkluo- 

sidėti prie šių pastarųjų, tas jėgas. Ir dar prie šio 
į_ milžiniško darbo, irgi ap

tarnavo civilius žmones

Tvirto būdo jaunimas 
dabar gyvena tokius lai-; 
kus, kada lengvamanių vi
sur knibždėte knibžda. Jie' 
nesidomi jokiomis dvasios 
problemomis; vienintelis 
jų rūpestis, kaip ištrūkti 

. iš pareigos, kaip sužinoti, 
kokia naujausia kino 

'žvaigždė, kur galima ge
riau paplepėti, turi gerus 
laikus ir t. t. Ir tokių yra 
labai daug. O kaip maža 
tvirto būdo jaunuolių! Bet 
tąja mažumą vis dėlto su
daro patys išmintingieji. 
Anie atrodo linksmesni, 
nerūpestingi,— šitie, prie
šingai, sunkiai grumiasi 
būdo lavinimo kely, bet, 
to nepaisydamas, aš vis 
dėlto noriu tau įkalbėt pri-

Rc Jsiiojo Kryžiaus Veikliausias 
Metas Užsibaigė

Pa.

i 
šalį, yra gesniu daiktu, negu tvir-: 

toks “kilnus tos pažiūros, kad principų 
jog jis laukia neigimas vadinamas rea-į 

lia politika. Todėl reikia! 
mums jaunimo, kuris turi 
dar nesugadintą sielą, ku
rio gyvenimo principai dar 

: aiškūs ir tvirti, kurio va
lia dar nebijo jokių sunke
nybių.

nes tik jų vienų gyveni
mas yra vertas tikro gyve
nimo vardo. ........
žmogų ir kilnų ir nedorė
lį” — sako Šileris. O veng
rų filosofas baronas von 
Eotvos prideda: “Žmogaus 
vertė pareina ne nuo proto 
pajėgumo, bet nuo valios. 
Ir kam jo trūksta, tą dide
lės dvasios dovanos tik 
silpnina, ir, tur būt. nėra 
niekingesnio žemėj šutvė-1 
rimo, kaip genijali dvasia, 
— bet be charakterio”.
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Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

I££ 15

★

“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”
366 W. Broadway. So. Boston 27, Mass.

* *

(C

Pavasarį eina ūkininkas 
j per suartą lauką, žiūri į 
: gražiai suverstas vagas, 
i lyg norėdamas klausti: 
“Dirva, ką tu man duosi 

:šiais metais?” O dirva at-i 
sako: “Pirma pasakyk, ką 

• tu man duosi!”
I mTaip lygiai ir jaunuolis 
stovi prieš slaptingus gy
venimo vartus ir klausia:' 
“Gyvenime, ką tu man: 
duosi? Kas manęs lau
kia?”

O gyvenimas, kaip anoji 
dirva, atsako: “Tai pareis 

i nuo to, ką tu man duosi! 
i Kiek dirbsi, tiek turėsi; 
į ką pasėsi, tą ir piausi!”

i ■■■■■■■
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FROU FROU — Dcsigncd by 
Walter Doreli for gula occa- 
sions, forward tilted black vcl- 
vet and pink satin beret is 
covcrcd with fluffy ostrich 
įfcathers accented by diamond 
jpin. Rouna barrcl mufl com- 

pletes ensemble.

Verkė mergelė. 
Verkė jaunoji. 
Kai bernužėlis 
Į karą jojo.
Ašarom laistė
Rūtas ir mėtas
Ir lelijėles
Taip numylėtas... 
Niaukėsi dangus, 
Kulkos vaitojo.
O bernužėlis
Vis jojo, jojo...
Jojo sutikti
Priešų žiauriųjų — 
Apginti šalį
Nuo svetimųjų.
Pirmą kai kulką 
Leido bernelis.
Tik sudundėjo 
Viešas kelelis.
Antrą kai leido 
Priešai netvėrė. — 
Ir jųjų kraują 
Žemė sugėrė...
Baigėsi žygis 
Grįžti reikėjo.
Bet mergužėlė
Jo neregėjo.
Kovėsi narsiai
Jaunas bernelis. 
Bet pasibaidė 
Bėras žirgelis. —
Puolė j žemė 
Ant akmenėlio.
Ir bernužėlis 
jau nebekėlė...
Mirė už laisvę 
Savo Tėvynės — 
Puošia jo kapą 
Gėlės auksinės.
O iš to skausmo 
Jauna mergelė 
Virto į raibą 
Miško gegelę.
Ir kai atgyja.
Pavasarėja — 
Tuomet ji verkia 
Ašaras lieja.
Verkia ir šaukia 
Rodos į žygį.
Naują lietuvį.
Naują karžygį!

.4. K. —

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00

25.00
10.00
5.00

51.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00

25.00
100.00
25.00

5.00
5.00
5.00

10.00
30.00
10.00
10.00

Andrius Anuškeviėius — Donorą. Pa. ...............
Lithuanian Citizens Workmens Ben. Club. Chicago. III. 
Moterų Sąjungos. 54-ta Kuopa — Detroit. Mich.
Moterų Sąjungos. 36-ta Kuopa — Cleveland. Ohio
Moterų Labdarybės Draugija — Cleveland. Ohio

A. Nemonsis. M. Drasutis. J. Mikolaitis.
Rev. Angelaitis. V. Andrunas. A. Skodes.
Jankaus; A. Stepšys, K. Magihienė — Viso
Liet. Piliečių Dr-ja. Moterų Auxiliary, Pittsburgh. Pa. 
Agnės Pilvelis — New Haven. Conn.
Ona Dilius — Cleveland. Ohio
Mrs. Nemunienė — Cleveland. Ohio ------------------ —----
Šv. Kryžiaus Parapija — Dayton. Ohio
Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas — Cambridge. Mass. 
Draugystė Lietuvos Dukterų — So. Boston. Mass.
Kun. A. Tamoliūnas — Du Bois, Pa.
Lietuvių Atletų Klubas — Brooklyn. N. Y.
Amerikos Moterų Są-gos Šv. Kryžiaus Parap.. Chicago 
SLA 192-ra Kuopa — New Kensington. Pa.
Suvalkiečių Mišrus Choras — Chicago. III.
Lietuvių Piliečių Klubas — Pittsburgh. Pa.

, LS 116-ta kuopa — Detroit. Mich.
SLA 195-ta kuopa — Lavvrenceville. Pa.
LRKSA 38-ta kuopa — Homestead. Pa.
Susiv. Lietuvių Šv. Kazimiero Dr-ja. So. Boston. Mass.

Į

(Bus daugiau,)

I

10.00
5.00
5.00
5.00
1.00

10.00
5.00

10.00
5.00

10.00
3.00

11.50
10.00
10.00
55.00

5.0
10.00
25.00

slaugių armijai ir laivynui. 
Ir savanoriai atstovauda
mi visas svetimšalių gru
pes Jung. Valstybėse, pa
gamino net 925,000,000 
chirurgiškų reikmenų. 
Raudonasis Kryžius supa
kavo ir išsiuntė apie 6,- 
000,000 maisto pakelių A- 
merikos ir Jung. Tautų 
karo belaisviams ir 160,- 
000 pakelių sveikstan
tiems belaisviams.

Sveikiems kovojantiems 
vyrams Raudonasis Kry
žius aprūpino klubus ir po
ilsio centrus užsienyje. Su 
visoms militarinėms ir lai
vyno vienetoms, namie ir 
užsieny, yra išlavinti ats
tovai, kurie, išmintingai, 
žmoniškai ir veikliai pa
deda visiems su asmeni
nėms -arba kitoms proble
moms.

Raudonojo Kryžiaus 
Home Service Inąuiry 

, Unit, per 15 mėnesių gavo 
net 383,299 pranešimus, ir 
užklausimus apie gimines 
karo išteriotose vietose. 
Per tą laiką, vienetą apsi
dirbo su 353,634 panašiais 
pranešimais ir užklausi
mais iš užsienio. Tie pra
nešimai arba užklausimai 
gauti iš Albanijos, Belgi
jos, Luksemburgo, Bulga
rijos, Kinijos, Čekoslova- 

! kijos, Danijos, Suomijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, 
Graikijos, Olandijos, Ven
grijos, Italijos, Japonijos, 
Latvijos Estijos, Lietuvos, 
Norvegijos, Palestinos, 
Syrijos, Lenkijos, Rumu
nijos, Rusijos, Švedijos ir 
Japonijos.

