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1
Boston Daily Record, ■ 

sausio 24 d., 1944, laidoje,! 
editorialų puslapio žymioj 
vietoje įdėjo Milton Stark ■ 
straipsnį vardu: “Lithua-j 
nia’s Fight for Freedom”.! 
Straipsny labai teisingai,: 
drąsiai ir atvirai, ir ryš
kiai apibudinama Lietuvos 
tragiškas likimas, jos ko
vos ir teisės dėl nepriklau
somybės. Pradžioje straip
snio pridėta šitokia cita
ta: “The Russians will not 
succeed in subjugating 
the Lithuanian people. 
They tried once before 
and failed. They will fail 
again” — Owen Norem, 
U. S. Minister to Lithua
nia. Toliau seka citatos iš 
Yankio knygos “The Lith-;
uanians”, Rusijos Lietu- to laikraščio redakcija yra 
vos sutarties (1920 m.) linkus prie rusiško - bolše- 
paragrafai ir baigiama K. vikiško imperializmo. 
Pakšto, Ph. D. iš “The 
Lithuania Si t u a t i o n”. 
Straipsny telpa bolševikų 
nužudytų Lietuvoje kuni
gų vardai.

Lietuviai, ypatingai visi 
profesionalai turėtų tuo
jau prielankiai reaguoti į 
tokio straipsnio įdėjimą— 
pasiųsti padėkos bei pa
sveikinimo laiškus Daily 
Record redakcijai.
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Vaizdas iš Arawe, New Britain, kur Dėdės Šamo kariai išvijo japo
nus. Momentas parodo, kai nešamas sužeistasis karys, kad nugabenus į 
ligoninę. Gi kiti kariai darbuojasi.
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CIO Remia Roosevelt? 
Ketvirtam Terminui Alijantai Įsiveržė Arti Romos

New York, sausio 24 —
Vakar CIO viršininkas,' 
dviejų tūkstančių skaičiu
je, vadovybėje Didžiojo
New Yorko CIO Tarybos, Amerikos ir Anglijos ka- kelia 
priėmė rezoliuciją, kuria riuomenės įsiveržė į Italiją šiaurinę Italiją, 
atsišaukia į prezidentą į pietus nuo Romos. Ši 
Rooseveltą, kad jis kandi- nauja invazija tarp Tiber frontuose smarkiai puola 
datuotų ketvirtam termi- upės ir Nettuno buvo sek-, Vokietijos nacių 
nui ir pažada jam pilną minga.
paramą.

Naciai Traukiasi Iš Cassino

New York, sausio 24 i susisiekimo centrus jau iš- 
iš Romos toliau į

Alijantai visuose Italijos

karo jė
gas, ir joms gręsia būti ap
suptom.

Nušauti Pataikaujantieji 
Vokiečiams

Bolševikų Spaudos Antis

A.

"Newsweek" Pasirodo
Labai Šališkas

straipsnį 
kuris buvo 
ir melagin-

redakcija

Kaip jau žinoma, Rusi
jos bolševikų laikraštis 
“Pravda” paleido taip va
dinamą spaudos antį — 
melą, kad Anglijos val
džios du diplomatai vedę 
taikos derybas su Vokieti
jos užsienių ministeriu 
Ribbentropu. 

i Anglijos vyriausybė ir 
spauda pareiškė ' . jog 
"Pravdos paskelbta žinia anip 7 vaI vakarp bns n„. 
yra melaginga.

Komunistų spauda da
bar bando įvairiais būdais 
tą paleistą bolševikų melą 
užglostyti.

Štai Chicagos lietuvių 
parsidavėlių laikraštis 
“V.” rašo:

“Sovietų valdžia pati to 
neskelbė, tik Maskvos lai
kraštis.”

O kas gi tas “Maskvos 
laikraštis”, ar ne Sovietų 
valdžios kontroliuojamas? 

valdžia 
leidžia arba kontroliuoja aėj;.; Chieago'Hei^htl.'nL 
visus tos salies laikras- r ----- 
v • v v • • i L7 1OIA1UJ

cius. žurnalus ir knygas. bažnyčioje 
Rusi jo ie nėra nei vieno 
laikraščio, kuris būtų lei
džiamas laisvos organi
zacijos ar pavienių asme
nų. Joks Sovietų Rusijos se ( 
laikraštis negali talpinti metus 
žinių ar straipsnių, kurie 
nebūtų perėję

----------------------------------------------------------- ---------- — - ■...»------------ ■■■, ■ ■■ ,

Mirė Kbo. Aleksandras Baltutis _ _ _ _ _
Chicago, iii. — Sausio susitaupius kiek mokslui, 

20 dieną dėl širdies atakos kurio labai troško pasiek- 
rnirė kun. Aleksandras ti. 1915 m. gegužės 15 die- 
Baltutis, Gimimo Panelės ną pasiekė tikslą, būtent,1 
Švč. Marijos parapijos kle- buvo įšventintas kunigu 
bonas. Mirė Floridoj, kur Niagara Falls, N. Y. semi-Į 
buvo nuvykęs pailsėti ir narijoj. 
atgauti sveikatą. Tačiau 
Dievo kitaip buvo skirta. '

A. a. kun. Aleksandro 
Baltučio palaikai iš Flori
dos parvežti į Chicagą. Ve
lionio kūnas pašarvotas 
Švč. P. M. Gimimo: par.

(LKFSB) Pereitų metų 
balandžio 22 d. nušautas 
Taujėnų valse, gaminių 
tiekimo skyriaus vedėjas 
Alf. Čiutaitis ,o geg. 14 d. 
— Pabaisko valse, viršai
tis ats. maj. Ad. Treide- 
nis (?)• Abu jie buvę įsiti
kinę vokiečiais, spaudę ū-j 
kininkus ir nesistengę su- kad Vokietijos naciai savo metė, 
prasti lietuvių tautos in- -----------------------------------------
teresų. J • •• I • v ■

Amerikiečiai ir 
anglai pasistūmė pirmyn, 
kai tuo pačiu laiku bombo
nešiai bombardavo Vokie
tijos nacių pristatymo ke
lius.

i Alijantų karo jėgos į 
pietus nuo Romos yra tik 
8 mylios. Naciams sudaro 
didelį pavojų, kai tuo pa
čių smarkumu kitos Ali
jantų jėgos spaudžia na- ei joms 
cius Cassino srityj, kuris 20 G 
randasi ant didžiojo vieš- nes pertvarkymui, 
kelio į Romą.

Iš Madrido

Atmetė Korporacijų 
Projektą

VVashington, D. C. — Se
nato komitetan buvo Įneš
tas įstatymo projektas, 
kuris siūlė leisti korpora- 

iš pelno atidėti 
pokariniam pramo-

Alijantai Sunaikino 558 
Japonų Laivus

Washington, D. C.— J.
V. Laivynas praneša, kad

Senatas vienbalsiai tą
pranešama, korporacijų pasiūlymą at-

Kaip žinoma, savaitraš
tis “Newsweek” įtalpino 
savo redakcijos nario Ray- 
mond Moley 
prieš Lietuvą, 
labai šališkas 
gas.

“Newsweek”
gavo daug protestų dėl to 
Moley straipsnio, tačiau 
nei vieno protesto nei laiš
ko neįtalpino. Tuo “News- 
week” redakcija pasirodė 
labai šališka.

Dienraštis “Draugas” ra-1 Sovietų Rusijos 
šo, kad sausio 24 d. laido
je “Newsweek” įtalpino 
kitą Moley straipsnį, pa
vadintą “The Baltic Statės 
Again”, kuris taip pat yra 
“persunktas rusiško - bol
ševikiško imperializmo 
raugu”.

Iš viso to, ką Raymondi 
Moley yra parašęs prieš! 
Pabaltijo valstybes ir iš į 
“Newsweek” šališko nusi- į cenzūrą, 
teikimo—netalpinant pro-! “V.” tikrai komunistiš-

i

apie 7 vai. vakare bus nu
lydėtas į parapijos bažny
čią, kur įvyks pamaldos. 
Prie karsto pamokslą sa
kys kun. kun. P. Lukošius, 
Šv. Jurgio lietuvių par. vi
karas, kurs yra a. a. 
Baltučio testamento 
kintojas.

Trečiadienio rytą, 
šio 26 d. įvyks iškilmingos 
gedulo egzekvijos ir šv. 
mišios už a. a. kun. Baltu
čio vėlę. Pamokslą sakys 
kun. P. Katauskas, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos

Pradžioje vikaravo Die
vo Apvaizdos parapijoj, 
Chicagoj. Vėliau klebona
vo Šv. Kazimiero parapi
joj, Chicago Heights, III., 
Šv. Mykolo par., Chicagoj. 
1927 m. paskirtas į naujai 
org#nizuojaiic16S: parapi
jos klebonu, būtent, į Švč. 
P. M. Gimimo parapiją,! 
Marųuette Park, Chicagoj,! Ankstyvesnis britų pra-i ___
kurioj reikėjo rūpintis že- nešimas sako, kad vienas 'mylių giliau į Pripet

jvą. Ten jie varosi užimtiLondonas, sausio 24
Amerikos submarinai nu- Rusijos kariuomenės pra- svarbų geležinkelių centrą 
skandino dar 16 japonų dėjo naują ofensyvą šiau- 
laivų Pacifike ir Tolimųjų rinėj Rusijos dalyje, bū- 
Rytų vandenyse. Nuo ka- tent, Kiriši srityje, maž- 
ro pradžios Amerikos sub-‘daug apie 50 mylių į piet- 
maŲnąi nuskandino arba I rytus nuo Leningrado, ir 
sužalojo 558 japonų lai-' Volkov upės rytinėje pusė- 
vus :je smarkiai supliekė na

cius, kai tuo pačiu laiku 
... rusų karo jėgos įsiveržė

mes pirkimu, bažnyčios,5 jų submarinas prie Malac- 
mokyklos ir klebonijos ca pratakos nuskandino 
statymu. ; vieną japonų

į A. a. kun. A. Baltutis, ‘ -
būdamas geras finansistas 
ir parapijiečių nuoširdžiai 
remiamas, atmokėjo stam
bią parapijos skolą. Iš tri
jų šimtu tūkstančiu para
pijos skolos paliko tik 
S15.000.

Mirus a. a.
Po iškilmingų pamaldų čiui, ne tik 

kun. A. Park parapija,
Baltučio palaikai bus pa-' mūsų išeivija 
laidoti amžinybėn. j lauš kunigo ir

i A. a. kun. Aleksandras;ninko.
Reiškiame gilią užuojau- 

A. Baltučio 
giminėms 

Pra-jir Marųuette Park parapi- 
kad i jiečiams.

kun. 
vy-;

sau-

kruiserį; 
į5,000-tonų. Tas pats sub- 

’ marinas nuskandino 3 ja- rinėje dalyje 
ponų transporto laivus.

Krasnogvardeisk. Mas
kvos žinios skelbia, kad 
daugiau kaip 2,200 vokie
čių užmušė Leningrado 
frontuose. Novgorodo 
fronte užmušė 1,200 nacių 
ir atsiėmė keletą gerai su
tvirtintų nacių pozicijų.

Berlyno radio sako, kad 
rusai iškėlė naujas karo 

pelkes per pastarąsias de- jėgas rytinėje Krymo da- 
vynias dienas. . lyje ties Kerė, ir sako, kad

rusai darą progresą. Ta- 
Leningrado fronto vaka- čįau Maskva šių žinių ne- 

rusai taip patvirtina.
pat veda smarkią ofensy-, Maskvos žinios praneša, 

i kad nesezoninis didelis be
itus laikinai privertė gen. 
į Vatutino ofensyvą sulai- 
■ kyti vakarinėje ir pietinė- 
; je nuo Kievo dalyje.i Nepaminėjo Pabaltijo Valstybių ,jc nuo Ki^je- 

----------- -----------  G 100,000 Lėktuvų 1944 
_ r ., sau-jmentas savo nusiteikimo MpIak

šio 24 — Jung. Valstybių' link Pabaltijo valstybių' "
departmentas nepakeitė ir nepakeis. i

j ir
'paskirdamas Charles E. ar komunistuojanti
Bohlen, Rytinės Europos nės siekia to, kad Europos Tarybos pirmininkas, pa- 
reikalų skyriaus viršinin- diktatoriai savo vergijoje reiškė, kad yra planas ga- 
ku, nepaminėjo Pabaltijo mažasias tautas, bet de- minti didesnius 
valstybių.

Dėl tokio J.
valstybės departmento nu- 

isiteikimo kaikurie laikraš
tininkai ir žinių agentūros 
i padarė išvadas, kad “Lie
tuva, Latvija ir Estija — 
trys Pabaltijo valstybės, 
kurias savi naši Rusija, 

maisto, kuris padalintas pradeda išdilti iš valsty- 
sekančiai: Britanijai 60 bes departmento 
nuošimtis; Rusijai 38; 
Šiaurės ir Vakarinei Afri
kai beveik 2 nuoš. Liku- 

t šioji dalis pasiųsta Olandi- 
ropon, praneša War Foodjos ir Graikijos šelpimui.

a. a.

I
Baltutis gimęs Gargžduo-}

(Tauragės) prieš 58;tą a. a. kun. 
. Jaunas būdamas1, broliui Povilui, 

atvyko Amerikon.

kun. Baltu-!
Marąuettel Washi t0 D_ c. 
bet ir visa1 . nA ® ,
neteko uo- ‘ -. valstybes visuomeni- • / ,i persiorganizuodamas 

_ ' naskirdamas Charle

VVashington, D. C., sau-
Parsidavėliai komunistai šio 24 — Charles E. Wil- 

žmo-Įson. Lėktuvų Produkcijos

I

valdžios d^oje sunkiai dirbo, Valstybių

testų ir laiškų, kuriuoseĮkai nori užglostyti paleis-! 1111111 VAKtvIlAę PAęilintA 
buvo atitaisoma Moley! tą šmeižtą prieš Rusijos i JUlIy. VuIjIjUCJ I (DIUIIIC IU

I Bilijonų Svarų Maisto Europon
_______

i VVashington, D. C., sau
sio 24 — Jung. Valstybės 
pagal “Lend-Lease” pa
siuntė per 11 mėnesių pe
reitais metais viso 10,500,- 
000.000 svarų maisto Eu-

Moley; tą šmeižtą prieš Rusijos 
žtrarln I vipna crprioiieio fulVinin-

, -_ ---- ____ __s ir geres-
mokratinės valstybės ko- nius lėktuvus, ir kad šiais 
voja, kad po karo visos metais yra užsibriežta to- 
tautos, didelės ir mažos, kių lėktuvų Jung. Valsty- 
būtų laisvos ir nepriklau- bėms pagaminti mažiausia 
somos. i 100.000.

klaidos, susidaro išvada, j vieną geriausią taikiniu- Į 
kad ne tik Moley, bet ir'kę. 1

Catherine Gedra, Helen Foster, and Libovia Perconle (left to right), 
New York City war arorkers, are barking the attark to the very limit by 

hl i talinf 50 per cent of tbeir pay every pay day in M ar Bon<i«..