Karo pašalpa civiliams 
pabėgėliams, maistas, dra
bužiai, muilas ir kitos 
reikmenys buvo pasiųsta į 

! Rusiją, Šiaurės Afriką, 
Vid. Rytus ir kaikurias o- 
kupuotas šalis. Nuo pra
džios karo, rugsėjo 1939 
m., iš viso, Raudonasis 
Kryžius civiliams karo pa
šalpos suteikė iki $77,000.- 
000.

Naminiame fronte Rau
donojo Kryžiaus mokyto
jai išlavino 400.000 slau
gių, 1,500.000 moko pirmą 

' pagalbą, ir 300,000 asme
nų kaip vandenyje plaukti 

’ ir kitus išgelbėti. Ir sava- 
; noriai pagamino net 12,- 
' 000,000 įvairiausių drabu- 
> žiu vartojimui namie ir 
užsienyje. A.R.C.

I
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“T-tas’’

It s dessert that makes the meal
• And herc’s a real winner! Peanut 
’Scotch Pie —a tender. flaky, or.e- 
erust pie with a new meilow-rich 
filling. toppcd with delicate me- 
lir.gue. It s highly nutritious and 
energy-giving, and it also makes 
wise ūse of rationed ingredients. 
Notice the e-a-s-y two-step meth- 
od for making pastry. In a jiffy, 
creamy-soft Spry euts into the flour 
—be sure to try this popular way of 
making perfect pastry.

Peanut butter is pler.tiful and 
children love it. Make a Peanut 
’Scotch Pie toaay, and see how the 
whole family gocs for it!

Peanut ’Scotch Pie
2 '« cups muk 

t cup brow-n susrar. firmly packed 
2 tabl .poons comstarch 
" tablcs:>oor.s flour

teaspoon salt
2 yoiks. slisrhtly beat-n
4 tablespoons peanut butter
1 baked Spry Pie Sheil
2 cjrK whites
4 tablespoons 3U"ar

Scald milk in top of double boilcr. 
Combine sugar. cornstarch. flour 
and salt, and mix thoroughly. Add 
to scalded milk and cook until thiek 
md smooth. thcn cook 15 minutes 
longer, stirring constantly. Stir a 
-mali amour.t of mixture into egg 
yoiks. return to double boiler. and 
cook a few minutes longer. Remove 
from heat-Add peanut butter and 
blend. Coo^^*ou: filling into bakcd 
pie shell.

Beat egg whites until stiff. Add 
-ilgar gradually. beating constant- 
ty. Pilė lightly on filling. Bake in 
sknv oven (325° F.) 25 to 30 min
utes. or until firm and delicately 
brovned.

Spry Pie Shell
Mix l'i cups sifted all-pvrposk 
flour and l-j teaspoon salt, llcas- 
ure out 7 tablespoons spry and di- 
vide into two eąual parts.

STEP 1 for Tcnderness—eut in 
first half of Spry until as fine as 
meal.
STEP 2 for Flakiness—eut ia 
remaining Spry until particlc3 
are size of large peas. ;

Add 3 tablespoons cold w\TBt (no 
more. no less). mising tboroughly 
into a dough. Roll ’į inch thiek and 
prick with fork. Place dough in pan 
and let relax 5 minutes. Pat with 
bąli of dough to flt pastry into pan. 
Trim pastry 1 inch larger than pan 
and turn back edge. Flutc rim. . . . 
Bake in very hot oven <450* F.) 10 
to 15 minutes.

Pirmo numerio britų fašistas ir žmona išleisti Brita
nijoj iš kalėjimo. Britų žmonės pareiškė protestus dėl 
jų paleidimo į laisvę.
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Andriejaus lietuvių pa- 
klebonas. trokšdamas 

parapijos moteris ir su-

surasti 30 ar 
kurie pasiža- 
į dvi savaiti

Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras

6

“Artinausi prie antrojo

t i’. ANDRIEJAUS PARAPI
JOS GILDĄ

Kun. M. A. Pankus, rūpestin
gas šv. 
rapijos 
suburti
augusias merginas, kurios vie
nybėje darbuotųsi parapijos ge
rovei, tuo pačiu susijungusios 
glaudžiais solidarumo ryšiais, 
plečiant socialinę ir kultūrinę 
veiklą, kad parapijoje taip pat 
skleistų ir katalikiškus idealus, 
vasario 4 dieną. 1941 metais, 
suorganizavo Šv. Andriejaus 
Lietuvių Parapijos Gildą, kuri 
šiandien gausinga narėmis ir 
gražiai bujoja.

Sausio penktą. 7:45 vai. vaka
re, Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos Gildą turėjo metinį su
sirinkimą. kuriame visų valdy
bų ir komitetų pareigūnės iš
davė raportus. Stebėtojas susi
domėjo ir džiaugėsi socialine ir 
kultūrine Gildos veikla, kuri 
praėjusiais metais buvus nepa
prastai aktyvi ir nuopelninga.

Iš skaitlingų raportų paaiškė
jo. kad darbščios Gildos narės 
nuopelningai darbuojasi ne 
vien parapijos naudai, bet plati 
jų veikla apima ir kitas socia
lines ir kultūrines ir labdary
bės sritis.

Šis metinis susirinkimas žy
mėtinas tuomi. kad Gildos na
rės nutarė iš savo kasos paau
koti $100.00 naujam parapijos 
statybos fondui ir vasario mė
nesį ruoštis prie socialinio pa
rengimo parapijos naudai.

Be kitų svarbių nutarimų, 
laikantis konstitucijos, išrinkta 
naujoji Gildos valdyba ir kitos 
reikiamos komisijos, kad varyti 
sėkmingą ir nuopelningą Gildos 
veiklą šiais 1944 metais.

kleb. kun. M. A. Pankus, kun. 
J. Matutis, kun. A. Tamoliūnas 
ir vyresnioji Seselė M. Urbana.

šis susirinkimas svarbus tuo- 
' mi. kad Maldos Apaštalavimo 
Sąjungos promotoriai pasiryžo 
suaugusių tarpe 
daugiau asmenų, 
dėtų vieną kartą
arba į mėnesį sau skirtą dieną 
priimti šventąją Komuniją už 
Lietuvos laisvę; pasižadėjo taip 
pat skatinti kitų katalikiškųjų 
draugijų narius, kurie kad dr- 
ganizuotųsi į nepertraukiamų 
komunijų eilę už numylėtosios 
mūsų tėvų žemės išlaisvinimą 
iš nuožmių priešų priespaudos 
ir vergijos.

Be to. Maldos Apaštalavimo 
Sąjungos nariai pasižadėjo tuo
jau prisidėti su auka prie nenu
trūkstančių Šv. Mišių Tėvynės 
Lietuvos laisvei apginti. Čia ant 
vietos. Maldos Apaštalavimo 
Sąjungos pirmininkė Bronė Mi- 
čiūnienė pati pirmoji ta intenci
ja paaukojo $7.00 pirmosioms 
Šv. Mišioms už Lietuvą. Jėzaus 
Širdies žemę, kad karui pasi
baigus. atgautų laisvę.

------------------------.

ŠF. ANDRIEJAUS PARAPIJA

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.
Sausio devintą, sekmadienį, 

kleb. kun. M. A. Pankus per vi
sas šv. mišias iš sakyklos pas
kelbė praėjusių metų atskaitą. 
Visi parapijiečiai patenkinti ir 
džiaugiasi, kad šv. Andriejaus 
lietuvių parapija, kurios nuosa
vybė Įvertinta $150.000.00. da
bar yra r.e tik be skolos, bet 
naujasai parapijos statybos 
fondas sparčiai auga ir pinigais 
ir Karo Bonais.

Kun. M. A. Pankus atėjo Į 
Šv. Andriejaus lietuvių parapi
ja klebonauti 1940 metų vasa
rio mėnesį. Svarbu pažymėti, 
kad i tą trumpą laiką, be atmo- 
kėjimo buvusios skolos, dar su- 

MALDOS APAŠTALAVIMO įkėlė su viršum $30.000.00 fon- 
SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS (dą marmurinio didžiojo alto- 

Sausio septintą, penktadieni, riaus nupirkimui. paveiksluo- 
7:30 vai. vakare. įvyko ypatin- į tiems langams įtaisyti, meniš- 

su kam bažnyčios pagražinimui, 
Sakramento pa-!naujiems vargonams pirkti ir 
kurio buvo dali-!visU takų išklojimui bažnyčioje.

Kryžiaus relik-1 Reikia nepamiršti, kad 1945 
■ metais sukanka lygiai 50 metų 

Maldos kaip egzistuoja Šv. Andriejaus 
Sąjungos na- lietuvių parapija. Pradžioje 

susirinkus
pradėtas

ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Siunčiu $ knyga(s)

Vardas ir Pavardė

Gatvė

Miestas ir

gos pamaldos bažnyčioje 
Švenčiausiojo 
laiminimu, po 
narna Tikrojo 
vija pagerbti.

Tuojau po pamaldų.
Apaštalavimo 
riams 
gražiai 
s ir i n

i,

f

ryto rinkti skalbinius. Iš-1 ir nugramzdinau jį į be- 
girdęs signalą, jis nusku- dugnę. 
bėjo į savo kovos stotį — 
priešlėktuvinį postą vidų- Japono, kuomet prasidėjo
ry laivo — tiktai atrasti, ugnis, šoviau į Japoną, 

j kad torpeda išardė ir stotį mano artileristas šovė į ki- 
i padarė nebevartotiną. tą Japoną, kuris savo ke- 
Taip jis nuėjo ant denio, liu šovė į O’Hare.
— “Kol sekiau japoną de-
— jis buvo paskirtas ne- gant, pamačiau ką tai tie- 
šioti sužeistuosius į sau- šiai krintant į vandenį su 
gias vietas. Karininkas į- dideliu triukšmu. Tuomet 
sakė jam pasikelti ant til- pagalvojau ‘Dieve, tai ga- 
telio ir padėti mirtinai su- Įėjo būti Butch’. 
žeistam kapitonui. Mille-i “Pabandžiau susisiekti, 
r’is padėjo pernešti mirš- šaukdamas ‘Butch, čia 
tanti kapitoną ir tada grį- Phil’, kartodamas tai be- 
žo prie kulkosvaidžio. galo, bet negavau jokio at-

Apie Miller’io dingimą sakymo. Man atrodė, kad 
tėra žinoma tai: trumpai trenkimas į vandenį buvo 
prieš gavus pranešimą a-į ilgas ir galvojau kad tai 

jis buvo galėjo būti Butch parašiu- 
“Liscome tas. Dabar gi aš manau, 

kad tai buvo Japonų lėktu
vas, kurį Butch pašovė.”

Kita versija apie pasku
tinį matytą apie O’Hare, 
Prezidento Roosevelto pa
vadinto visų laikų didžiau
sio kovos lakūno, buvo pa
duota lakūno Alvin B. Ker- 
nan, 20, iš Saratoga, Wyo., 
kuris vienas iš paskutinių
jų mačiusių O’Hare.

“Aš mačiau Butch susi
gretinant su Skon”, jis pa
sakojo. “Tada, kai aš stai
ga pažiūrėjau į dešinę, 

! ketvirtas lėktuvas artino
si į mus. Buvo labai tamsu, 

kadangi atskyriau 
iš kairės, žinojau, 

:kad tai Japonas.
“Kol aš šaudžiau, ma

čiau com. O’Hare darant 
kilpą virš mūsų ir jis pra
nyko tamsoje. Kelis mo
mentus vėliau atrodė, kad 
jis vėl pasirodė ir padarė 
išlaukinę kilpą. Po to jis 
dingo”.

Tačiau visuomet bus 
i prisiminta, kaip Butch iš- 
1 gelbėjo mūsų specialias 
; paskirties jėgas nuo sun- 

• ieškomo jom šviesom, taip kiaušių ir ilgiausių japonų 
kad natūralu, kad nei vie
nas iš jų tiksliai nežinojo 
kas vyko.

“Tris dienas Butch ir aš 
stovėjome budėdami ir 
laukdami Japonų apgau- 

: lingo puolimo”, pasakojo 
Įeit. com. John L. Philips, 

iJr., 33 metų amžiaus, iš 
Linden, Va. “Butch pirmas 
pakilo nuo denio. Mums 
buvo sunku laikytis kartu 
kada sutemo. Bet mums 
sekėsi ir mes jau jungė- 
mės kai pakliuvom tiesiog 
į Japonų vidurį”.

“Butch artinosi iš mano 
dešinės, gi Wingman’as 
Skon iš kairės. Staiga ma
no artileristas Kernan pa
matė ketvirtą lėktuvą 
skrendantį po Butch. Aš 
daviau jam leidimą šauti 
kai tik jis bus apšaudymo 
zonoje. Tuo pat metu aš 
pralenkiau vieną japoną

kur — dėl jo didelio ūgio

pie jo dingimą, 
ant lėktuvnešio 
Bay”, kuris buvo priešo 
nuskandintas atakoje antį 
Gilberts, lapkričio 24, 1943 
m.

Tačiau apie Butch O’
Hare dingimą yra pranė- 

; Šimų. Jis nukrito naktį 
i virš Pacifiko ir virš lėk
tuvnešio kurį jis gynė, 
taip kaip jis gynė 1942 m. 

; pavasario dieną “Lexing- 
ton”, nušaudamas pats 
vienas penkis japonų lėk
tuvus. Už tai jį Preziden
tas Rooseveltas buvo ap- 

: dovanojęs Congressional 
Medai of Honor. Kai jis t 

j praėjusį mėnesį nuskendo,' bet 
I jis ir jo draugai lakūnai Skon 
laužė 30—40 Japonų oriai-: 
vių ataką ant U. S. lėktuv- ‘ 
nėšio.

Eskadrilės vado, kovos 
piloto, radiografisto ir ar
tileristo, paskutiniųjų ma- 

• čiusių O‘Hare, pasako ji- 
; mai nevisai sutapo su 
viens kitu. Bet veiksmai 

i buvo greiti ir vyko tamso
je, su svarbiausia iliumi- 

. nacija nuo gaisrais degan- 

. čių lėktuvų ir akinančiom

I

karo laivo. Prisegdamas, 
/kaspiną ir bronzinį kryžiui 
j ant jūreivio krūtinės, jis į 
aprašė jo herojiškus žy
gius ant Jung. Valst. laivo 
“Arizona” laike Japonų a- 
takos ant Pearl Harbor 
laivyno bazės, ir pasveikt-; 
no jį kaipo pirmąjį negrą,! 
kuris yra taip pagerbia-; 
mas šiame kare. Po to jis: 
perskaitė sekantį:

“Miller’is, būdamas ant 
(Butch) O’- tiltelio prie savo kapitono

lėktuvų nakties atakos.
Komentuodamas tuos 

veiksmus, kontr-admiro- 
las Arthur W. Radford, va
das specialiųjų paskirties 
jėgų, taip pasakė:

“Butch su savo palydo
vais lėktuvais išgelbėjo 
mano junginį.Aš rekomen
duoju jį apdovanojimui 
antruoju Congressional 
Medai of Honor.

Dorie Miller ir Butch 
O’Hare yra dingę. Tačiau 
jų gyvybės įrodė, ką vyrų 
drąsa reiškia kitiems. La
kūnas, kuris pažinojo 
O’Hare taip apie jį pasakė: 
“Nežiūrint mūsų gaingų 
naikinimo motorų, milži
niškų tankų, kanuolių, ko
vos laivų ir lėktuvnešių — 
vis tiktai lieka, kad vieno 
apsisprendusio žmogaus 
valia gali nuspręsti mūšį.” 

O. W. I.

Vardai paprasti—O’Hare; 
ir Miller. Mirtis, šiomis! 
dienomis taip pat yra pa
kankamai paprasta. Ta- _____________________

■ Šv. Andriejaus bažnyčia, kuri 
dabar yra viena iš dailiausių 
lietuvių bažnyčių Šiaurės Ame
rikoje. o pati parapija gražiau
sioje tvarkoje.