WE BOUGHT EXTRA WAR BONOS

J 

Administration ir Foreign 
Economic Administration.

i Iš 100 svarų sviesto, pa
gaminto Jung. Valstybėse,! 
pasiuntė 3 svarus ir pusė: 
sviesto Rusijai. Taipgi pa-Į 
siuntė Rusijai 1 nuošimtį' 
jautienos, 15 i 
kiaulienos, 4 nuoš. pieno vertingesnius daiktus 
produktų.

Lapkričio mėnesį pa- jos carų vasarnamį “Mont- prezidentas 
siuntė vieną bilijoną svarų plaisir” sudegino.

Naciai Sudeginę Cary 
Rūmus

★

★

nepri
klausomų valstybių sąra- 
v 99 so.

Toks Pabaltijo valstybių 
nepaminėjimas labai daugi 
džiaugsmo davė komunis-j 
tams ir komunistuojan
tiems.

Tačiau Overseas News 
lAgency (ONA) sako, kad;
Pabaltijo pasiuntinybės y-

Maskva — Raudonosios ra įtrauktos į oficialųjį di
dį'armijos laikraštis sako, plomatų sąrašą. Taigi ofi- 

nuošimčių kad naciai pavogė visus cialinė Pabaltijo valstybių 
\ pieno vertingesnius daiktus iš padėtis nėra pasikeitusi. 

Peterhofo, o buvusį Rusi- Mes tvirtai tikime, kad 
Rooseveltas 

nei J. V. valstybės depart-

I WAR LOAN
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Rapolas Juška Koncertuoja Tikėjimo La. Smetonos Prieš Mirti-
Platinimo Naudai

Kaip jau yra žinoma, va- kelti Bažnyčia naudojasi, 
sario 9 d., 8:30 vai. vakare, be kitų, ir kultūrinėmis 
Jordan Hali, Boston. įvyks priemonėmis, t. y. muzika, 
klasinių dainų koncertas, menu, drama ir 1.1. Kaip 
kurio visas pelnas yra ski- per visą ilgą Bažnyčios is- 
riamas Tikėjimo Platini- toriją buvo kilnių, pasi- 
mui. Koncertą išpildys į- šventusių pasaulionių, ku- 
žymiausias 
tuvių artistas. 
Juška.

Bemoksliai ir šiaip tam
suoliai Katalikų Bažny
čiai dažnai primeta atsili
kimą nuo laikų. Tiesa, ji 
jau beveik 2000 metų se
numo. O jos skelbiamas 
mokslas yra dar senesnis. 
Jis yra amžinas, nes Ka
talikų Bažnyčia skelbia 
Tiesą, o Tiesa metų neturi. 
Ji nei jauna, nei sena. Ji 
amžina, kaip patsai Die
vas.

Bet Katalikų Bažnyčia 
yra ir moderniška. Nors 
josios mokslo turinys nesi
keičia. priemonės, kurio
mis ji tą dievišką mokslą 
skelbia pasauliui, nuolat 
keičiasi pagal vietos ir lai
ko aplinkybes. Siekdama 
savo kilnaus tikslą, ji nau
dojasi visais vėliausiais 
technikos išradimais. Baž
nyčios misijonieriai lėktu
vais skrenda į tolimiau
sius ir labiausiai užleistus 
pasaulio užkampius: jo
sios rašytojai ir apologetai 
aiškina ir gina Bažnyčios 
teises per spaudą ir radiją.

Šitokiam dideliam dar
bui reikia lėšų. Joms su-

nis Reikšmingas Posakis

* Hm you 
BOUGHTVOUR 
Į>BONUS

Amerikos lie- rie visokiomis priemonė- 
p. Rapolas mis remdavo kunigų pa

stangas skelbti Dievo 
mokslą, taip ir mūsų lai
kais jų netrūksta. Vienas 
tokių uolių katalikų idea
listų yra artistas Rapolas 
Juška. Jis entuziastiškai 
aukoja savo talentus bet 
kokiam katalikiškam ar 
lietuviškam darbui.

Seniau, dar prieš karą, 
kada Marianapoly būdavo 
Studentų ir Profesionalų 
Sąjungos Seimai, jis va
žiuoja 70 mylių su savo 
puikiai išlavintais choris
tais - choristėmis ir radio 
grupe keturiais ar pen
kiais automobiliais išpil
dyti koncertą Marianapo
lio salėje. Kada, pereitą 
rudenį, buvo pakviestas 
kartu su Metropolitan O- 
peros artiste, Ona Kaskas, 
sudainuoti koncertą Chi- 
cagoje a. a. kun. Navicko 
Fondui užbaigti, jis ne tik 
atsisakė bet kokio atlygi
nimo. bet pareiškė ir savo 
kelionės išlaidas pats pa
dengsiąs. štai dabar vėl 

Isavo talentus dovanai au- 
ikoja sukelti pinigų Tikėji
mo Platinimui. Reikia ma
nyti, kad lietuviškoji ka
talikiškoji 
įvertina ir, 
pasirūpins, 
artisto Rapolo Juškos pa
stangos sukelti lėšų Tikė- 

į jimo Platinimui nebūtų 
bergždžios. J- V.

m vo*

WARIOANI

visuomenė tai 
savo ruožtu, 
kad, gražios

Philadeiphia, Pa. — Vie
nas lietuvių veikėjas pa
staruoju laiku nuo a. a. 
Antano Smetonos gavo 
laišką datuotą 3 d. sausio, 
kuriame, tarp kitko, yra ir 
tokie jo reikšmingi žo
džiai:

“...Žmonės laukia didžių 
įvykių, galinčių palenkti 
žmonijos likimą į švieses
ni, ar į dar tamsesnį šoną, j 
Ir mes lietuviai su savoj 
mažaisiais kaimynais gy
vename didžiausio susi
rūpinimo nerimą, kai į 
mūsų gimtuosius kraštus, 
vokiečių laikomos pries
paudoje .arti prislinko ru
sai ir mongolai. Jeigu jie 
užplūs Lietuvą, tai mažai 
kas iš jos bepaliks. Neko
munistiškus gyventojus • 
paskelbs liaudies priešais 
ir karo nusikaltėliais ir už-1I 
kamuos, išžudys. Tokia- 
perspektyva mus stumia' 
nuliūdiman. Kad pasaulio 
Kūrėjas atskleistų bent 
mažą vilties spindulėlį mū
sų nusilpusiai dvasiai su
stiprinti! Gal ir atsitiks; 
toks stebuklas”... K. V. į

Ką Rašo "Laisvės Kovoto
jas" Lietuvoje

(LKFSB) Slaptai Lietu- 
voje išeinąs priešnaciškas 
patrijotinis laikraštis 
“Laisvės Kovotojas” Nr. 
12, 1943 m. liepos 5 d. ra
šė: “Pastaruoju metu kai- 
kuriuose apskrityse (pav. 
Šakių, Tauragės) per se
niūnus ir viršaičius pa
skelbusi (vokiečių admi
nistracija), kad ūkinin
kams, pilnai pristačiu- 
siems pyliavas, leista lais-

PICKWICK
ALE that is ALE

SAVE A SHIP

dirbat

B*EWED BT HAFFENtEFFER t CO., Ine , Boston, MdU.?BREtfEtS SINCE W0

darbą,
Vistiek ar jus 
rankų ar proto 
jums patiks stiklas 
tikrojo Ale, kada jus 
nuvargę ir ištroškę.

PRAŠOM GRAŽINTI 
TUŠČIAS BONKAS.

t

i

NO KIDDING....ARE YOU 
REALLY DOING THE BEXT

r

✓

Alijantai Bombardavo 
Prancūzijos Pakraščius

Londonas, sausio 24 — 
Amerikos ir Anglijos šim
tai lėktuvų puolė Prancū
zijos pakraštį nuo Cher- 
bourg pusiasalio iki Olan
dijos. Vien Amerikiečių 
bombonešiai numetė 300 
tonų bombų ant Vokietijos 
nacių militarių pastatų 
ir aerodromų. Padarė ne
mažai nuostolių.

Alijantai nušovė 5 nacių 
kovos lėktuvus, o prarado 
tik vieną savo lėktuvą.

Niūrios Pabaltijo Kalėdos

Lietuvoj Nušovė Vokiečių 
MM

(LKFSB) Slaptieji De- 
tuvos laikraščiai pfaneŠa, 
kad gegužės 23 d. kainų » 
centralės vyr. inspektorius 
vokietis Juozapas Bekas 
važiavo iš Vilniaus; netoli 
nuo Aukštadvario kelyje 
jis buvo nušautas. Laik
raštis prideda, kad tai bu
vęs senas Vokietijos šni
pas.

Pasilik Prie Karo Darbo

Ištofijėlč Apie Plechavičių Ir 
Nacių Komisarą

(LKFSB) Lietuvos slap- poros dienų”, — aiškinosi 
j tasis laikraštis “Laisvės vokietis. Gen. Plechavičius 
'Kovotojas” aprašo šitokį po poros dienu nuvyko 
atsitikimą: atvykusiam į 
Skuodą Šiaulių apylinkės 
komisarui Gewecke su
ruošė vaišes menkose pa
talpose, atsiprašydami, 
“kad gen. Plechavičius į 
savo dvarą negali priimti, gi ir iš Lietuvos naciai gro- 

i nes baldų nėra. — O kur bia ką gali.
jie? — paklausė Gewecke. ----------------
dIiisapasb0TamItu‘ koS Laisvas Slaugių Apmokymas 
re”, — atsakė jam. “Nega-j -----------

Ti būti... bet jeigu pas ma-j
ne, aš nieko svetimo neno-:Thomas Parran, U. S. Vi
riu, galėsi atsiimti nors po suomeninės

vai parduoti likusius savo 
i gaminių kiekius, pasiun- 
j čia turgaus dienomis į 
( miestelius savuosius “re- 
l patrijantus”, kurie prie
varta grąsindami superka 
tuos produktus oficialia 
kaina ir vėliau, o dažnai 
čia pat, parduoda juos 
aukštomis spekuliatyvi
nėmis kainomis, gaudami 
šiuo “bizniu”, be mažiau
sios rizikos, didžiausius 
pelnus. Patiems repatri- 
jantams šie produktai yra 
nereikalingi, nes jie nuo 
bet kurios rūšies pyliavų 
yra paliuosuoti ir, be to, 
gaudami natūra bei pitii- 

(gaiš pašalpą, dar visi nau
dojasi vokiškomis maisto 
kortelėmis.”

Nacių Gamybos Ir Maisto 
Problemos Pabaltijo 

Kraštuose

I Washingtonas — Švedų 
laikraštis “Svenska Dag- 
bladet” gruodžio 28 d. pra
neša, kad “pagal įsakymą, 
atspausdintą “Deutsche 

! Zeitung im Ostland”, Pa
baltijo valstybių gamybos 
įmonių vedėjai buvo pada
lyti atsakomingi dėl bet 
kokio gamybos sumažėji
mo po jų vadovybe esan- 

i čiuose fabrikuose, ar tai 
• dėl streikų, ar tai dėl neda- 
1 valgymo sumažėjusio dar
bininkų darbingumo. Sa
koma, kad vedėjų pareiga 
yra prižiūrėti, kad esą dar
bo personalas gautų nus
tatytą ir papildomą mais
to ‘ racionavimo kiekį. 
Prieštaravimai šiam įsa
kymui bus kuo griežčiau
siai baudžiami.

“Deutsche Zeitung im 
Ostland” yra oficialus na
cių organas Pabaltijo val
stybėms.

I

n

baldų. Tarnaitė pranešė, 
kad komisaro nėra namie, 
o baldai... baldai vakar bu
vo supakuoti ir išsiųsti į 
Vokietiją.

Iš okupuotų kraštų, tai-

Washingtonas Dr.

Sveikatos 
Tarnybos, Federalinio 
Saugumo Agentūros, vyr. 
gydytojas kreipėsi f jau- 

; nas moteris, ragindamas 
‘jas stoti į slaugymo sritį, 
j Tuo pačiu jis pradėjo vajų 
šiais metais sumobilizuoti 

į mažiausiai 65,000 studen
čių - slaugių.

Tautos sveikatos saugu
mas reikalauja, kad šis va
jus pasisektų,” sakė Dr. 
Parran. “Niekuomet nebu
vo pakankamai slaugių. 
Šiandien gi jų trūkumas 
pasiekė kritiško laipsnio. 
Kadetų - slaugių korpusas 
tebuvo įsteigtas prieš še
šis mėnesius ir jo naudin
gos pasekmės jau yra jau
čiamos mūsų perpildytose 
su nepakankamu persona
lu ligoninėse. Mums reika
linga tūkstančiai gabių 
jaunų moterų stoti į stu
denčių - slaugių eiles pa
laikyti minimum ligonių 
aptarnavimą ir palaikyti 
sveikatos stovį saugiame 
lygyje. Nepaprastos gali
mybės gauti nemokamą 
profesionalinį apmokymą 
turėtų užtikrinti, kad kvo
ta bus išpildyta.”