Sumanioje kleb. kun. M. A. 
Pankaus vadovybėje, Šv. An
driejaus lietuvių parapija gra
žiai pažangiuoja. lietuviškos 
kultūrinės draugijos puikiai 
gyvuoja ir katalikiškasai veiki
mas užima plačią dirvą. Lietu
viškai dvasiai ir katalikiškai 
veiklai jaunimo tarpe palaiky
ti, daug gelbsti Seselės Pran- 
ciškietės, kurios tikybos ir lie
tuvių kalbos pamokas duoda 
parapijos vaikams ir jaunimui. 
Šie 1944 metai daug žada skai
sčiai parauijos ateičiai. Gi pats 
klebonas ir gerieji parapijiečiai 
pasryžo dėt visas galimas pa
stangas, kad 1945 metais ata
tinkamai ir garbingai paminėti 
nepaprastas ir istorines Šv. An
driejaus Lietuvių Parapijos 
Auksinio Jubiliejaus iškilmes.

A. T.

i

lietuvių
į auditoriją, bažnyčia buvo medinė, kuri pa- 

mėnesinis su- statyta 1895 metais, gi 1913 
kuriame dalyvavo. metais baigta statyti mūrinėkimas.

' * i,
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Ponia Roosevelt įteikia rusų vaikams, kurie yra at
vykę Amerikoje, Kalėdų švenčių proga, dovanelių. Jie 
ją vadino Snegorouchka.

WESTVILLE, ILL

čiau kol šiedu vyrai gyve
ni, jie vykdė dalykus, ku
rie paaštrina žinias apie jų 
netekimą. Jie kovojo virš 
kitų žmonių galios ir pa
jėgumo — tų kitų žmonių 
apsaugai. Ir taip šio karo 
ankstyvomis dienomis jie
tapo tuo, ką mes vadiname. 
herojais. Dabar Įeit. com. i 
Edward H. (------- , , ........
Hare, pilotas, ir jūreivis sono- nežiūrint priešo puo- 
Dorie Miller (Mess Atten- lr bombardavimo, a- 
dant) yra raportuoti kaipo ^ivajz^je_rimtos^ ugnies,! 
dingę be žinios.

Miller, stambus 200 sva
rų buvęs futbolistas Waco 
Texas’o Moore 1 
School, buvo Prezidento 
Roosevelto apdovanotas 
Laivyno Kryžiumi už “Y-j 
patingą atsidavimą parei-’ mėn., lankydamasis U. S. 
goms, nepaprastą drąsą ir Laivyno Great Lakęs, III., 
nepaisymą savo asmeniš- Apmokymo Stotyje, mė- 
ko saugojimo laike Japonų jynšvarkis Miller’is paaiš-' 
jėgų atakos ant laivyno kino, kad anas Pearl Har- 
Pearl Harbor, Hawaii teri- bor’o incidentas atžymėjo, 
tori joje, gruodžio 7 d., jo pirmą patyrimą su kul-i 
1941-” I kosvaidžiu. Kreipdamasis;

Tuo pat metu Miller’is į šimtus mėlynšvarkių ne
gavo pagyrimo laišką iš grų, kurie yra apmokami 

to- 
sa-

padėjo pernešti savo mir
tinai sužeistą kapitoną į 
saugią vietą ir vėliau ope
ravo kulkosvaidį, nukreip- 
te i Japonų puolančius or
laivius iki gavo įsakymą 
apleisti tiltelį.”

Vėliau, 1943 m. sausio

SERGA K. MIČIUDA

Ilgametis "Darbininko” skai
tytojas ir nuoširdus rėmėjas, 
jau 6 mėnesiai kaip serga, še- 

j šių mėnesių laikotarpyje buvo 
padaryta net penkios operaci
jos. Prieš Kalėdas išėmė jam 

I vieną akį, antra ir gi silpnai 
i bemato.

Reiškiame p. Mičiudai užuo
jautą ir linkime greito pasvei- 
kimo.

i

Laivyno Sekretoriaus ir Great Lakęs vartoti 
buvo pakeltas iš Mess At-įkius ginklus, Miller’is 
tendent Trečios eilės į kė:
Mess Attendant Pirmos ei-j “Nebuvo sunku. Aš 
lės. Be to, mėlynšvarkis patraukiau gaidžiuką 
Miller’is gavo Amerikos kulkosvaidis veikė puikiai. 
Apsaugos Tarnybos meda- i Aš anksčiau stebėjau ki

tus, vartojančius kulko
svaidžius. Man atrodo, 
kad šaudžiau apie 15 mi
nučių į tuos japonų orlai
vius. Jie nėra gana arti 
mūsų”.

Pagal oficialius praneši
mus, kada gruodžio 7 d. 
suskambėjo alarmas, Mil
ler buvo atsikėlęs 6 vai.

lį, Laivyno Sagtį ir Azijos- 
Pacifiko kampanijos me
dalį.

Admirolas Chester W. 
Nimitz, Pacifiko laivyno 
vyriausias vadas, 1942 m. 
gegužės 27 d. asmeniškai 
įteikė Miller’iui Laivyno 
Kryžių per ceremonijas 
ant Jungtinių Valstybių

Į

f

senyvo amžiaus italė moteris Mignano, Italijoj, 
nešasi plytą anglies dėl apšildymo pečiaus, kad galėtų 
pasigaminti valgį.

Ši
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Antradienis, Sausio 18, 1944 DARBININKAS f
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ŽINUTES
Sausio 13 d., dešimt dienų pa

sirgęs, miesto ligoninėje, mirė 
Jonas Benzinas, 57 metų. Paėjo 
Gaurų parapijos. Amerikoje 
pragyveno 35 metus. Paliko 
žmoną Pauliną (Visockytę), du 
sūnų, seserį ir brolį. Palaidotas 
iš Šv. Petro par. bažnyčios Sau
sio 15 d., 9 vai. ryte, Naujos 
Kalvarijos kapuose.—

Sausio 14 d. mirė Antanas L$a- 
racevičius, 66 metų, savo na
muose, 115 Fisher Avė., Rox- 
bury, Mass. Paėjo Lygumos 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 37 metus. Paliko žmoną A- 
meliją (Kisieliūtę), 4 dukteris, 
tris sūnus, — vienas jų yra ka
reivis, — seserį ir brolį Stanis
lovą graborių. Palaidotas sau
sio 17 d., iš Šv. Petro par. baž
nyčios, 10 vai. ryte, Naujos Kal
varijos kapuose.

Sausio 15 d. tapo pakrikšty
tas Povilas - Juozapas Daktaro 
Vilimo ir Pranciškos (Galinaus- 
kaitės) Duserick - Dusevičių.

Sausio 16 d., leitenantas Vin
cas P. Juškevičius apsivedė su 
Aleksandra E. Kengraite. gyv. 
8 Covington St.

Tą dieną tapo pakrikštyti 
dvynai Robertas Vilimas ir Ri-

DAKTARAI

1
Tel. TROv.-bridge 6330

J. Repshls, M. D.
(REPŠYS) ’ 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

chardas Juozapas Jono - Mari
jonos (Sabaitės) Preskenių, 
gyv. 14 National St. Šiedu tė
vai, rodos, nesenai giedojo cho
re, o šiandien jau susilaukė 
ketvirto ir penkto jaunos šei
mos nario. Vienas yra miręs. 
Keturis augina. Per praeitus 
dešimt metų. Šv. Petro parapi
joje šie yra treti dvynai. Linki
me tėvams Dievo palaimos 
skaitlingos seimos auginime ir 
tvarkyme.

Tą pačią dieną tapo pakrikš
tyta Diana Alena Vilimo ir Al
binos (Latvinskaitės) Klimų, 
gyv. 7 Maybrook St., Dorches- 
tery.

j --------------
Antradienio vakare, Šv. Pet

ro par. 1 
maldos misijos. Bus sakomi ir 
pamokslai — bet svarbiausiai 
bus didelis bendras maldavi
mas, kad krikščionys ir 
eitų į vieną Kristaus 
Bažnyčią. Tos maldos 
čios Vienumo Oktavos 
joms tęsis iki sausio 25 d. 
gy šių aštuonių dienų bile vaka-Z . . vrą galima gauti atlaidai, išpil- 
dant paprastas sąlygas. Jas ves 
vietiniai kunigai ir T.T. Marijo
nai. I 

------------- I
Penktadienį, po pamaldų, bus 

laikomas Federacijos svarbus 
susirinkimas. Bus reikalų apie 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimą. Karo Bonų pardavinė
jimą ir kit. Kviečiami visi 
draugijų atstovai susirinkti.