Jaunos moterys tarp 17 
ir 35 m. amžiaus, gerame 
sveikatos stovyje ir bai
gusios high schools, gali 
stoti į US kadetų - slaugių 
korpusą. Kaipo kadete - 
slaugė ji galės būti apmo
koma bet kurioje iš šimtų 
slaugių mokyklų, kurios 
įtrauktos į šią programą. 
Prašytoja gali pasirinkti 
mokyklą, į kurią nori eiti. 
Ten ji bus mokinama pilnu 
slaugės lavinimu be jokių 
išlaidų. US kadetų - slau
gių korpusas apmoka už 
mokslą, knygas, gyvenimo 
išlaidas, duoda mėnesi
nėms išlaidoms ir unifor
moms. Kada ji baigs mok
slą ji bus tinkama tapti re
gistruota slauge — turinti

I

Washingtonas — Gruo
džio 29 d. Stockholmo laik
raštis aprašė visišką karo 
nuotaiką, kuri vyravo Pa
baltijo kraštuose per Ka
lėdas, ypatingai prislėg
dama vietinius gyvento
jus, kuriems, išskiriant SS 
ir Apsaugos Policijos šei
mos narius ir našles karei
vių, kritusių mūšio lau
kuose, buvo uždrausta ap
sikeisti tradicinėmis do
vanomis ir turėti Kūčias. 
Maistas turi būti pasiųs
tas į frontą padrąsinti ka
reivius.

Daugiausia gyventojus 
prislėgė tai, kad vietiniai 

į žmonės, tiek vyrai, tiek 
moterys, buvo priversti 
dirbti fabrikuose Kūčių 
vakarą ir naktį. Tačiau- 
darbininkai fabrikuose pa
reikalavo Kalėdų eglaičių 
ir pertraukos Kūčių vaka
rą išklausyti Bernelių mi
šias.

karjerą visam savo gyve
nimui.

Įstojimui į US kadetų- 
slaugių korpusą smulkių 
informacijų jaunos mote
rys gali kreiptis į arti
miausią ligoninę, ar rašy
ti į Box 88, New York City.

Jeigu dirbi karo darbą 
arba prie svarbaus civilio 
aptarnavimo, pasilik prie 
to darbo ligi karo pabai
gos. Amerikos vyrai ir mo
terys industrijose šiandien 
yra nariai milžiniško būrio 
žmonių, kurių šventa pa
reiga yra gaminti ginklus, 
kurie mums taip būtinai 
reikalingi greitai sumušti 
Ašį. Ir tik tavo tinkame 
darbe — darbas, kuris pa
deda karo pastangą — ga
li atlikti savo dalį tame 
būryje žmonių.

Kada tik pakeiti darbą, 
daug laiko sugaišinta rasti 
ir išlavinti kitą darbininką 
tam darbui... ir besimokin
damas naują darbą taipgi 
savo laiką gaišini.

Dar neįvyko sprendžia
mos kovos, kurios laimės 
šį karą ir sugrąžins mūsų 
jaunuolius namon grei
čiau, bet tas priklauso nuo 
mūsų gabumo aprūpinti 
mūsų kovojančius vyrus 
su daugiau ir geresniais į- 
rengimais, negu mūsų 
priešai turi. Dabar tas už 
viską svarbiausia. Pasiūk 
prie savo karo darbo. Tas 
gal reikštų laikinų nepato
gumų, bet valdžia, apylin
kė, darbdaviai, visi, pasi
ryžę korektuoti tuos nepa
togumus... tik tave laikyti 
prie darbo ligi pergalės.

O. W. I.
. . ■ ■ ■ ■ .Ii I

Užsisakykite Tohiko Pas ftttt
Pristotam geridusį toniką v 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co*
Grafton Avė., tslington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSOį-R

: . ' ■ •. . .
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Gal Dar Nepareina | Tamstos Namus Gražiausias 
Dvasinio Turinio Mėnesinis Lakytis

"ŽVAIGIDE!"
Tai ilgai nebelaukite!!! Mes nesisiūlome ir ne

peršame “žvaigždės”, tik norime tiesą pabrėžti, 
štai ji: “KAS PAMĖGINO “ŽVAIGŽDĘ” VIĖNE- 
RIEMS METAMS JAU NEBENORI SU JA SKIR
TIS!” šiuos žodžius nevienas i§ skaitytojų pasakė.

BVAlGtDt"
Žinokite yra šVč. JĖZAUS ŠIRDIES LAIK
RAŠTIS! Tas vienas jau daug reiškia! Mal
dos Apaštalavimai kito nė nenori turštl, ka
dangi šis laikraštis VISUS M. A. narių rei
kalus aprūpina. t

JEI NORITE BŪTI ŠVIESOS IR MEILĖS 
SKLEIDĖJAIS TAI PLATINKITE IR RAGINKI
TE KITUS SKAITYTI 1944 METAMS.

iVAiaiDr
“ŽVAIGŽDĖ” metams — 11.00; Jėiaus ŠiNlIes 

Spalvuotas Paveikslas 50 centų; Maldos Apašta
lavimo įstatai — 50 centų.
Adrescs: ŽVAIGŽDYS ADMINISTRACIJA, 
48? E. SetertHt $<„ So. (Ž7L Hom.



DARBININKAS
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
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Labor Day, Thanksgiving and Christmas
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8AINT JO8EPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
■tatered u aecond-elaas matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 
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SUBSCRIPTION RA TĘS :

Domestic yearly_______$4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_______________ $5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams __________  $4.00
Vieną kart savaitėje metams__$2.00
Užsieny metams ____________  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston. Mass

Telephone SOUth Boston 2680

AjitracLenis, Sausio 25,. 1944

Kas Vyksta Po Keturių Laisvių

“Manoma, kad jei Rusijai bus leista pasiimti be
veik pusę buvusios Lenkijos, tai 7 milijonai katalikų 
bus priversti pasiduoti religinei Rusijos politikai. Jei 
Lietuva, Latvija ir Estija praras Rusijai savo nepri
klausomybę, tai dar mažiausia 3 milijonai katalikų 
paklius į Rusijos valdžią”.

Taip rašo katalikų laikraštis “Pilot”. Jis nagrinė
ja šį klausimą grynai religiniu atžvilgiu. Jau šiuo vie
nu atveju yra tai pasibaisėtina auka besočiam dikta
toriui nuraminti. Bet ar jį nuramins? Ar daugiau 
aukų neprireiks? Ar ir tie, kurie taip bailiškai prieš jį 
tūpčioja, patys savo ruoštu nepaklius į jo nasrus? Iš 
tiesų, tokiai naujoviškai politikai apibūdinti dabarti
niuose žodynuose nėra tinkamo žodžio. Taip pat nėra 
žodžių išreikšti pasibaisėjimui, kurį jaučia tie milijo
nai pasmerktųjų nešti azijatiškų diktatorių jungą. 
Toj neįmanomoj moderninėj vergovėj yra susijęs vi-

Kai Amerikiečių didžiulio tanko Italijos fronte sugedo motoras, tuo
jau inžinieriai iškėlė motorą ir įtaisę naują paleido vėl stumtis pirmyn. 
Tokių momentų pasitaiko dažnai, bet jie greit ir pataisomi. Frontas 
visa jėga turi stumtis pirmyn Romos link.

1944
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Elmer Davis
Palyginkit mūsų situaci

ją dabar su mūsų situaci
ja prieš du metus ir jūs 
realizuosite tas milžiniš
kas, niekad negirdėtas pa
stangas, kurias Amerikos

so pasaulio istorijos blogis: nelaisvė, priespauda, ba- P, .J’
das, mirtis ir dvasios bei sielos smauglys. Sunku net *1'”'' 
įsivaizduoti, kaip jaučiasi milijonai tų busimųjų bol
ševizmo aukų, ištolo užmačiusių juodą audros debesį, 
su liepsnojančia iškaba: “nėra išsigelbėjimo”... O čia 
tų pavergtųjų milijonų sūnūs ryžtingai kovoja ir mirš
ta už visų tautų laisvę...

Raminama, kad sovietų politika religijos atžvil
giu būsianti kitoniška. Tą nuomonę remiama “reikš
mingais” faktais, kurie būk tai įrodę pasikeitusį bol
ševikų nusistatymą religijos ir socialinės tvarkos at
žvilgiu. Esą atidarytos cerkvės, atstatytas episkopa
tas, įsteigta Sinodas, nutraukta bedieviškos spaudos 
platinimas ir uždrausta religiją pašiepiančios eisenos. 
Tegu ir taip, bet kas iš to? Daleiskime, kad toks bolše
vikų ideologijos pasikeitimas ir būtų pastovus (kas 
labai abejotina), tai koks iš to viso katalikams 
džiaugsmas? Viena iš dviejų: arba bus sustiprintas 
klusnus bolševikų valdžios įrankis “živaja cerkov’ ” 
(gyvoji cerkvė), arba atnaujintas senovinis pravosla
vų kultas (apeigos), kaip carų laikais. Ir viena ir kita 
katalikams peilis po kaklu. “Živaja cerkov’ ” tai tas 
pat ką gerai mums žinoma “nezaležninkija”, vadinasi, 
valstybinė bolševikų vergė ir draugė pravoslavų tikė
jimo ardytoja, kitais žodžiais — durys į bedievybę. Gi' 
senąją carų pavoslaviją mes pažįstam kaip atkakliau
sią katalikų priešę, surengusį Kražių žudynes ir kitus 
nesuskaitomus katalikų persekiojimus. Be to, vargu 
beįmanoma, kad cariškąją pravoslaviją bolševikai at- 
steigtų. O kad ir atsteigtų, tai vis vien aukščiausias so
vietų komisaras, caro pavyzdžiu, būtų vyriausia jos 
galva. Ar šiaip, ar taip, bolševikų okupacija lemia pra
žūtį katalikų tikėjimui, neskaitant jau visiško tauty
bės ir laisvės pavergimo, kurį seks neišvengiamas gy
venimo skurdas, apšvietos bei kultūros susmukimas ir 
bendras žmonių sugyvulėjimas. Ir tokia katastrofinė 
nelaimė žada įvykti po “keturių laisvių” iškaba... K.

kuomet jie stovi prieš aiš
kų ir mirtiną pavojų.

Mums 1944 metais lieka 
įrodyti, kad mes galime

Baltijos valstybių žemes, 
nežiūrint to, kad ji pasi
rašė Atlanto Čarterį, kuris 
prižada sugrąžinti nepri
klausomybę visoms tau
toms, kurios neteko jos 
prievartos keliu.

Demokratinės valstybės 
šitų Rusijos pretenzijų ne-

1944 me
nei 1943 
bus tiek 
pajėgsi-

į Japoniją — jeigu mes 
dirbsime iki tas uždavinys 
'bus baigtas. Bet mes netu
rime būti perdaug tikri. 
Prisiminkite, kad prieš du 
metu Hitleris pasakė, kad 
jis smogė į rusus taip stip
riai, kad jie niekad nebe
prisikels; gi dabar Vokie
tijos armija Rytų fronte 
yra atvirkščioje padėtyje. 
Bet ji dar nėra išmušta; ji 
gali būti išmušta tiktai 

va-

riausias ir greičiausias bū
das pralaimėti.

Ginklo pajėgos užjūriuo
se gali veikti tiktai palai
komos civilinės gamybos, 
civilinės transportacijos, 
pastovaus ir nuolatinio A- 
merikos visuomenės, kai
po vieneto, veikimo — tai 
ką mes vadiname “namų 
frontu”. Šiais metais už
jūriuose mes turėjome ke
lis didelius laimėjimus, ta
čiau namuose mes turėjo
me keliolika smūgių, ir tai 
nėra jokia paguoda, kad 
mes patys save mušame.

Į Amerikos Lietuvių Visuomenę!
Artinasi Vasario šešio- vės. Visi Amerikos lietu- 

liktoji, Lietuvos nepri-Jviai yra raginami jas iš- 
klausomybės paskelbimo ’ kilmingai paminėti. 
26-tos metinės sukaktu- Į Šie metai gali nulemti 

Lietuvos ateitį.
; Lietuva pergyvena jau 
antrą okupaciją dabarti
niame kare. Žmonės ken
čia žiaurią nacių priespau
dą ir, kaip įmanydami, 
nuo jų ginask

i šita vokiečių okupacija, 
gal būt pasibaigs dar šį
met, bet tuomet visu aš
trumu iškils klausimas a- 
pie tolimesnį lietuvių tau
tos likimą.

L Lietuva buvo neteisėtu 
būdu 1940 m. pagrobta ru
sų ir jėga, prieš žmonių 
valią, prijungta prie So
vietų Sąjungos. Sovietų 
valdžia, deja, dar iki šiol 
neatsisako nuo savo pre- 

.tenzijų į Lietuvos ir kitų

U.S. Marine Corps Photo

ACE—Flying the “Bucket of 
Blood." Marine pilot Paul Mul- 
’-'n of Pittsburgh. formcr Notre 
sDame basketball ace, was 

warded air medal for mer- 
utonous aciuevcinent in Paciiic.

į tinai, kada karas su Vo
kietija bus baigtas — ga
lutinai ir užtikrintai baig
tas — dalis mūsų indus
trijos galės būti sugrąžin
ta civilinių prekių gamy
bai, tačiau dar ne dabar. 
Bendra karo gamybos pro
grama, pagal dabartinius 
apskaičiavimus, 
tais bus didesnė 
m.; toji gamyba 
didelė, kiek mes
me ją palaikyti iki mes su- bendra ataka iš rytų, 
mušime vokiečius ir jųjų karų ir pietų, kaip tai bu- 
Europos satelitus, ir karas vo prižadėta. Mes artina- 
tada susitrauks į mažesnį mės į patį rimčiausią ir 
maštabą. Tačiau tas lai- kritiškiausią viso karo pe- 
kas dar neatėjo. Gi ką da- riodą; ir dabar nėra laikas 
bartinis karo gamybos su- niekam, ar tai biznieriui, 
siaurinimas reiškia, yra ar tai farmeriui, darbda- 
kitas dalykas. Pirmiausia, viui, ar Washingtono biu- 
patyrimas parodė, kad rokratui, apsipręsti, kad 
tam tikrų gaminių mums jis jau darė viską ko rei- 
reikia mažiau nei tikėjo- kėjo ir dabar jis gali su- 
mės ir kitos rūšies — dau- grįžti prie savo taikos mė
ginu. Jeigu šian bei ten to gyvenimo. Jeigu karei- 
kai kurie kulkų fabrikai vis fronte nuspręstų, kad 
užsidarė — orlaivių fabri- jis jau pakankamai kovo- 
kai ir toliau plėsis. Ir taip jo ir jam laikas grįžti na- 
pat, kada prieš du metu mo, tai toks jo elgesys bū- 
Amerikos industrija buvo tų pavadintas dezertyravi- 
pakeista į karo industriją, mu. Žmonės namų fronte, 
militarinė situacija buvo kurie nustoja dirbti karui 
gana tamsi ir mes nežino- be jokios svarbios priežas- 
jome kiek kokių dalykų ties, ar nustoja galvoti a- 
mums reikės. pie karą ir pradeda svajo-

Tautinis saugumas rei. ti ką jie po karo darys, yra 
kalavo gaminti tiek kiek tokie Pat dezertyrai, 
mums visko galėjo pri- Mes galime laimėti 1944 
reikti. Tačiau mūsų laivy- metais, sako gen. Eisen- 
nai, ir armijos, ir mūsų hower, bet tiktai jeigu 
sąjungininkai, padėjo iš- mes visi, tiek civiliai, tiek 
vengti pražūties, kuri 
mums grėsė; karas buvo savo pareigas. Laikraščiai, 
stumiamas toliau ir toliau 
nuo mūsų, iki tūkstančius 
mylių nuo mūsų krantų. Ir Herald” vadina tai alibi 
tai yra priežastis kodėl,! atveju jei mūsų militari- 
pavyzdžiui, mūsų armijai niai planai nepavyks. Yra 
nebereikia spygliuotų vie
lų. Ji pripirko didelius 
spygliuotų vielų kiekius, 
manydama juos ištiesti vi
su Kalifornijos pakraščiu 
atmušti japonų antpuo- Pearl Harbor paskelbė pa- 
lius. Dabar gi toji viela šauliui planus, kuriais mū- 
gali būti parduodama far- sų armijai siūlė muštis, 
meriams. Tas pats ir su jeigu kiltų karas. Priešas, 
kitomis karo reikmenimis, kuris jau tuo laiku sėlino 
kurios būtų buvusios des
peratiškai reikalingos, jei
gu mums būtų tekę atlai
kyti invaziją. Spygliuotų 
vielų apsaugai nebereikia, 
tačiau reikia daugybės 
lėktuvų atakai — tai yra 
karo gamybos persikeiti
mas. Bet tai nereiškia, kad 
galutinė visos gamybos 
kiekybė bus mažesnė, nei 

lanksčiau.
Paskutinių laikų kalbos 

apie gamybos pervertimą 
civiliniams reikalams yra 
per ankstyvos. Jeigu bus 
kokių nors pertvarkymų 
kai kuriuose fabrikuose 
civiliniam gaminimui, vis 
tiek tai nebus grynai civi
linėms prekėms. Jeigu bus 
keičiama, tai tiktai tose 
srityse, kur bus gamina
ma pakeičiamos dalys pa
laikymui civilinės ekono
mijos, kuri remia karo pd-

I

kariškiai, pilnai pildysime

tęsti ir padvigubinti tas 
' pastangas, stovėdami 
prieš pergalės perspekty
vas — pergalės, kuri gali 
būti nutęsta, ir net pražu
dyta, jeigu namų frontas 
neduos pilnos paspirties 
mūsų laivynui ir armijai 
užjūriuose.

1942 metai daugumoje 
buvo gynimosi metai, vi
siems anti-fašistinės koa
licijos nariams. 1943 me
tai matė priešą stumiamą Dar nepralaimėta kova pa- 
atgal visuose frontuose ir laikymui žemų pragyveni- 
silpniausias priešų sąjun- mo kainų, bet ji aiškiai ne
gos narys buvo išmuštas vyksta sklandžiai; prieš 
iš karo. Visur mes nustū- du metu rudenį Kongresas 

1 mėme priešą: mustūmėme ir Prezidentas nusprendė 
jį gana toli. Tačiau 1944 laikyti liniją prieš inflia- 

i metai matys lemiamas ko- ei ją; ir nors toji linija dar 
vas, bent Europoje, prieš nėra sulaužyta, bet ji turi 

pripažino" ir, reikia tikėtis, priešą, kuris smarkiai pra- daugybę plyšių, ir mes dar 
nepripažins niekuomet, laimėjo, bet kurio 
Bet yra pavojus, kad Lie- blausios jėgos dar 
tuva gali virsti jėgos poli- palaužtos, 
tikos auka, jeigu demo
kratinis pasaulis neparo
dys tokio pat pasiryžimo 
ginti savo principus, kokį 
parodo agresoriai siekda
mi savo imperialistinių 
tikslų.

Mes privalome padėt! 
Lietuvai atgauti savo lais- 

neturi
savo

areno- 
despe-

vę, nes ji šiandien 
galimybės apginti 
teises tarptautinėje 
je. Jos gyventojai 
ratiškai kovoja prieš oku
pantus nacius su viltim 
nusikratyti svetimų jun
gų. Būtų baisi tragedija, 
jeigu po visų karo ir oku
pacijos metu iškentėtų 
baisenybių jie vėl patektų 
vergovėn.

Jų kova bus sunki ir visi 
nuoširdūs Lietuvos drau
gai turės dėti didelių pas
tangų, kad šioje pasaulio 
katastrofoje ji išliktų gy
va.

Tad, minėdami Lietuvos 
nepriklausomybės sukak
tį, visi Amerikos lietuviai, 
kuriems yra brangi jų 
gimtojo krašto ateitis, y- 
ra kviečiami prisidėti, kuo 
kas gali, prie šio kilnaus 
darbo.

Už nepriklausomos 
mok ratinės Lietuvos 
publikos atstatymą!

de- 
Res-

“New York Daily News” 
ir Washingtono “Times-

verta prisiminti, kad 
“Times-Herald” buvo vie
nas iš laikraščių — kitas 
buvo “Chicago Tribūne”— 
kuris tris dienas prieš

svar- nesame liuosi nuo pavo- 
nėra jaus, kad toji kova gali bū

ti pralaimėta.
Kodėl? Todėl, kad per 

daug pavienių asmenų bei 
grupių nori gauti viską, 
ką tik jie gali, nežiūrint 
kaip jie tuo palies tautinio 
saugumo ekonomiją — už
miršdami, kad jei jie gaus 
ką jie nori, jie pakels kai
nas kitiems žmonėms; ir 
tada tie kiti žmonės gau
dami ką jie nori dar dau
giau pakelia kainas ir pa
galiau mes turime strei
kus — streikus, kurie su
mažina anglių gamybą; 
grasinimus streikuoti, tuo 
uždarant plieno malūnus 
ir sustabdant viso krašto 
transportacijos sistemą. Į- 
sivaizduokite ką kareiviai 
fronte galvoja apie tuos 
braškėjimus — kareiviai,

bu- 
su- 
di- 

im- 
ne-

Kad mes atėjome taip 
toli yra didelis atsiekimas, 
tačiau jo vertė bus nusto
ta, jeigu mes ir toliau nei
sime tuo keliu. Mes pasta
tėme milžinišką militarinę 
mašiną, kurios kokybė bu
vo įrodyta laikinom opera
cijom; ir dabar ateina iš
bandymas, kuriam jis 
vo sukonstruktuotas, 
triuškinimas dviejų 
džiųjų plėšikaujančių 
perijų galybių, kurios
duoda pasauliui ramybės, 
iki kol jos bus visiškai pa
laužtos. Tos milžiniškos 
mašinos sukonstruktavi- 
mas per tris su puse metų, 
kuomet mes 1940 metais 
vasarą pradėjome beveik 
nuo geležgalių, yra tur kurie dar nežino ar jiems 
būt nuostabiausias Ameri- bus leista balsuoti šių nie
kos istorijoje atsiekimas. tų rinkimuose. 
Per tris su puse metų, tai- Prieš du metu Amerikos 
kingieji žmonės, kurie ne- žmonės taip nesielgė, nes 
norėjo būti kitų vargina- prieš du metu mes pralai
mi, pasidarė didžiausia mėjome mūšius ir jie žino- 
militarinė pajėga pasauly- jo, kad mes esame pavoju- gamybos darbininkai rei- 
je — jeigu mes imsime je pralaimėti šį karą. Bet kalingi maisto, kad galėtų 
sausumos, jūros ir oro pa- dabar mes laimime mūšius remti karo pastangas, taip 
jėgas visas kartu. Mes pa- ir perdaug žmonių galvo- ir civilinė karo mašinos 
statėme šią didelę mašiną ja, kad mes jau laimėjome dalis reikalauja parėmimo 
ir dešimts milijonų ameri-į karą

prie Pearl Harbor, turėjo 
būti dėkingas už tas infor
macijas, lygiai kaip jis bus 
dėkingas Patterson - Mc- 
Cormick spaudos pasitar- 
navimui sugriauti pasiti
kėjimą mūsų militariniu 
vadovavimu. Dauguma 
mūsų, žiūrėdami į gen. Ei- 
senhower praeities nuvei- 
kimus, turės daugiau pasi
tikėjimo jo planams. Jis į- 
rodė savo gabumus Afri
kos kampanijoje, lygiai 
kaip gen. Marshall, admi
rolas King ir gen. Arnold 
įrodė jų sugebėjimus savo 
vadovavimais ankstyvo
mis karo, pralaimėjimo ir 
nusiminimo, dienomis, ka
da mūsų kovų laimė kybo
jo ant plauko.

Dabar mes turime armi
ją ir laivyną, kurie laimės 
mums karą, jeigu mes at
liksime savo dalį, kad duo- 

stangas. Lygiai kaip karo ** jiems progos laimėti. Šie

I

metai gali būti sunkūs me
tai; bet tai yra metai, ku
riuose mes galime įrodyti, 
kad mes esame tauta ver
ta pergalės. O.VV.I.

AMERIKOS LIETUVIŲ tokje pat civiliai, kaip jūs 
TARYBA. jar a£ Didysis mūšis arti- 

(Aukas prašome siųsti naši šiems metams. Aš ti- 
ALT sekretoriui, Dr. P. kiu, kad mes laimėsime, 
Grigaičiui, 1739 So. Halst- bet mes dar nesame laimė- 
ed St., Chicago, III., para- ję; gi jausti, kad mes jau 
šius čekį arba Money Or- laimėjome, kad dabar mes 
derį ALT iždininko, M. pagaliau galime atsidusti 
Vaidylos, vardu.) | ir nebesirūpinti — yra tik-

į — užmiršdami, kad stovėti petys į petį su mū- 
kiečių operuoja ją — ka-ikarai buvo pralaimėti tau- sų laivynais ir armijomis, 
reiviai, jūreiviai, marinai J tų, kuomet jos tapo per- Bet koks pertvarkymas, 
ir lakūnai, 
ma prieš tris metus buvo

kurių daugu-įdaug tikros savo laimėji- kuris gali įvykti sekan 
ičiais keliais mėnesiais, bus 
tokioje srityje ir vien tik
tai tokiam tikslui.

Mes galime laimėti Eu
ropinę karo dalį šįmet, jei
gu mes viską ką tik gali- 

i me įdėsime į tas pastan- 
I gas. Ir mes galime laimėti 
įkąrą Europoje didindami 
'ir neatleisdami spaudimo

mu.
Jausmui, kad karas jau 

užbaigtas yra šiokio tokio 
paaiškinimo, paskutiniu 

' laiku pasirodžiusiose ži- 
Iniose dėl karo gamybos 
susiaurinimo, taip pat kal
bose esą iš karo gamybos 
vėl grįžtama prie civilinių 
prekių gamybos. Neabejo-

I
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Marijos Atsisveikinimas

Ji žino, kad šiomis die
nomis iš jos bus pareika
lauta auka, ir iš motiniš
kos širdies bus išplėštas

Buvo lelijų žydėjimo me- kur taip dažnai su ištiki- 
tas. Nazaretą tą mažą muoju Juozapu šalia ir 
miestelį aukštumos šlaite, kūdikiu ant rankų sėdė- 
supo bekraštis žydėjimas jo... o jo mažutės galvelės 
ir kvapas. Žali šlaitai, ku- auksinės garbanos nusvir- 
rie iš visų pusių juosė davo ant pranašų knygų, 
aukštumą, buvo apaugę 
laukų lelijomis, ružavais 
ciklomais. kruvinai rau
donais ir baltais anemo-
nais, violetiniais irisais ir palaimintas gyvenimas su 
purpurinėmis rododen- Sūnumi ir Dievu, 
dromis. Soduose žydėjo 
obelys, migdolų ir citrinų niškos laimės 
medžiai. Visų puikiausiai jo jo silpnutį gyvenimą 
čia klestėjo lelijos, lelijos nuo žmogžudžių rankų, 
įvairiausių rūšių: baltos, Kaip savo akies lėlytę jį 
ugninės, purpurinės ir 
geltonos kaip auksas.

Mažame sodelyje, prie 
tylaus Nazareto namelio, 
auga tik baltos lelijos. So
delis. rodos, lyg būtų į- - _
spraustas tarp namo ir klų, iš jos kalbos 
staiga iškylančios uolotos 
sienos, dešinėje pilko mū
ro ir kairėje tankių mirtų 
krūmo užtvertas.

Tai paslaptinga, iš visų 
pusių atskirta vietelė. At
rodo. lyg stovėtų didžiau
sioje tyloje baltai apreng
tos jaunuolės, kurio save 
karalienei, sodelio šeimi
ninkei, kai ji pro šalį eina, 
savo mažutes aukso karū
nėles, virš baltų galvučių 
iškylančias, lenkia. Arba 
galima pamanyti, kad tai 
baltos žvakutės, kurių 
auksinė liepsnelė kyla tas, lentos gražiai eilėmis 
aukštyn. * sukrautos, įrankiai tvar-

Marija, sodelio šeiminin- kingai sienoje sukabinti— 
kė, sėdi ant suolo prie išsi- taip padaro tik tas, kuris 
kišusios uolotos sienos, risam laikui palieka savo 
Čia pat augančio migdolų darbą ir ruošiasi iškeliau- 
medžio nusvirusios ruža- ti.
vų žiedų puokštės puošia 
jos galvą. Prieš ją ramiai 
stovi lelijos ir 
malonų kvapą.