Šią savaitę Kalėdninkai pra
dės lankyti Broadway ir skers- 
gatves.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS T/
Also limited supply of OZ4. 

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

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

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

numbers.
UN1ON ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St.. Boston
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I 
stiprėjusi prisiuntė savo metinę I 
“Darbininko” prenumeratą ir! 
vieną dolerį radio fondan. Dė- Į 
kojame ir džiaugiamės, kad 
Gerasis Dievulis stiprina ponus 
Aukštikalnius sveikatėlėje. J.

Lietuviai Vieningai Ruošiasi 
Karo Bonų Vajuj

So. Bostono lietuviai Ketvir
tame Karo Bonų vajuje ruošia
si vieningai dirbti. Iki šiol Šv. 
Petro parapijos draugijos ir So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gija pardavinėjo Karo bonus 
atskiruose susirinkimuose. Ta
čiau parduotų bonų sumas su
traukė į vieną ir armijai dova
nojo lėktuvą, kurį pavadino 
“Fighting Lithuanian”. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gija yra dovanojus mūsų Armi
jai tanką. Bet tai kas iki šiol 
padaryta nepatenkina tų lietu
vių, kurie nuoširdžiai darbuo- 

bažnyčioje, prasidės ka(j pageibėti Jung. Vals
tybių karo pastangoms laimėti 
pergalę ir taiką ir kurie siekia 
išlaisvinti Lietuvą ir pagelbėti 
jai atgauti nepriklausomybę.

Kiek laiko atgal So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos di
rektorių susirinkime, besiruo
šiant Karo Bonų vajui, kilo su
manymas suvienyti So. Bostono 
Lietuvių Karo Bonų komitetus, 
ir įgaliojo pirm. Joną J. Griga- 
lų ir adv. Kazį Kalinauską pa
sitarti su Lietuvių Karo Bonų 
Komiteto, kuris yra prie Iždo 
Departmento Foreign Language 
Group War Savings Committee 
in Massachusetts nariu, sekre
torium adv. Antanu J. Young, 
kad tuos komitetus suvienyti ir 
padaryti vieną generalinį komi
tetą. Tuo tikslu įvyko bendras 
susirinkimas sausio 4 d., lietu
vių svetainėje. Pasikalbėjus, 
nutarta vienyti visas jėgas ka
ro darbui. Bendro komiteto pir
mininku išrinktas adv. Jonas 
J. Grigalus, vice-pirm. M. Mi- 
chelsonienė, sekr. adv. Antanas 

' J. Young, sekr. pagelb. Felicija 
i Grendelytė, fin. sekr.-ižd. Bro
nė Cunienė. Raportas apie šį

Army mess sergeants watch what is left on platės afteęmeals anfį 
reprimand the soldier who did not eat all he took. < _

—P—■ i ii

Šv. Petro Par. Sodalietės Ruošia
Koncertą Tikėjimo Platinimo 

Naudai
kultūros priemonėmis pa
remti Tikėjimo Platinimą 
ir veikti didesnei Dievo 
garbei.

Reikia manyti, kad ne 
tik šv. Petre parapijos pa- 
rapijiečiai, bet ir visų ar- 

; Ūmesniųjų kolonijų lietu
viai ko nuoširdžiausiai šį 
koncertą parems. Kadangi 

mene visos vietos rezervuotos ir

kiti su- 
įsteigtą 
Bažny- 
intenci-

Bė-

Mirė Jakštienė

Šis lietuvių komitetas yra Į 
pasiruošęs pagelbėti ir kitoms 
lietuvių kolonijoms Massachu
setts valstybėje. Jeigu norite 
gauti daugiau informacijų, tai 
galite kreiptis pas pirmininką 
adv. Joną Grigalų, 52 G St., So. 
Boston, Mass. arba sekr. adv. 
Antaną J. Young, 6 Beacon St., j 
Boston, Mass. arba į lietuvių j 
redakcijas So. Bostone.

'Darbininko' Administracija 
Užversta Užsakymais

Vasario 9 d., 8:30 vai. va
kare, Jordan Hali, Boston, 
įvyks meniškas koncertas, 
kurio visas pelnas yra ski
riama Tikėjimo Platini
mui.

Šio koncerto sumanyto
jas ir globėjas yra Jo Ek
scelencija, vyskupas Cu
shing. Vysk. Cushing pa
kvietė dainavimo 
mūsų tautos pažibą, artis- bilietai jau greit eina, pa
tą Rapolą Jušką, Šv. Pet- tartina ko anksčiausiai 
ro parapijos vargonininką, juos įsigyti arba pas kun. 
išpildyti visą koncertą, ir Jenkų, arba pas sodalie- 
paprašė kun. K. Jenkų, šv. tęs. 
Petro par. klebono asis-^ 
tentą ar nesiteiktų, kartu 
su parapijos sodalietėmis, 
surengti koncertą. Klebo
nui kun. P. Virmauskiui, 
karštai pritariant koncer
tui, kurio visa nauda ei
na tokiam kilniam tikslui, 

ir kun. Jenkus
savo talen-

Bilietų kaina ketveriopa
— 85c., $1.10, $1.65, $2.20.

J. V.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 

; Karo Bonu.

Mayoras Tobin Nepadarė 
Klaidos

Pasirodžius kun. Pr. M. Juro 
vienai įdomiausių ir pilniausių 
maldaknygių — DIDYSIS RA
MYBES ŠALTINIS, “Darbi- 

i ninko” administracija tiek gau- 
I na užsakymu, kad visų paten- J 
kinti negali. Knygrišykla 
spėja minėtai maldaknygei 
šelių uždėti.

p. Juška 
mielai sutiko 
tus paaukoti, kad koncer
tas pasisektų.

Garbė lietuviams kata
likams bendrai, o šv. Pet
ro parapijai ypatingai, 
kad rodo visiems Bostono 
katalikams, kaip galima

ne- 
vir- Apie DIDYSIS RAMYBES 

ŠALTINIS Gražiai Atsiliepia
KAS NAUJO PAS 

MUS?
M. BRANGAITIENĖ iš 

Brooklyn, N. Y. “Aplaikiau nuo 
jūsų kun. Pr. M. Juro malda-

Trečiadienį, sausio 12 d.. įvy- knygę — DIDYSIS RAMYBĖS 
ko ALRK Susivienymo 94 jau- ŠALTINIS, ačiū. Maldaknygė 
nimo kuopos susirinkimas, ku- iš tikrųjų labai graži, papuošta 
riame buvo išrinkta nauja vai- simboliškais paveikslais. O mal- 
dyba ir apsvarstyta kuopos vei- dų pasirinkimas didžiausias, 
kimo gairės. Aš niekad nemaniau, kad nedi-

Į naują kuopos valdybą buvo delio formato maldaknygėje 
išrinkta: pirm. adv. John Gri- tiek tilptų maldų. Tikrai, Ame- 
galus; raštininke — Anna Ka- rikos lietuvių katalikiškoji vi- 
tilius; iždininku — Stasys Gri- 
ganavičius ir kuopos organiza-

Jakmauh torium — Pranas Razvadaus-

I

Johnson’s 
Red Cross Piaster 

padeda atliuosuot nu
garos skausmus ir kitus 
raumenų skausmus ir gė
limus, dėl šių priežasčių—
• Palaiko ir priduoda kūnui 

šilumos.
• Suteikia spaudimo ir atramos.
• Patiekia švelnaus vaisto be 

d\oko ar drabužių sutepimo.
• Duoda nuolatinį nejuntama 

masažų.