Marija nieko 
Liūdnos mintys 
ją- 
tum 
švelniai glosto jos ranka 
menkai nudailintą suolą. 
Juozapas, jos ištikimasis, 
padarė šį suolą — tada, a- 
nuo palaimintojo laukimo 
metu, kada ji po plakan
čia širdimi didžią paslap
tį saugojo.

Ji laukia ir šiandien. Ta
čiau dabar jos gražiu, kil
niu veidu dažnai praslen
ka skausmo šešėlis. Joks 
sapnas apie motinos laimę 
nebesivaidena jai — tik 
atsisakymo ir išsižadėji
mo šešėliai ją supa, kaip 
tamsūs grūmoją debesys.

Ji laukia savo sūnaus. 
Laukė jo vakar ir užvrakar 
ant šito suolo sėdėdama,

i

Trisdešimt metų moti- 
išsaugo-

saugojo, globojo — tar
naitės nuolankumu ir mo
tiniškos meilės švelnumu.

Dabar atėjo laikas, kada 
jis nepriklausys daugiau 
jai vienai. Iš daugelio žen- 

ir būdo 
pasidarė jai aišku: Izrae
lio paguoda, žmonijos Iš
gelbėtojas pradeda savo 
misiją!

Dažnai, kaip ir šiandien, 
jis praleidžia naktį besi-! 
melsdamas 
me kalne, 
kartą, kai 
dieviškumas 
atsispindi jo veide, kad 
motina net išsigąsta. *

Šiandien, anksti rytą, ji 
rado sutvarkytą dirbtuvę: 
Juozapo obliuojamasis 
suolas prie sienos pastaty-

artimiausia- 
Ir kiekvieną 
iš ten grįžta, 

taip aiškiai

I •

i

i
i

i
it

skleidžia

nemato, 
vargina 

Nesąmoningai, tary- 
ką glamonėdama,

OUR ENEMIES Wi^T YOU TO BELIEVE THE END OF 
THE WAR IS JUST AROUND THE CORNER

The Japanese and Nazis are watching what you do during the 4th War Loan as an ansvar to the 
one thing they want to know—have you fallen for the booby trap of complacency? Horo are eight 
reasons why you cannot afford NOT to buy extra war bonds. Here are the real facts about the war situationj

Americans. many from this com- 
munity and statė, are dying on the 
beaches of the Pacific and in 
Europe. Remeniber bloody Tav.ara 
and Salemo? Terrific casualties 
vili mark the full scale invasien 
of the Hitler-enslaved continent.

The N’azis have “00 well equipped 
rombai divisions, comprising mil. 
lions of men. more tlian they liad 
vvhen they started the war in 1939. 
Their morale is high. We cannot 
count on a German huine front 
collapse.

The Nazia are well fed. They ar* 
starving conąuered Europe to »up- 
ply food to Germaną at home and 
on the fighting fronto. The calorie 
content of German diet ia higher 
tban it was before the wtr began.

German eouipment is štili good. 
The \azis are using 35-000,000 
labor slaves to help build up moun- 
tains of suppiio. Your \Tar Bonds 
luust be mounlain high to pay for 
the huge stock pilės of munitiona 
to overwhelm Hitler.

tavo tarnaitė
t

The Japanese are eating a third 
less tlian before Pearl Harbor and 
Morking 98 hours, seven day« a 
v>eek. Think of these facts when 
you are called upon to buy eatra 
»ar bonds during the 4th War 
Loan.

The Japanese militarists have mo 
bilized their subjects for 100 years 
of war. They have never doubled 
they vvould beat the United Statės. 
They štili boast they will diclatc 
the terms of peace in our M hite 
House.

The Japanese are prepared to Jose 
5.000,000 men on the outer ring 
of their Pacific defense system 
2000 miles from their homeland. 
They plan to make us pay a stag- 
gering biood price to frighten us 
into a negotiated peace.

— Vargšė, vargšė moti-

i — Motina, — tarė Jėzus 
drebančiu balsu ir pakėlė 
ją. — Motina... miela mo
tina — ... tylėdamas pri
glaudė ją prie savo širdies 
ir laukė, kol nurims skau
smo audra.

Pasilenkė Marija prie 
sūnaus rankos ir ją bu
čiuodama kalbėjo, kaip a- 
nuomet.

! — Štai
teesie pagal Tavo valią

i Ir vėl jos širdį pervėrė 
kalavijas.

* " * * 1
Prieš vaiduokliškai iš- 

blankusį dangų, kuriuo, it 
kruvina akis per mieguis
tus debesis, slinko saulė, 
stovėjo tuščias, kruvinas 
kančios stulpas — kry
žius.

Po kryžium sėdėjo sun
kių išgyvenimų palaužta, 
mirtinai išblyškusi moti
na. Ant kelių laikė išnie
kintą ir nukankintą savo 
sūnaus kūną.

! Ligi žaizdų praverktos 
akys buvo sustingusios ir 
sausos. Nebeliko nė vie
nos ašaros. Daugiau ga
lėtų tik kraujo lašais 
verkti. Veido bruožai be
galinio skausmo iškraipy
ti.

Ji sėdėjo lyg suakmenė- 
jus iš skausmo ir žiūrėjo į 
kruviną kūną ant savo ke
lių. Lyg karščiuodamos 
virpėjo jos lūpos. Kaire 
ranka laikė apkabinus šal- 

ikas, lyg ant kryžiaus. Ma- tą kūną, o drebančia deši- 
rija pašoko, norėdama jį ne glostė krauju permir- 

t apkabinti, jį savo gyveni- kusias garbanas.
’ mo gyvenimą--------- . Ta

čiau, nusviro jos rankos. 
Išsigandus žiūrėjo į Jėzų... 
Kas tai? Kaktoje žaizdos, 
lyg spyglių išdraskytos? 
Kruvini ženklai vidury jo 
rankų? Krūtinėje pro rū
bus matosi didelė liepsno
janti žaizda?.. O, ir kojos 
----------Jos tikrai taip at-j 
rodo, nes jie jam pervėrė

*

— Taip, motina, — tarė 
meile pri- na! — šnibžda ji ir užlau- jis kilniai, — nes toks yra 

— Dabar jis mano Dangiškojo Tėvo 
pėdama iš baimės ir bėga- atsisveikins... dėl pasaulio paskyrimas.
iinio sielvarto, nulinko jos nuodėmių 
galva ant Sūnaus peties, 
o skausmas, kaip aštrus 
kalavijas pervėrė širdį.

k-

— Būk pasveikintas, ma- jo į motiną. Paskui švel- 
no Jėzau, šviesybe mano niausią sūnaus 
akių, — dūsavo ji ir susi- glaudė ją prie savęs... Vir- 
jaudinus nutilo, nes su
prato, kad atėjo atsisvei
kinimo valanda.
— Motin, — tęsė jis to

liau — ir tas nebebuvo 
daugiau jos sūnus, kuris 
taip kalbėjo: tai buvo Die
vo pasiuntinys; tas, kurio 
tautos laukė; tas. kurio 
šimtmečių ilgesys šaukė.
— Motin, jau atėjo lai

kas, kad žmogaus sūnus vino baltų žiedų skleidžia- 
eitų išpildyti savo pasky- mu kvapu, 
rimą. Marija tik retkarčiais,

Gražiausioji lelija išbalo trumpam pailsiui, parei- Retkarčiais lūpos iš skau- 
labiau kaip visos lelijos davo narno. Meilė ją vertė smo suvirpėjo. Iš didelio 
jos sodelio... į sekti. Numylėtojo žings- susijaudinimo, kad jis jau

Prieš jos akis stovėjo nius per gėlėtas Galilėjos greit bus iš jos atimtas, — kažkas kalbėjo tuos žo- į

širdį veriantis atsiskyri- ganyklas ir karštus, ak- paima sūnaus ranką. Jė- džius.
mas, matė ji pavydą ir ne- menuetus Judėjos kelius, žus ją spaudžia prie savo Marija suklupo apka-,mano Sūnau,
apykantą, klastą ir pa- Trys metai! O kokie me- širdies. bindamas jo kelius.
slėptą pykti, kurie iš visų tai!.. Metai darbo ir gany- Jie sustojo alėjos gale,' __ " y
pusių jos vaiką ir jaunuoli tojiško rūpesčio, priešai- prieš angą oloje iškalto _mano
tykojo. !kos ir gef — '
— O, mano sūnau!.. —di- žinimo i

delis susirūpinimas jos nedėkingumo ir skausmo,prikėlė iš numirusių savo įį paaukotas už nuodė- 
žodžiuose. —Ar pažins ta-- tokių visi ateinantieji draugą Lozorių. Čia taip mįngą pasaulį
ve toji tauta, ar priims? į amžiai neturės. pat ilsėjosi Lozorius ir jo; v

— Man gaila tautos, — Paskutinį savo žemišką- seserų tėvai. ; Is Jos lūpų ye

žia rankas.

I

Marija tyliai sudejavo, i 
Jei šiandieną ar rytoj jis 
ateis pas ją ir — staiga 
pakelia galvą. Pasigirdo 
žingsniai ir prie užpakali
nių namo durų pasirodė 
aukšta, liekna figūra, ap
sisiautusi paprastu rudu 
apsiaustu... Tačiau atėju- 
sis buvo tiek neapsakomo 
kilnumo ir majestoto ap
suptas. kad motina, norė
jusi bėgti jo pasitikti,1 
kaip apakinta sėdėjo ant 
suolelio ir tik be žodžių, 
nedrąsiai ištiesė į jį savo 
rankas.

Pamažu ėjo takeliu Jė
zus prie jos. Baltos lelijos 
abipus takelio lenkė jam 
savo tyras, drebančias 
galvytes.
— Ramybė su tavim, mo

tina! — sveikina Jėzus ty
liu ir švelniu, it varpas, 
balsu ir paima jos išties
tas rankas.

Marija atsistojo.

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 naujausių žinių iš katalikų gyvenimu 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

II

o ir dėl ma-j jįg sįovejo ištiesęs ran- 
no... mano nuodėmių... p - -

Ilgai vaikščiojo sūnus ir. 
motina tarp skęstančių 
tamsoje medžių.

Triskart žydėjo lelijos prispaudusi prie
Esdrelono laukuose ir Na
zareto soduose. Sodelio 
prie uolotos sienos šeimi
ninkė nė karto neatsigai-

Marija 
krūtinės 
rankas, 

kurie jai

Vėl gulėjo, kaip ir se
niau, ant kelių jos vaike
lis, jos mylimiausias, iš 
visų vaikų gražiausias! 
Bet — o dangau ir žeme... 
kaip jį žmonės sužalojo! 
Ar šis skausmingai ištam
pytas, pamėlynavęs, žaiz
dotas kūnas tikrai galėjo 
būti žmogus?

j —O, Amžinoji Tiesa, kaip 
’: šiurpulingai baudi už

• žmonių nuodėmes savo 
(nekaltą Viengimį?!.. O 
,____ __ , mano Sū-
inau, mano gyvenimo sal- 

Vaikeli, mano širdies, ' dybe, ką jie tau padarė! 
„ . „ į _ i Dieve ir mano j Kaip sužeidė jie tavo kū-

Ibėjimo, nepripa- urvo. Tai buvo vieta, kur viskas... Tu nekalčiausias' ną! Nei išvaizdos, nei gro- 
ir neapykantos, Viešpats prieš kiek laiko Dievo Avinėli... tu turi bū-'žio nebeliko! O tavo varg

šė motina turi matyti ta
ve kenčiantį ir mirštantį, 
negalėdama Tau nė laše
lio vandens paduoti karš
čiui nuraminti. O, jūs visi,

Tęsinys 5-tame pusi.

sukryžiuotas 
klausėsi žodžių, 
išgelbėjimo paslaptį ati
dengė.

Vis žemiau ir žemiau 
linko jos galva. Girdėjosi 
sulaikomas alsavimas.

jį poilsį praleido Jėzus iš
tikimo draugo iš Bctani- 
jos namuose. Lyg kruvini 

Izraelio šešėliai ateinančių dienų 
slankiojo grasindami virš 

būrelio ir 
pilną 

žinojo, 
įsiliep- 
didelės

pasigirdo atsakymas, nes 
ji atrodo, kaip kamiene be 
piemens. Esu siųstas gel- 

, bėti paklydusių 
namo avių, iš jų visi pa
žins mano Tėvo Karalys- mažo artimųjų 
tę... Motina, leisk man ei- spaudė 
ti. Ateityje priklausysiu baimes širdį, 
visai žmonijai! į koks pašėlęs buvo

Išbalusi motina nuleido snojimas baisiai 
galvą.
— Viešpatie, tepildosi ta- mas pragariškomis seilė- 

i vo valia. — 
, O po valandėlės

maldaudama.
'' — Ar galiu 
I kui tave ir 
! ti?— 
j. — Dar ne, 
! pirmiausia eisiu į dyku- 
! mą, kovoti su piktąja dva- 
; šia. Vėliau tu galėsi mane 
į sekti. — 
H Ji stovėjo žiūrėdama į 
i savo vienintelį. Ir jautė 
; tik viena: turi jį leisti, ati- 
! duoti — tą, kurį pasauliui 
i dovanojo! Tą, kurį jos sie- 
i! la kiekvieną valandą gar-
■ bino, kurio kiekvienu savo
■ būtybės atomu ilgėjosi!
: Jo daugiau kasdien-------
: O Simeonai, Simeonai, ar
■ tai tu taip neaiškiai, pas- 

, laptingai kalaviju vadi- 
nai?

Jėzus susimąstęs žiūrė-

kiekvieną,
Visi

snojimas
neapykantos, ir spjaudy-

i
tarė

i

aš sekti pas-
tau tarnau-

motina. Aš

Kedro medžio durys bu
vo atviros, nes Lozorius ir 
jo seserys dažnai toje■ 
šventoje vietoje melsda-1 
vosi.

Iš viršaus, pro margu' 
stiklu pridengtą kiaurynę,! 
krito paslaptinga šviesa iri 
metė mirgančius šešėlius' 
ant sunkių akmeninių 
karstų, kurie stovėjo ur
vo šalyse.

Sustojo Viešpats prie 
akmeninio suolo, prieš 
tuščią Lozoriaus grabą.

— Pasilsėk, motina, — 
maloniai tarė jis, rūpes
tingai prilaikydamas svy
ruojančią.

Marija krito ant suolo. 
, Iš jos užslopintos krūtinės 
išsiveržė pilnas skausmo

Iš jos lūpų veržės aima
navimas. Pasilenkusi bu
čiavo jo kojas ir vilgė jas 
savo ašaromis.

I

v —

i

i
i
I

I
I
I 
i
!

mis, geidimas kraujo — 
kraujo gelbėtojo ir gera- 

i dario... Mesijo!
Jau traukė išdavimas 

savo juodą tinklą virš ne
kaltos aukos. Ši diena — 
visi galėjo iš jo kalbos tai 
suprasti — buvo paskuti
nė diena prieš paskutinį 
žygį!—

Vakarinėje sodo dalyje , . ,
kiparisų alėja, kurių ne-|^jayimas.i Staiga utaide- 
menis puošė gyvatvorė iš, 
tankių balzamų krūmų ir 
stipriai kvepiančių žydin
čių oleandrų, šen ir ten,; 
tyliai kalbėdami, vaikščio
jo Jėzus su motina.

Nė vienas iš ištikimųjų,' 
kurie kaip išgąsdintos a-j 
vys buvo susispietę į vieną i 
būrį, neišdrįso jų lydėti. I 
Tik Magdalenos degantis 
žvilgsnis sekė dvi aukštas 
figūras.I

j

gė rankomis veidą, ir pa
sigirdo verksmas toks 

įsunkus, jaudinantis, net 
šen ir*7 ten dieviškojo sūnaus akyse 

sužvilko ašaros.
Švelnia savo ranka glos

tė jos galvą ir maldavo:
— Būk stipri, motina!—
— O mano sūnau... mie

liausias — ar tam aš pa
sauliui tave pagimdžiau, 
kad tu skausmus be jokių 
ribų... —

Netiesioginėse pareigose, moteriškėje pasireiškia 
motinišką meilė. Štai duktė Britų Priemiero Churchill, 
Sarah Churchill, kai nuvyko į Cairo, ten tūlos žymios 
šeimos aplinkumoj myluoja mažyti.
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Marijos Atsisveikinimas

I

išdraskytos, 
rankoje, ku- 
pirštas dar 
didelė gele-

tai įvykti? Ar taip bran
giai tu turėjai atpirkti pa
saulį?.. Nuo pasaulio pra
džios dar tokių kančių 
niekas negirdėjo! Ir tokią

DA.RBJN1NKAS

Richard Bong, paliko dienos gubernatorium, Madison, tai tuojaus pri
sistatė būrys sekretorkų, kad padiktuotų darbo mintį.

Aukos Amerikos Lietuvių Tarybai
Sudėtos Amerikos Lietuvių Konferencijoje 

rimourgn, ra.
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meilę matydama, žmonija j Iena, tai pamatę. Marijos | 
nepuola ant kelių maldau-į širdį pervėrė naujas kala- 
iJ"~" ’ ”-------
I

(Pradžia 4 pusi.)
kurie pro šalį einate, žiū
rėkit, ar matėt kada skau
smą, kuris būtų lygus ma
no skausmui!

Ir vargšė nuskriausta 
motina bučiavo užmerk-1 
tas akis, išbadusias lūpas, 
įdubusius veidus. Ji paė
mė pervertas rankas, ku
rių pirštai dar buvo šulin-į 
kę — duslus dejavimas iš
siveržė iš jos krūtinės. O... ‘ 
tik dabar ji pamatė visą 
žaizdų baisumą, kurios 
nuo sveriančio kūno sun
kumo buvo nežmoniškai 
didelės.

Raumenys ir sausgyslės 
buvo vinių 
Ten, kairėje 
rios didysis 
sutrauktas...
žinė vinis su visa sausgys
le buvo įsmigus į medį! O 
neapsakomoji kančia!

— Ir kraujuojančios žaiz
dos kojose.... jo vargšėse 
kojose, kurios vaikščioda-i . 
mos nenuilso — ir jos bu- ^°’ 
vo sužeistos, iškraipytais i — Eikite, Jonai-----------
sąnariais ir ištampytomis Magdalena, ateikite, jūs 
sausgyslėmis. galit man padėti... mes

Tyliai dūsaudama Mari-,turime jam... paskutinį 
ja švelniai glostė dreban- patarnavimą suteikti... at- 
čia ranka savo mirusio sisveikinti------
sūnaus krūtinę — šiurpiai Magdalena, kuri sukniu- 
atrodė gilus plyšys šone, bus prie Jėzaus kojų, savo 
kurį plati romėno ietis 
pervėrė, kai jau buvo mi
ręs. Jau mirusį vargšą kū
ną jie dar kankino... Jie 
norėjo rasti pilną meilės 
širdį ir ją sužeisti. Pasku- blizgėjo nuo didelio verks- 
tinį lašą kraujo ir vandens mo.
išlašino! i — Taip, Motina, — tarė

Jis jau visa iškentėjo, ji, — paskutinį... paskuti- 
bet jo motina jautė visas nį atsisveikinimą.

Ji paėmė paruoštą indą 
plakančia šir-!su šaltu vandeniu, kempi-

dama...? Jėzus... mano Jė
zus ---------- ” užkimo jos
balsas nuo skausmo.

Po valandėlės sušnibždė

galvą prie jų glaudė — 
prie tų kojų, kurias ji ki
tąkart bučiavo laistydama 
ašaromis... atsistojo svy
ruodama. Jos akys nebe-

šias žaizdas ir skausmus i 
savo gyva, j' ' 
dimi, kaip kalavijo perdū- nę, baltą skepetą ir visa 
rimą! tai klūpodama padavė mo-

O tos visos vinys, jo tinai. Klūpodamas Jonas 
rankų ir kojų žaizdos, ar pakėlė mirusiojo galvą, 
nepervėrė jos?

Kartais išsiverždavo vai-i sužeisti, 
tojimas pro jos lūpas, jos 
— skausmų suspaustos. 
“Mano Jėzus... mano vai
kelis”, dejavo ji, “jei taip 
turėjo būti, kad tau savo 
gyvybę atiduoti reikėjo... 
kodėl taip žiauriai turėjo

| tai klūpodama padavė mo
jo : tinai. Klūpodamas Jonas

ĮJdnClC 11111 1X01J U gdlVlį.

Atsargiai, lyg bijodama 
, nuėmė Marija 

nuo Jėzaus galvos aštrią 
erškėčių karūną. Ji gar
siai dejavo, traukdama il
gus spyglius iš smilkinių. 
O beširdžiai’ Iki smegenų 
ir akių jie buvo sulindę!..

Suriko Jonas ir Magda-

★ ★ 
Amerikos Lietuvių Jaunimo 

Žurnalas

“V Y T
“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”. Tcnc- 
lieka nė vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. Vi
si skaitykime “VYTĮ”!”

“VYTIES” kaina metams tik 82.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

“VYTIS”
36S W. Broadway, Se. Boston 27, Mass.

* __________________ *

ARMIJOS KAPELIONO 
PAREIGOSvijas.

Nė vienos ašaros ji nebe
turėjo išsiverkti, nes jų! 
šaltinis nuo didelio verks-1 
mo buvo išdžiūvęs — o da
bar atrodė, lyg kokia ran
ka būtų jos paskutinę šir
dies gilumą atvėrusi. Ir 
vėl iš naujo pasipylė aša
ros, kurios biro ant “žaiz
dotos ir kruvinos galvos”, 
kuri kitą kartą buvo an
gelų džiaugsmas ir pasi
grožėjimas, o dabar... su
žalota, sutinusi, apspiau- 
dyta ir kraujo lašais nu- šiandien, pagal Karo De- 
tiškusi!.. Ir ji verkė, verkė, partamento nusistatymą, 
o karštos ašaros žaizdas kapelionai turi lankyti 
išgraužė jos veiduose. Chaplain School per 5 sa-

Gailiai vaitojo Marija, siuntimą l tvark mai pėstininkų
-- - švel- stovyklas ir karo frontus. r r *

Atlikti savo pareigas
moderninio karo aphnky-, turi sak ^4 *kl.
fcSel, !‘.a?e!!onas _?r!vaĮ°i tiems kapelionams, kurie 

l yra kritiškiausi klausyto
jai.

Kapelionų Mokykla į- 
steigta prie Harvard Uni- 
ver s i t e t o, Cambridge, 
Mass. Ten, katalikai, žy
dai ir protestonai dvasi
ninkai ruošiasi savo pa
reigoms. Kiekviena klasė 
susideda iš 2/3 naujai pa
skirtų kapelionų ir kiti 
atšaukti iš tarnybos su 
pulkais. Pirmi mokiniai į- 
stoja į mokyklą kaipo įsi- 
rašusieji vyrai ir kiekvie
nas paskirtas kapelionu 
su leitenanto laipsniu, ka
da užbaigia kursą.

Kapelionai tarnauja mū
sų armijoj nuo Jurgio Wa- 
shingtono laikų, kada Re
voliucijos karo, jis išleido 
pirmą prašymą dėl ameri- i 
kiečių ministrų. Tada jie 
tarnavo tik per 6 mene-i 
sius, arba vieną metą ir! 
neturėjo jokio laipsnio.

Pagal įstatymą kovo 3 
d., 1791 m., vienas kapelio- . 
nas buvo paskirtas dėl vi- į 
sos armijos, jeigu “prezi- Į 
dento nuožiūroj tas reika
lingas”. Rev. John Hurt iš 
Virginijos, kuris tarnavo 
per Revoliucijos karą, bu
vo pirmas kapelionas pa
gal naują įstatymą.

1837 m. buvo posto ka
pelionų, kurie irgi buvo 
mokytojai. Armija turėjo 
didžiausią skaitlių kape
lionų, iki dabar, pabaigoje 
Pirmo Pasaulio Karo, jų 
buvo 2,364. Su demobiliza
vimu skaitlius sumažintas 
iki 125.

1920 m. National Defense 
Act įsteigė ofisą Chief of 
Chaplains, ir parūpino vie
ną kapelioną dėl kiekvieno 
1,200 įstojusių vyrų. Ir 
pradžioje 1941 m. su vyrų 
mobilizavimu nebuvo už-

Pareigos kapelionų Jung. ministratyvę procedūrą, 
Valstybių armijoj šiuo me- savo divizijos pareigas, 
tu yra žymiai skirtinges- korpuso ir kapeliono pa
neš nuo praeitų laikų pa- reigas, štabo patvarky- 
reigų. Pirmiau, jie teikė mus, būdus kaip apsisau- 
tik dvasinę pagalbą ir sek- goti nuo nuodingų dujų ir 
madieniais sakė pamoks- pirštų įspaudą.
lūs, bet šiandien kapelio-! Kapelionai neturi gink- 
nai yra netik kareivių lų, bet jie privalo žinoti 
draugai, dvasiniai tėvai, kaip apsisaugoti, ypač nuo 
bet turi žinoti kaip gali pa- dujų. Dažnai, kapelionai 
dėti karininkams. j su kovojančiais vyrais dir

ba kovos linijose.
| Mokyklos pirmoj sesijoj 
kapelionas apsipažįsta su 
militarėms teisėms, mili- 
tariais reikalais, armijos

narpliodama savo 
niais pirštais krauju suli
pusius sūnaus plaukus. 
Valė ir lygino vėl jo gar
banas taip, kaip anomis 
dienomis dar kūdikiui e- 
sant. Plovė jo veidą, ran
kas, kojas ir visą šventą 
kūną.

Tik dabar galima buvo 
matyti, koks baisus buvo 
budelių šėlimas. Žaizda 
prie žaizdos... nė vietelės 
nebeliko sveikos. Visur 
karojo odos ir mėsos ga
balėliai. Čia švytėjo nuogi X“XrDare^s Urnv" 
sonka a, pe bos patvarkymus, įrengi-
ties kur aštraus kryžiaus organizavimą pati-
sunkus kampas buvo gi- linksmini apšviet^ ir 
liai įsmigęs matėsi didele (muzikalius vei^ ad. 
zaizda, net ligi kaulo. j____________ _____ !____

Vaitodama sulinko Ma- pflSKŲTINIS 
rija ir palietė lūpomis bai- 
šią žaizdą — septintas ka-i 
lavijas sužeidė jos širdį.

Atėjo paskutinio atsi- ■ 
sveikinimo valanda. Kan- ! 
kinio kūnas buvo suvy-; 
niotas į puikias drobules, j 
Paskutinį kartą Skausmui 
Karalienė bučiavo savo j 
vaiką... rodėsi, kad pliš 
širdis... vis negalėjo su juo 
atsiskirti... tyliai ir švel
niai kalbėdama atsisvei
kinimo žodžius...

Tada sudėjo ji rankas. 
Savo išverktas akis pakė
lė į dangų, o iš septynerio
pai pervertos širdies kilo 
malda:
— Viešpatie, išsipildė 

Tavo Valia! Numylėtą Sū
nų, Kurį man buvai dova
nojęs — žiūrėk, atiduodu 
šiandien, kaip meilės au
ką, į Tavo rankas... nes to
kia yra Tavo šventoji Va
lia!”

Taip ji iškenėjo visos 
žmonijos skausmus... ir 
tapo visų ateinančiųjų 
šimtmečių skausmo pris
lėgtųjų 
širdinga 
tina.