Sausio 15 d. staiga mirė Ona 
Jakštienė. 48 m. amžiaus, gyv. 
16 River St., North Weymouth, 
Mass. Paliko nuliūdime vyrą 
Joną P. Jakštą, vieną sūnų ir susirinkimą ir valdybos sąsta-

j vieną dukterį. : tas pasiųsta J. V. Iždo Depart-
4

Šis komitetas yra oficialus 
karo bonų pardavinėjime ir tuo 
reikalu propagandos platinime.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kurios vadovybėje pereitais me
tais įvyko Amerikos Lietuvių 
konferencija Pittsburghe, atsi
šaukė, kad lietuviai turi gauti 
pripažinimą už savo pastangas 
ir darbą karo bonų pardavinėji
me. Tą mes galime atsiekti tik 
bendrai dirbdami Karo Bonų 
vajuose.

Sąryšyj su Ketvirtuoju Karo; 
Bonų Vaju, šis komitetas, So.' 

! Bostono Lietuviams minint 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį vasario 13 d.. South Bos
ton High School svetainėje, pa
gelbės parduoti kodaugiausia 
bonų.

Visi lietuviai kviečiami į tal- 
2^ ką. Ateikite tą dieną į lietuvių 
agj masinį susirinkimą ir pirkite 

SS) karo ‘bonus, kad už tai mes,
“ kaipo lietuviai gautume kredi-Į 

tą.
So. Bostono lietuvių oficiali 

: karo bonų pardavimo stotis y- 
i ra Mt. Washington Co-operative 
įBank, So. Bostone, kur bile ka- ILjg » 
snl.da galite pirkti bonus. Pirkda-į 
2Qpmi bonus toje bankoje, prašyki- 
įgĮte, kad juos įrašytų lietuvių 

' kreditan.

Laidojama antradienį, sausio mentui.
18 d. iš St. Jerome par. bažny
čios Šv. Pranciškaus kapuose.

PASVEIKO

Per pastarąsias keletą savai
čių buvo sunkiai susirgusi p. 0- 
na Aukštikalnienė (Tėvo Aukš- 
tikalnio. S. J., mamytė), gyv. 
Hecla St., Dorchester, Mass. 
Šiomis dienomis jau gerokai su-

CASPER’S BEAUTY SALON
Exclusive Būt Not Expensive

"Victoria 
curl-cuts" 

and luxurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

u
Ti

Tomarrow's Wovt

Appointments
8:30 AM—6 PM

■ - - - - ---------------------

ME 
tiU

JOHNSON’S 
RED CROSS PLASTER

suomenė negalės atsidėkoti i 
kun. Pr. M. Jurui už jos išleidi 
mą. Aš, gi prie pirmos progos 
pasistengsiu ją platinti Brook- 
lyne”.

URŠULIA REPŠIS iš Hart
ford, Conn.: — “Didįjį Ramy
bės Šaltinį“ gavau; dėkui. Tu
riu pasakyti, kad tokios malo
nios maldaknygės dar nesu tu
rėjus. Daug visokiausių maldų. 
Ypatingai skaitau maldą lai-; 
mingai mirčiai išprašyti Mel
džiuosi iš jos kas vakaras po 
porą valandų...”

Jau buvo rašyta, kad Bostono 
miesto mayoras Maurice J. To
bin paskyrė p. A. J. Namaksy 
namų įkainuotoj u (assessor). p. 
Namaksy, pradėjęs darbą labai 
rūpestingai stengiasi jį atlikti, 
p. Namaksy rekomendavo So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos rekomendacijos komisija, 
būtent, adv. Jonas J. Grigalus. 
Dr. Antanas L. Kapočius ir adv. 
Kazys Kalinauskas.

Kai Dr. Povilas
(Jakimavičius) buvo paskirtas kas. 
Massachusetts Valstybės Svei- 
katos Komisijonierium, tai visi 
lietuviai buvo įsitikinę, kad jis 
nepadarys gėdos lietuviams, ei
damas tas atsakomingas parei
gas. Taip, Dr. Povilas Jakima
vičius ne tik nepadarė gėdos, 
bet jis savo gabumais ir suma
numu labai aukštai iškėlė lietu
vius.

Advokatai Jonas J. Grigalus jos nariais, 
ir Juozas Cunys. būdami atsa- 
komingose pareigose, taip pat 
jas garbingai atlieka, ir tuo 
prisideda prie gero lietuvių var
do. Tvirtai tikime, kad ir p. A. 
J. Namaksy, turėdamas dvi- 
dešinlt penkių metų patyrimo 

; real estate ir insurance biznyj. i 
prisidės prie jau pirmesniųjų 
lietuvių pareigūnų. Jis yra veik- 

j lūs lietuvis organizacijose, y- 
■ pač So. Bostono Lietuvių Pilie- j 
i čių draugijoj, kurios jis yra iž
dininku, Dorchesterio Lietuvių 
klubo sekretorium. Karo Bonų 
vajuose.

p. A. J. Namaksy su šeima 
gyvena 37 Oriole St.. W. Rox- 
bury. Rap.

Netolimoje ateityje kuopa nu
tarė surengti savo metinį ban
kietą ir plėsti savo veikimą lie
tuvių jaunimo tarpe.

Norintieji prisirašyti prie šios 
Susivienymo jaunimo kuopos, 
kreipkitės tuojaus prie aukš
čiau paminėtos kuopos valdy
bos ir greitai tapsite šios gar- 

: bingos ir naudingos organizaci- 
. P. K.

1

Draugijų Valdybų Adresai

Tai yra daug klaidų. 
BOSTON EDISON 
COMPANYSAKO 

...niekad, niekad nedėk elek- 
trikinio toasterio į vandenį. 
Nuvalyk jį su drėgnu skudu
ru... lengvai. Toasteriai da
bar labai retas dalykas.

Boston Edison Conpany

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Baisamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tei. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

fcV. JONO EV. BL. PA8ALPINĖS

DRAUGIJOS VALDYBA

I
iLIETUVO8 DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass 
TeL So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė,
8 Wirfield St.. So. Boston, Mass. 

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

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

Tel. Parkrcay—1864-W. 
tždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolu raštininke

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelki»
702 E. 5th St., So. Boston. Mase.

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

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

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

Maršalka Jonas Zaikis.
787 E. Broadvvay. So. Boston. Mass.
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CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston. Mass.

Jcseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Baisamuotojas 

NOTARY PUELIC? 
Pata> navima3 Dieniį ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960
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CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. Bioadway South Boston. Mass.
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j cc'.cč<X>i.v reu. cotu-ZuČ- f I "n&zcr į

Draugija laiko susirinkimus kas trr 
dą sekmadienį kiekvieno mėnesh 
2 vai. po pietų. Parapijos sai* 
492 E Tth St Šn Boston Mass

AMERICAN 
RED CROSS Užsisalcykite Toniko Pas Mus

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

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

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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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Gudrusis KaraliusI 
!

Generolas Paul V. Kane, kepelionai Birmingham, O’Keefe, Kenney ir Schwar su
tinka Amerikos kariuomenės militarini dvasios vadą Ncir Ydrk’o arkivyskupą Francis 
■J. SpeUman.

KRISTAUS VYNUOGYNE *
Petro uola, Apaštališkas Sostas. Kaip troško, kaip 
brangino Išganytojas tą Bažnyčios vienybę, kaip karš
tai dėl jos meldėsi, kaip labai jos prašė dangiškąjį Tė
vą! Nes gerai žinojo, kad, Jam įžengus į dangų, apaš
talai iškeliaus į visas pasaulio dalis skelbti visur Jo 
mokslą, platinti išganingą tikėjimą visuose kraštuose.

Kas visas tautas išlaikys vienybėje?
Per amžius vis nauji turėjo prisidėti kraštai prie 

Kristaus karalystės. Įvairiausios tautos, nuo karšto
sios Afrikos gyventojų iki ledinių šiaurėje kraštų tu
rėjo išgirsti Kristaus Evangeliją. Kas visas tautas iš
laikys vienybėje? Ar nesuskils į smulkias, kartais vie
na kitai priešingas dalis? Pasakė Išganytojas, kad 
Bažnyčioje atsiras gaivalai, norintieji atsitraukti nuo 
Bažnyčios vienybės, kad tautos iš puikybės iškilusios 
žemiškame pasisekime, panorės apleisti išganymo ar
kos. Kas tada bus su Katalikų Bažnyčia ?
Koks likimas laukia nuvytusias Bažnyčios dalis

Kur nėra vienybės, ten nėra jėgų nė gražumo. Nė
ra jėgų, nes “kiekviena valstybė savyje pasidalinusi 
turi žūti”, yra pasakęs Kristus. Bažnyčios gyvenimas 
patvirtino tų žodžių tiesą. Kiek tai per ilgus amžius 
atkrito žmonių ir tautų! Sunku ir vardai jų išskaityti. 
O kurgi jie dingo? Pragaišo, pranyko, daugumos ne 
ženklo nebeliko. Toks pat likimas laukia visas nuvytu
sias Bažnyčios dalis. Jei Katalikų Bažnyčioje išnyktų 
vienybė — pati Bažnyčia turėtų žūti.