Wm. Orintas — St. Louis, Mo. 
J. Šankus — St. Louis, Mo. 
G. Kropaitis — St. Louis. Mo. 
A. Lepsnis — St. Louis. Mo.................
ALRK Susivienijimo 50 kuopa — Cleveland. Ohio 
Antanas Galinskas — Pittston, Pa. ». 
Antanas Galinskas — Pittston. Pa.
LSS. 20 kuopa — Akron, Ohio 
Joseph J. Pranokus — Chicago. III. 
Lietuvių Moterų Apšvietos Klubas — Waterbury, Conn. 
SLA 115 kuopa — Wilkes Barre, Pa.
Ona ir Martynas Sinkevičiai — Rockford, III. 
A. G. Jatužienė — Palmyra. N. J.....
ALT. Sandaros 32-ra kuopa — New Britain. Conn. 
Jurgis Dubickas — Jefferson. Ohio 
Lietuvių Kultūros Draugija
A. M. Makauskas — Manville, N. J. .................
Lietuvių Amer. Piliečių Bendrove — Norwood, Mass. 
Šv. Petro ir Povilo Palap. Dr-ja — Grand Rapids. Mich. 
Lietuvių Jaunimo Ratelis — So. Boston, Mass. 
SLA 53-čia kuopa — Chelsea, Mass. 
Lietuvių Tautiška Parapija — Scranton. Pa. 
Lietuvių Ukesų Kliubas — Lavvrence. Mass. 
Lietuvių Moterų Piliečių Klubas — Lawrence. Mass. 
Lietuvių Sūnų Aušros Vartų — Lawrence. Mass. 
Šv. Onos Draugija — Lawrence. Mass. 
SLA 41-ma kuopa — Lavvrence, Mass. 
LSS 61-ma kuopa — Lawrence. Mass. — Viso 
Lietuvių Ukesų kliubas — Lavvrence. Mass. 
Lietuvių Sūnų Draugija — Lavvrence. Mass. 
Šv. Onos Draugija — Lavvrence. Mass. 
Aušros Vartų Draugija — Lavvrence. Mass. — Viso 
SLA 41-ma kuopa — Lawrence. Mass. 
Šv. Onos Draugija — Lawrence. Mass.........
Lietuvių R. K. Centras — Haverhill,.Mass. 
Lietuvių Šv. Jurgio Dr-tė — Detroit. Mich. 
Lietuvių Kolonijos Veikėjai — Bridgepę^t, Conn. 
SLA 66-ta kuopa — Ansonia, Conn.
J. M. Šaltenis, 616 W. Madison Avė.. Chicago. III. 
ALT. Sandaros 33-čia kuopa — Norvvood, Mass. 
SLA. 131-ma kuopa — Norvvood. Mass. 
SLA. 34-ta kuopa — New Britain. Conn. 

muštru, ir net knygvedys- i SLA 260-ta kuopa — Chicago, III.
te. Penkiolikos minutų pa-

bėse, kapelionas privalo. 
žinoti kapeliono praktiš- ■ 
kas pareigas, vadovystę ir 
administravimą, discipli
ną, tarnybos įpročius, mi- 
litares teises, militarę hy- 
gieną ir pirmą pagalbą, 
topografiją (vietų apraši
nėjimą), registravimą ka
pų, militarę koresponden
ciją, ištyrinėjimus pinigų 

į (svetimų šalių) ir turtą, 
tyrinėjimo būdus, vidaus

o ten ant pe-. ..H bos patvarkymus, įrengi-
. - . mus, organizavimą pasi-

Amžino Rožančiaus Draugija — Elizabeth. N. J. 
Apaštalystės Maldos Draugija — Elizabeth. N. J. 
Tretininkų Draugija — Elizabeth, N. J. — Viso 
Lietuvių Raud. Rožės Klubas — Cicero, III. 
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Klubas 
Constance Kungis ................................................

(Bus daugiau)

Paguoda, miela- 
Gelbėtoja ir Mo-

Išvertė V. K-tė.
(Iš “N. V.”)

Vis tai buvo... 
Bet jau žuvo. 
Vien tik giesmėse paliko! 
Daug mylėta.
Daug kentėta.
Ne dėl vystančio vainiko 
Skausmo valandoj pradėta.
Jei tau liūdna bus kada. 
Ar ilgėsis ko širdis. 
Ar atbudusią žaizda 
Atsilieps tau praeitis. 
Atsiskleisk šias eilutes: 
Daug sau artima atrasi. 
Ir už drauges-sesutes 
Tuomet jas giliau suprasi...

Rasit, tuomet tau širdis 
Pasakys, kad vien tik jis 
Prakilniai tave mylėjo!.. 
Tu. jo sielai svetima. 
Meilę lošei žaizdama. 
Ją prisiekdama ant vėjo!.. 
Ir už ką ją neseniai 
Lengva širdžia išmainei?
Kas buvo, 
Jau žuvo!..
Sugrįžti negali!
Tik skausmo žaizda 
Prašneks gal kada. 
Primindama brangią tą šalį. 
Kuri jau sugrįžti negali!.. 
Sugrįžti negali!..

Maironis, tektinai kapelionų, tik 137
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tarnyboje. Dabar yra keli 1922 m.; ir į Fort Leaven- 
tūkstančiai. worth, Kansas 1924 m. Ka

pelionų mokykla turėjo 
Pirma mokykla kapelio-j paskutinę klasę Fort Lea- 

nams buvo 
praeitame kare Prancūzi-; kapelionų, 
joj, netoli Chaumont, lie-'1049 m ™ 
pos mėn., 1918 m. 1920 m.' 
kapelionų mokykla atida-Į 
ryta Camp Grant, Illinois, 
buvo perkelta į Camp 
Knox, Kentucky, 1921 m.; 
į Fort Wayne, Michigan

organizuota! venworth 1928 m., iš 12 
. Kovo mėnesį 

1942 m. mokykla vėl pra
dėta po 14 metų Fort Ben- 
jamin Harrison, Indianoj. 
Po keturių sesijų, buvo 
perkelta į Harvard Uni
versitetą. kur ir dabar y- 

! ra. FLIS.

Lakūnai mėgsta, kad ant jų aeroplanų būna nu
paišytas koks nors ženklas, štai šiuo atveju matome 
piešiama juodą magiką.
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“Darbininko” Administracija,

Vardas ir Pavardė

Gatvė

Miestas ir Valstija

HARTFORD, CONN F
Į 
i

Jeeps”. Lietu-

Siunčiu $ ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

6

RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS

*d
NUPIRKIME DĖDEI ŠAMUI 

LAISVĖS LAIVA!
€

Afcišaukimas Į Hew Yorko Miesto Ir New Yorko 
Valstybės Lietuvius

Trečiosios Karo Pasko-1 reikalams.
los vajaus metu New Yor- Visi lietuviai prašomi ar- 
ko miesto ir New Yorko ba per savo vietinius mies- 
valstybės lietuviai išpirko tų komitetus arba tiesiog; 
Karo Bonų už daugiau, pranešti New Yorko Lie-į 
kaip vieną 
rių. Už tai Valstybės Iždas 
lietuvių vardu nupirko tris 
didelius bomberius. ligoni
nės lėktuvą ir dvidešimts 
šešis lengvuosius automo
bilius — 
viai amerikiečiai tame va
juje pasirodė puikiausiai.

Sausio 18 d. prasidėjo 
Ketvirtosios Karo Pasko
los vajus, Šin vajun vėl e- 
same pakviesti. Mes giliai Brooklyn. N. Y. 
tikime, kad šiame vajuje 
New Yorko miesto ir vals
tybės lietuviai garbingai 
pasirodys ir kad jie ben
dradarbiaus su Valstybės 
Iždo Departamentui talki
ninkaujančiu New Yorko 
Lietuvių Karo Bonų Komi
tetu.

šis yra pirmas naujo va
jaus metu kreipimasis į 
visus New Yorko miesto 
ir valstybės lietuvius. Mū
sų kreipimasis labai trum
pas: pirkime Karo Bonų 
kiek tik jėgos leidžia ir a- 
pie Įsigytus Karo Bonus 
praneškite Lietuvių Komi
tetui.

Mes manome, kad šiame 
vajuje turėtume sukelti 
Karo Bonams tiek pinigų, 
kad galėtume nupirkti Dė- mokyklos salėje, vasario

20. lygiai 4 valandą po pietų. 
Dalyvaus choras. mokyklos 
vaikai. Lietuvių Raundonasis 
Kryžius, lietuviai legijonieriai. 
Moterų Auxiliary. vietiniai ku
nigai. kalbėtojai: Dr. Vileišis iš 
NVaterbury. advokatas Pranas 
Mončiūnas, Vladas Čekanaus
kas. Prelatas J. Ambotas, ku
nigai Ražaitis ir Kripas. Dr. 
Krikščiūnas, ir kiti. Vadovauja 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, 
Viktoras Brvnga. pirm. Visi ir 

kurie dar jaučiate, kad 
teka jūsų

už daugiau, pranešti New Yorko Lie- 
milijoną dole- tuvių Karo Bonų Komite

tui. už kiek kiekvienas lie
tuvis pirko ir dar nupirks 
Karo Bonų Ketvirtosios 
Paskolos vajaus metu. 
Kreditan įrašomi visi Ka
ro Bonai, kurie pirkti nuo 
šių metų sausio 1 dienos. 
Už kiek Karo Bonų vajaus 
metu pirksite, praneškite 
sekamu adresu: Mr. J. 
Laučka, 222 So. 9th St.,

Į darbą Ketvirtosios Ka
ro Paskolos vajaus metu! 
Bendromis jėgomis nupir
kime Dėdei Šamui Laisvės 
Laivą!

New Yorko Lietuvių Ka
ro Bonų Komiteto Valdy
ba:

Pirm. P. Bajoras.
Vice-pirm. kun. J. Balkūnas, 

2-ras v-pirm. adv. K. Jurgele, 
Bonų surašymo sekr. —

J. B. Laučka,
Sekr. J. Boley,
Iždin. .4. Mikalauskas.

ŽINUTĖS
Hartfordo lietuviai 

švęs Lietuvos Laisvės
šįmet 
Dieną 
- Feb.

Valandėle Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 787 pus

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

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

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

knyga (s)

Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukakties Minėjimas

NEWARK, N. J. — New Jer-( Kearny-Harrisono lietuviams ir 
•sey Lietuvių Taryba rengia Lie- trečia Lindeno lietuviams. To- 
'tuvos nepriklausomybės 26-tų liaus seka: Bloomfieldo, Nut- 
metų sukakties minėjimą, va-‘ley, Patersono, Jersey City, 
sario 16-tą 4ien4> ir kviečia vi»! Bayonne, Hillside, Orange’s, 
sus Newarko ir apylinkės lietu-' Trentono ir kitos kolonijos, 

vius dalyvauti. Minėjimas įvyks; Jau yra susitarta ir sausio 18 
Lietuvių šv. Jurgio draugijos d. bus pradėtas vajus Kėtvirto- 
salėje, Newarke, trečiadienio' sios Karo Paskolos reikalu, 
vakare, 7:30 valandą.

Programa
au, o tuomi tarpu yra prašo

mi visi Newarko ir apylinkės 
lietuviai bei lietuvės viršui mi
nėtą laiką jau dabar rezervuoti 
Lietuvos neprikfausomybės mi
nėjimui.

Karo Departmentas prašo, 
bus paskelbta vė- kad New Jersey lietuviai nu

pirktų didžiulį bomberį, kuris 
kaštuoja $300,000.00. Todėl yra 
prašomi visi New Jersey lietu
viai netiktai pirkti ketvirtosios 
karo paskolos bonus, bet būti
nai pirktus bonus užregistruoti 
per vietos Lietuvių Komitetus 
arba tiesiai New Jersey Lietu
vių Tarybos adresu: 314 Wal- 
nut St., Newark, N. J.

A. S. Trečiokas,
N. J. L. Tarybos Sekretorius.

t

i

New Jersey Lietuvių Tarybos 
pastangomis ir visos New Jer
sey lietuvių koperacija Trečio
sios Karo Paskolos Bonų par
duota — išpirkta lietuvių tarpe 
už $516,375.00. Užregistruota 
pirmiaus pirktų bonų $301,500.

New Jersey lietuviams už iš-
i 

pirktus bonus trečiosios karo 
paskolos priklauso kreditas, už 
kurį yra nupirktas karo reika
lams greitas laivukas vertės 
$540,000.00. Už pasidarbavimą Į 
po Newarko pirma vieta tenka 
Elizabetho lietuviams, antra --- nįra energijos — palengvinsite sau šiuo

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

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU 
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galvą.

TŪKSTANTĮ 
ŽINGSNELIŲ
Tūkstantį žingsnelių
Nuo mano namelių
Negaliu nueiti pas savo mergelę 

Ramta drylia, lia lia (2) 
Negaliu nueiti pas savo mer-

dei Šamui Laisvės Laivą, 
kuris būtų pavadintas lie
tuvių vardu. Todėl nuo pat 
pirmos vajaus savaitės tu
rėkite prieš akis didelį, ga
lingą laivą, kuris tarnaus 
mūsų šaliai gyvybiniams

I
tJuozas Kasinskas ž

Ine.
Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktj

602 VVashington Blva.
BALTIMOPE 30. Md. 
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

parduosime. j Albertas Petraitis, raštininkas laikraštis, vardu “The Illumi-
Hartford Times laikraštyj Justinas Balsis, finansų rašt.' nator”, kuris dykai siunčiamas 

tilpo šių lietuvių kareivių foto-'Jonas Meleska. Susirinkime da-į visiems narsuoliams mūsų ka- 
grafijos, kurias čia talpiname: lyvavo gražus būrys vyrų ir ku- reiviams, jiems primenant apie 

Red Cross Lithuanian Group'nigai Ražaitis ir Kripas.
bazaras įvyks sausio - Januaryj
““ —i----- ~■««_: visos

I
i 
i

mote-’
Į
i 

kaip'
proga

Ėjau per upelį. 
Dobilėliai žydi,
Ėjau per laukelį, 
Rodos, kad mergelė

Čia mane palydi. 
Upelytis teka.
Rodos, kad mergelė 
Čia su manim šneka.

Įs< VISOS,

f lietuviškas kraujas
| gyslose, ateikite, kad salė būtų 
j pilniausia. Būkite prisirengę 

nusipirkti karo bonų. nes ten

29, vakare, salėje. Visi, visos 
ateikite!

Connecticut Co. autobusuose į 
dabar dirba dvi lietuvės 
rys, kaipo bus drivers.