Meile valdytų ir vienytų visus
Petrą pilną tvirto kaip uola tikėjimo, išrinko Kris

tus, kad būtų uola, ant kurios pastatyta Bažnyčia nie
kad nesuirtų, vienybės nenustotų. Šį meilės ir tikėjimo 
vyrą išrinko, kad meile valdytų ir vienytų visus. Jam 
pavedė aukščiausią Bažnyčioje valdžią, kurios turi 
klausyti vyskupai ir kunigai, karaliai ir kunigaikščiai 
ir visi tikintieji. Jis aukščiausias ganytojas, tėvų Tė
vas, turįs Dangaus karalystės raktus ant žemės.

Jo karsto sargai, jo valdžios paveldėjai
Šv. Petras mirė, bet gyvena savo įpėdiniuose, Ro

mos popiežiuose; jie yra jo karsto sargai, jo valdžios 
paveldėjai. Per šias Bažnyčios vienumos oktavos pa- 

Kas didesnis už Petrą, kas lygus Pauliui”, sako maldas tinka, kad kiekvienas krikščionis pakeltų savo 
Šv. Jonas Auksaburnis. Darbais ir mokslu jie nustebi- širdį ir mintis į Šv. Petro Sostą, karštai pasimelstų, 
no visą pasaulį. Petras, apaštalų pirmininkas, Paulius, j kad visi žmonės, visos tautos grįžtų prie tikro tikėji- 
žinąs Dangaus paslaptis. Petras, nedėkingųjų žydų ' 
vadas, Paulius rinktinis indas pagonims. Petras tikro
jo tikėjimo pradžia, visos žemės šviesa, uolus apašta
las, tvirta tikybos uola. Paulius didis tiesos mokytojas, 
viso pasaulio garbė. Žydai juos niekino, pagonys per
sekiojo, karaliai plakė ir išjuokė.
Šimtai tūkstančių maldininkų prie tavo grabo

Šventasis Petrai, ar tu, gyvendamas vargingame 
namelyje Kafarnaume, sunkiai maitindamas save žve
jone, ar galėjai tikėtis, kad tavo kaulai ilsėsis amži
name Romos mieste, gražiausioje bazilikoje, kuriai ly
gios nėra pasaulyje, kad Das tavo karstą Vatikano baž
nyčioje keliaus šimtai tūkstančių maldininkų, kad prie 
tavo grabo ciesoriai vainikuosis?

Pragaro vartai jos nenugalės
Išganytojas tik tau tarė žodžius— “Laimingas esi, 

Simonai, Jono sūnau, tu esi uola, o ant tos uolos pa
statysiu savo Bažnyčią, o pragaro vartai jos nenuga
lės: ir tau duosiu dangaus karalystės raktus”. Šv. Pet
ras yra Bažnyčios uola, pamatas, pajėga, kuri visas 
krikščionių visuomenės dalis laiko vienybėje. Šv. Pet
ras tai Katalikų Bažnyčios akis, širdis. Kaip žmogaus 
kūne iš širdies kraujas teka į visas kūno dalis ir dale
les, atgaivindamas ir palaikydamas jose gyvybę, taip 
Katalikų Bažnyčioje ta jėga ir galia, kuri įvairias jos

Kilnus padangėj amžinasis žiburys.
Pripildė, ugnimis skaisčioms auksinę dieną: 
Apaštalų jį vainikuoja kunigaikščius, 
Kaltiesiems rodo laisvą kelią ji į dangų.

Tas svieto mokytojas, dangaus šis vartininkas.
Tėvai jie Romos miesto ir tautų teisėjai:
Tasai per kalaviją kritęs, šis per kryžių, 
Gyvenimo draugėn susėdo vainikuoti.

Dviejų tų kunigaikščių, Roma laimingoji, 
Krauju esi labai garbingu pašlakstyta: 
Krauju tuo jųjų raudonuodama brangiu, 
Viena pasaulio viso praneši grožybes.

Šventas Petras-Bažnyčios

Žydai juos niekino, pagonys persekiojo
4 4

mo, vienybės avidės.

Vertė Klierikas Jonas Bernaitis

t I ■■■■■■ I

| už Gerardą ir labai jį my
lėjo. Jis ir visų buvo myli
mas, nes buvo pats jau
niausias. Danielius ir To
mas taipogi maloniai su 
juo pasielgdavo. Danielius 
jam nupirko Pirmos Ko
munijos drabužius ir visa-

Vienoje senosios Graikijos valstybėje, kaip sako 
sena legenda, buvęs paprotis rinktis karalius tik viene
riems metams. Praslinkus tam laikui, karalius būda
vęs išvaromas į neapgyventą salą, kur jam tekdavę ba

ldu mirti. Netrukus piliečiai išsirinkdavę kitą valdovą, 
dos pagelbėdavo kur tik!Toje saloje jau daug baltavę kaulų tokių nelaimingų 

' valdovų. Pagaliau atsiradęs vienas gudresnis. Kaip tik
jį išrinkę karaliumi, jis tuojau ėmęs slaptai gabenti į 
tą salą visokių valgių, gėrimų ir šiaip turtų. Pasibai
gus metams, jis juokdamasis išėjęs į ištrėmimo vietą, 
tuo tarpu kai visi ligi jo buvusieji karaliai eidavę ten 
verkdami, rankas grąžydami. — “Darykite sau priete- 
lių pabalba apgaulingų turtų, kad jums mirus priimtų 
jus į amžinąsias padangtes” (Luk. 16, 9).

(Tęsinys)

Donovan šeimyna priklausė prie šv. Petro para
pijos. Jaunam Gerardui sulaukus penkerių metų rū
pestingi tėveliai įstatė berniuką į pradinę parapijos 
mokyklą. Nedidelio ūgio Gerarde glūdėjo ypatingi ga
bumai. Knygą iš karto jis pamilo ir jos iš rankos ne
išleisdavo. Greit pramoko skaityti ir retas jo amžiaus 
berniukas, kuris galėjo jį pralenkti.

Parapijos klebonas, Prelatas McDermott mokyk
los vaikučiais labai rūpinosi. Jis buvo plačių pažiūrų 
žmogus ir nuolatos kaldavo parapijonams, kad jo pri- 
žiūroma mokykla visiems vaikučiams nežiūrint iš ko
kios tautos jie būtų kilę. Mes katalikai, o Katalikų 
Bažnyčia visiems.

Seselės mokytojos į jaunų mokinių širdis įskie
pijo gilią tikėjimo meilę. Entuziastingai vaikučiai su
nešdavo kuklias sątaupas, kurias perduodavo misijo- 

i nieriams pagonių kūdikių išgelbėjimui ir aprūpinimui, 
dalis gaivina ir į gyvą vienatą suriša, yra Šv. Petras, j Tokiu būdu daugelis vargšų kiniečių vaikučių pasinau-
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TIK VIENAS DIEVAS 
ŽINO

Nubudo žemė, sužaliavo
Ir laime suošė šilai.
Tu šitą šlaitą, šitą klevą, 
Tu visą svietą pamilai.

Eini laukais, ir nesiklausi, 
Nesiteirauji. kas kieno, 
Renkiesi gėlę kuo gražiausią 
Ir nori visa apdainuot.

Ir šitą smilgą, ir vėdryną,
Ir baltą dobilėlį šį...
Tik vienas geras Dievas žino. 
Kaip žėdną žiedą aprašyt. —

Jau saulė leidžiasi už girių. 
Jau gaubia vakaro tinklai... 
Tu nepamirši, ką patyrei. 
Ką tu šiandieną pamilai...

Grįžti namo. O iš beržyno 
Nebesigirdi volungės.
Tik vienas geras Dievas žino, 
Ko dar nerimsti. ko ilgies...

“A. D.”

dojo krikščionių pagalba.
Kartą Seselė Valerija atvedė į mokyklos kamba

rėlį jaunutį kinietį. “Vaikučiai“, prabilo mokytoja, 
“noriu supažindinti jus su Yee Gim. Jisai kinietis ir jo 
dėdė nori, kad Yee Gim mokytųs kartu su jumis. Šis 
mažas kinietis nesupranta anglų kalbos, tad būkite 
jam malonūs ir pagelbėkite jam”. Nedrąsųjį kinietį 
pasodino šalia Gerardo, o šisai iš džiaugsmo beveik 
nėrėsi iš kailio. “Aš jam būsiu draugu, Sesele”, tarė 
Gerardas. Jaunutis amerikietis užjautė vargšą kinietį. 
Tarp abiejų prasidėjo prietelystė, kuri pilnumoje su
žydėjo tolimoj Kinijos šalyje kankinio Gerardo mirti
mi.

PAŠAUKIMAS
Gerardas ypatingai my

lėjo savo sesutę, Katriną, 
ir vis pas ją bėgdavo su sa
vo džiaugsmais ir liūde
siais. Kiekvieną dieną jis 
jos laukdavo pareinant iš 
dirbtuvės ir sveikindamas 
apkabindavo jos kaklą sa
vo rankutėmis.

“Katrina, aš išmokau 
naujas eiles šiandien.”

“Tai prašau jas man pa-

deklamuot.”
Ir Gerardas savo išmok

tas eiles rūpestingai at
kartodavo ir išgirsdavo 
Katrinos pagyrimo žo
džius, “Tai labai gerai, 
Gerardai. O kas tave taip 
išmokino?”

“Seselė Cosma. Ji tokia 
maloni.”

Katrina buvo dvidešimt 
keturiais metais vyresnė

reikėjo.
Visi šeimos vaikeliai my

lėjo savo tėvelį, bet taip 
pat bijojosi jam nusikals
ti. Tėvelis pats mokė visus 
savo vaikelius maldeles 
kalbėti, išmokino Gerardą 
persižegnoti, ir davė jam 
suprasti, kad Dievas ir a-Į 
pie jį rūpinasi.

Gerardas nesididžiuoda- 
vo savo maldomis, bet 
šventus daiktus mylėjo. 
Jis labai nusiminė, kai 
kunigėlis jam pasakė, kad 
jau užtektinai yra prie al
toriaus tarnautojų. “Bet 
aš žinau visus atsakymus, 
Tėveli,” jis aiškino, ir pa
galiau buvo priimtas mi
šioms tarnauti.

Kiekvieną rytą jis iš
klausydavo šventų mišių 
drauge su savo sesele, Ka
trina. Visuomet jis nešio
josi ant kaklo kryželį, bet 
tik retkarčiais kalbėdavo 
apie šventus, dalykus. Ne
nuostabu buvo jo šeimy
nai, kai jis pranešė būsiąs 
kunigu.

“Aš noriu būti Marykno
llių misijonierius, drauge 
su savo broliu Juozu.”

Juozas, šešiolika metų 
už Gerardą vyresnis jau 
mokėsi Tėvų Maryknollių 
seminarijoje.

Gegužės mėnesyj, 1917 
. metais,. jaunasis Gerardas 
. parašė rektoriui laiškelį, 
, pareikšdamas savo norą 
. įstoti į jų draugiją. Ir už 

poros savaičių jis susilau
kė palankaus laiško.

“Ponas Donovan,” laiš
kas bylojo, ir Gerardas 
jautėsi labai patenkintas 
tais žodžiais, “Tamsta pa
sirinkai aukščiausią luo
mą. Mes tikimės ir mal
daujam Dievo, kad Jis tau 
suteiktų gausių malonių 
atsiekti tavo kilnų pašau
kimą”.

Vasara greit prabėgo, ir 
jau laikas išvažiuoti. La
bai liūdna buvo atsisvei
kinti su savo pažystamais, 
o ypač su savo mylimais 
tėveliais.

Gerardas tuo laiku turė
jo vos dvyliką metų ir la
bai džiaugėsi, pirmą kartą 
važiuodamas traukiniu. 
Jis taip susidomėjo apy
linkių naujienybėmis, kad 
ilga kelionė greit pasibai
gė ir Gerardas jau atva
žiavo į Maryknollių aukš-

Pasenta, Kad Negyventa
Gėtė (Goethe) Vokiečių poetas visko gaudavo, ko 

tik jo širdis trokšdavo. Bet kartą jis draugams pasisa
kė: “Aš jau 75 metų amžiaus žmogus, bet dar nesu 
pragyvenęs nė 24 laimingų valandų.” — Mat, lig to lai
ko Gėtės netarnauta Dievui.

tesniąją mokyklą, kuri 
randasi netoli Skrantono 
miesto ir vadinasi “Ve- 
nard.”

(Bus daugiau)

Vainikas Ar 
Kardas

kardą?” Sūnus pagriebė 
kardą ir sušuko: “Per kar
dą prie vainiko!” — “Jie 
juk tai daro, kad gautų 
pragaištantį vainiką, mes 
gi nepragaištantį” (1 Kor. 
9, 25).

I

Prancūzų karalius Ka
rolis Penktasis kartą savo 
kambaryje ant vieno stalo 
padėjo gražų karališką 
vainiką, o ant kito stalo — 
kardą. Pasišaukė sūnų ir 
tarė: “Pasirink ką nori: 
ar karališką vainiką, ar

Šv. Kolumbano Misijų 
kongregacija praneša, kad 
200 misijonierių dar dar
buojasi misijose. Susisie
kimas su misijonieriais 
Burmoje ir Philippinuose 
visiškai nukirstas.

I

“Įstatymo tikslas yra 
Kristus”. Rom. 10,4.

I

Koncertinis Darbas Misijoms
Kiekvienas gerai supranta, kad karo aplinkybės, tautų 

užpuolimas negalėjo nepadaryti žalos misijų kraštams ir jų 
gyventojams. Ypač skaudžiai nukentėjo ir kenčia Solomono 
salos, Philippinai, Kinija, Afrika. Visos tos karo aplinkybes 
yra pagimdžiusios didelį paramos reikalingumą. Atskirti 
nuo savųjų, neturėdami jokių pagalbos šaltinių misijonieriai 
tik verkia dėl sugriautų misijų koplyčių ir stengiasi aprū
pinti nelaimėn nekaltai patekusį pagonį neturėdami jokių 
išteklių. Prieš karą Europą ir Amerika misijonieriams me
tėsi į pagalbą ir teikė tą pagalbą kur ji buvo reikalinga. Da
bar Europa badu supančiuota. Amerika pasiliko vienintelė 
paramos šaltiniu. Valstybės reikalai aprūpinami įvairiais 
būdais, paskolomis, maistu, prekybų mamomis. Misijonie
riai, kat. Bažnyčios kariai dabar randasi visuose kautynių 
frontuose. Ar pavergtos šalys, jų nuskriausti gyventojai — 
pagonys ir misijonieriai. kunigai ir vienuolės bus laiminges- 

Misijų reikalų vadas, vyskupas Cushing iškėlė savo bal- 
niųjų katalikų užmiršti? »

są misijonieriams pagalbos šaukiančią. Tam tikslui vasario 
9, ruošiamas koncertas, kurį išpildys muzikas Rapolas Juš
ka. Prie to artimo meilės darbo kiekvienas gali prisidėti da
lyvaudamas koncerte, paremdamas misijas asmeninėmis au
komis tapdamas misijų rėmėju. Grūdas prie grūdelio suda- i 
rys našią misijų reikalams sumą. Tokia parama suteiks mi
sijonieriams naujos vilties ir ryžtumo šiais baisiais siaubo 
laikais. Aukas galima palikti “Darbininko” administracijoj, 
arba įteikti sodalietėms bei jų dvasios vadui, arba siųsti — į 
Rev. C Jenkus, 50 W. 5th St., So. Boston, Mass.

Tapkime misijų rėmėjais!
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