Moterų Gildąs šįmet, 
kasmet, išdalino Kalėdų 
9 šeimynoms ir pavieniams bas- 
kets ir dovanų gėlių. Vadovavo 
Šimkienė.

NEW BRITAIN, CONN
KETVIRTOJI US KARO 

BONŲ PASKOLA
Sekmadienį, sausio 16 d., 

Andriejaus lietuvių par. bažny
čioje per visas pamaldas ryte 

. buvo skaitytas Jo Ekscelenvijos 
, vyskupo McAuliffe laiškas, ku
riame parapijiečiai skatinami 

Karo 
I 

nuro- 
14 bi- T ir

Šv.

Britų sugriauto miesto Coventry, 7 metų vaikutis, 
kai gavo dalyvauti parengtoje parėję, tai pirmą kart 
savo gyvenime ragavo ice cream. Su mažyčiu džiau
giasi turįs good time ir tūlas Dėdės Šamo karys.

• riame parapijiečiai
Mokyklos vaikai per trumpą pirkti Ketvirtosios US 

laiką nupirko Defensė Stamps Paskolos Bonus, 
ir Bonais jeep dėl Amerikos. Į 
Gavo laišką iš valdžios, 
riant tą gražų darbą. Te—.c.: 
mokyklos vaikai bonais ir žen- Amerika 
kleliais išpirko vertės 200 dole-: paskolinti tą sumą, perkant Ka
rių. Taipgi vaikai taupo ir ro Bonus. Connecticut valsty- 
siunčia Tėvams Marijonams bei nustatyta kvota $60,000,000. 
pašto ženklus.

Choras turėjo susirinkimą su perkant tą sumą su kaupu, kad 
užkandžiais. Dalyvavo vietiniai tuomi parodžius, jog esame pa- 
kunigai ir gražus choro narių trijotais ir mylime Ameriką, 
būrys. Po koncerto rengsis iš- Į demokratinę laisvės tėvynę, ir 

vien su New Britain’o choru,kad tokia laisvė būtų laimėta ir 
išpildyti abiejuose miestuose'užtikrinta visoms pavergtoms 
jungtinį koncertą. Vėliau pa
skelbsime kada ir kokiame mie
ste. Choro komisija, vadovau
jant vargonininkui Balsiui ir 
pirmininkui Juozui Vailoniui, 
prašo Hartford jaunimo rašytis 
i chorą. Kadangi daugelis jau
nimo išvyko į kariuomenę ir kurie dabar randasi visose pa
dirba įvairiomis valandomis, šaulio dalyse, 
tai visi - visos negali kartu su-

, eiti. Būtų gerai, kad High viai karo laukuose, vandeny- 
. School amžiaus jaunimas rašy- nuošė ir padangėse kovoja ne- 
tųsi į chorą. Sueikite vargoni-j vidoną priešą, kad demokratija 
ninką. Tėvai, raginkite savo 
jaunimą rašytis į chorą.

Vyrų Klubas pereitame susi
rinkime išrinko naują šiems 
metams valdybą. Pirmininkas 
Albinas Stanulis, vice-pirm. — 

* Paulius Pagirskas, kasininkas

Tame laiške vyskupas 
užgi- do, kad Amerikai reikia 

Pernai Ii jonų dolerių tęsti karą. Dėl to, 
prašo savo piliečių

parapijos veiklą ir duodant su
prasti, kad jie nėra mūsų pa- Į 
miršti, kad juos atjaučiame, į 

įmylime ir meldžiamės, kad šis 
' žiauriausias pasaulinis karas 
i kuo skubiausiai pasibaigtų, ir 

' kad laukiame su ištiestomis 
rankomis priimti sugrįžtančius 
sveikus ir gyvus į mylimųjų tė
vų pastogę, kad liktųsi pagerb
ti kaip herojai Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos istorijoje.

| Be to, kas savaitę yra spaus
dinamas “St. Andrew’s Church 
Bulletin”, kuriame skelbiami 
katalikų draugijų susirinkimai 

kiti svarbūs pranešimai.

i

> modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
• MINT, ši skoninga kramtoma guma vl- 
Į durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
j nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
i pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul-

10c

ROSE QUEEN—Winsome Na* 
omi Riordan, 17-year-old soph* 
omore at Pasadena, CaL, Jun- 
ior College, tries on crowa 
she’ll wear as queen of vm 
nual Tournament of Rok* te 
traditional New Year** 

festivaL

Ėjau per kiemelį 
Ant galų pirštelių. 
Kad neprižadinčiau 
Mergelės tėvelių.

Dureles pravėriau. 
Kepurėlę kėliau;
Labs vakars, mergelę, 
Pas tave atėjau.

Suskaityk, mergelę, 
Kiek aguonoj grūdų ?
Niekur nėra tokių. 
Kaip mudu abudu. .

Pasakyk, mergelę, 
Kiek mėnesy dienų ? 
Kitos tokios nėra.
Kaip tiktai tu viena.

Mėnesy dienelių 
Trisdešimt ir viena.
Daug yra bernelių. 
Ne tiktai tu vienas.

DARBUOSIS KATALIKŲ 
SPAUDAI PLĖSTI

Sekmadienį, sausio 16 d., 
ALRK Šv. Juozapo Darbininkų 
Sąjungos 36 kuopa turėjo svar
bų mėnesinį susirinkimą, kuria
me be kitų svarbių nutarimų, 
pasižadėta vasario mėnesį pasi
darbuoti katalikų spaudai plės
ti, skatinant kitus, už užsipre- 

. numeruotų katalikiškus laik
raščius ir tuomi paremtų kata
likų spaudą.

j Ligi šiol prie bažnyčios durų 
kas sekmadienį išparduodama 

į “Darbinin
ko” ir “Amerikos”.

i Gi vasario mėnesį pasižadėta; 
imti daugiau

Tie narsuoliai lietuviai karei- eSzemPliorilI 
prie bažnyčios 

i Sveikintinas 
kultūrinis žygis.

• •1
ir keturios laisvės neišnyktų Sausio 17 dieną, 8 vai. vakare 
nuo žemės skritulio ir, kad pa- buvo Sodaliečių susirinkimas, 
vergtosios tautos galėtų lais- kuris žymėtinas naudingais nu- 
vai gyvuoti ateityje. įtarimais. Matutis.

Rūpestingomis kleb- _kun. M. L. 
A. Pankaus pastangomis spaus
dinamas 20 puslapių mėnesinis

Į
Taigi, visi turime prisidėti, iš-

tautoms.

MĖN RASTIS MŪSŲ 
KAREIVIAMS

Iš Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos pašaukta Dėdės Šamo egzempliorių

I tarnybai apie 300 jaunuolių.

I

i

abiejų laikraščių 
pardavinėjimui 

durų, 
tėvynainiškas ir;

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Senojo tėvelio
Yra pasakyta, 
Kad bernelio meilė
Su nuodais maišyta.

Senosios močiutės
Yra pasakyta. 
Kad mergelių meilė 
Su medum maišyta.

Viena žvaigždė šviesi, 
Antra dar šviesesnė, 
O mano mergelė 
Už visas gražesnė.

BALLERINA—Marina Svet- 
lova. first prima ballerina to 
appear in opera a t N e w 
York’s Metropolitan Opera 
House in 10 years. makes her 
debut in Carmen. She will 
be featured in orlginal dance 
created especially for her.
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ŽINUTES

žmoną 
penkis
Dėdei 

sausio 
bažny-

30 metų. Paliko 
(Vaitkūnaitę) ir 
Du jų tarnauja 
Tapo palaidotas,

Aukavo. Ponai Karolis ir Pet
ronėlė Vasiliauskai aukavo Šv.

tą dieną Bostono lietuviams y- 
ra proga išparduoti datfgybes 
Karo Bonų ir tuomi gerai pasi
rodyti.

Penktadienį, po vakarinių pa
maldų, buvo trumpas Federaci
jos skyriaus susirinkimas. Lie
tuvos Dukterų Draugija ir Tre> 
tininkų Brolija užsimokėjo me
tines duokles. Gauta žinia, kad paras Volongevičius, 62 metų. 
Federacijos Centras priėmė nuo gyv. 202 W. 9th St. Paėjo Mer- 
mūsų skyriaus $511.00 Lietuvos 
Gelbėjimo Fondui. Raginta tam 
fondui rinkti aukas. Tuoj N. N. 
paaukavo $100.00. Nutarta 
greitai pasiųsti tą šimtą, ir, 
$25.00 iš skyriaus iždo, L. G. 
Fondan.

Sausio 20 d., mirė, miesto 
ligoninėje, kiek pasirgęs, Kas-

I
i

kinės parapijos. Amerikoje pra
gyveno
Anielę
sūnus.
Šamui.
24 d. iš Šv. Petro par.
čios, Kalvarijos kapuose, Brock
ton, Mass.Kalbėta apie So. Bostono lie

tuvių bendrą Tautinės šventės 
minėjimą. Pirmininkas adv. A. 
Jankauskas pranešė, kad So.
Bostono High School graži salė Petro par. bažnyčiai puikų bal-
paimta. Svarbieji kalbėtojai — tą arnotą, savo vedybinio gyve- 
ponia Deveinienė ir Pulk. K. nimo 25 metų sukakties proga. 
Grinius atvažiuoja. Reikią tik Panelė Albina Plevokaitė, savo 
parašyti svarbią tinkamą rezo- brolio kunigo Plevoko atmin- 
liuciją ir bent savaitę prieš vas. čiai, aukavo brangų mišiolą. 
13 d., informuoti visus Bostono Ponia Elzbieta Plevokienė savo 
laikraščius apie šį mūsų minė- sūnaus kunigo Jono atminčiai, 
jimą ir Karo Bonų pardavinėji
mą.

Visi buvo tos nuomonės, kad

DAKTARAI

aukavo parapijos mokyklos fon
dui $100.00. Ponas Jurgis Ba- 
liukonis aukavo $10.00 bažny

čios taisymui, N. N. $15.00 ir
N. N. $10.00 aukavo altoriaus 
reikmenims.

I
Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

I Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

i Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE. MASS.

i Ofiso Valandos 2—i ir 6—8.
I

ĮVAIRUS SKELBIMAI
* REIKALINGAS befes, ku

ris mokėtų kepti ruginę duoną. 
Alga gera, darbas pastovus. At
sišaukite tuojau: Lithuanian 
National Corp. Bakery, 68 Hol- 
ly St., Lawrence, Mass.

(21-25)

I 
į 

j Sausio 31 d., 1944 m., sueina 
40 metų kaip Šv. Petro So. Bos
tono lietuvių bažnyčia buvo ati
daryta pamaldoms. Kunigai 
pranešė, kad karo metu Jubilie
jų tinkamai minėti bus sunku. 
Galima sau melstis
tis: atnaujinti bažnyčią ir tt.

Kitą sekmadienį per visas 
šv. mišias pamokslai bus sako
mi apie šios parapijos bažnyčią. 
Pirmadienį 9 v. r. bus giedami 

■ egz. ir šv. mišios už mirusius 
i parapijiečius ir sakomas 
i mokslas.

LANKĖSI

i

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS 7/
Also timited supply of OZ4. 

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

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

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

numbers.
UNION ELECTRICAt SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

skaitytojas ir rėmėjas Adolfas 
Kovai su žmona Marcele iš Nor- 
wood, Mass. Atsilankymo pro
ga, nupirko kun. Pr. Juro mal
daknygę — DIDYSIS RAMY
BĖS ŠALTINIS.

$100.00 Lietuvos
Atstatymui

w. *azumviw izrcrngi ja 
Perka Kare Bena už 

S2.0M.
Sausio *20 dieną įvyko 

Bostono Piliečių draugijos 
tinis susirinkimas. 1944 m. val
dyba sudėjo savo priesaiką. Šios 
draugijos pirmininku yra adv. 
Jonas J. Grigalus, kuris, rodos, 
eina trečią terniiną. Vice-pirmi- 
ninku yra adv. Juozas Cunys, 
prot. rašt. Albinas Neviera, 
fin. rašt. Petras Durnas, iždi
ninku Adolfas Namaksy, mar
šalka — Vincas Paplauskas. Di
rektoriai — W. A. Amsie, J. 
Arlauskas, F. Grendelytė, V. J. 
Jakštas, adv. K. Kalinauskas, 
Dr. A. L. Kapochy, J. Petraus
kas.

So. Bostono Lietuvių piliečių 
draugija, kuri Amerikos Lietu
vių konferencijoj, Pittsburgh, 
Pa., turėjo savo 5 atstovus ir 
aukojo $50.00 kovai dėl Lietu
vos nepriklausomybės, ir šiame 
susirinkime vienbalsiai pasky
rė $100.00 Amerikos Lietuvių 
Tarybai Lietuvos reikalams, ku
riuos įteiks minint Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį, vasa
rio 13 d., So. Boston High 
School svetainėje, So. Bostone.

So.
me-

FRONT PAGE
EARS

Seniausia Šo. Bostone draugi
ja Susivienymo Šv. Kazimiero, 
savo skaitlingame metiniame 
susirinkime vienbalsiai nutarė 
dalyvauti Lietuvos nepriklau
somybės paminėjime, kurs į- 
vyks vasario 13 d., South Bos
ton High School auditorijoje ir 
tame paminėjime t pirkti už 
$2,000 karo bonų. Trumpą pra
nešimą apie šį vieriingą ir iškil
mingą lietuvių laisvės šventės 
apvaikščiojimą ir 4-tą karo bo
nų pirkimo vajų, Bostone, pada
rė d-jos fin. rašt. Št. Mockus. 
Jis taipgi trumpai prisiminė ir 
apie lietuvių delegacijos žygius 
Washngtone.

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų 
mtaupomis.

ĮVAIKIS skelbimai

Rap.

VAKKiOIO

Reikalinga Darbininliai— 
Vyrai Ir Moterys

REIKALINGA stitehers dirb
ti ant Singer Mašinos. Pagei
daujama patyrusios, nepatyru
sias išmokysime. Švari apylin
kė. Geriausios darbo sąlygos, 
geras aplyginimas, lengvas dar
bas ir pastovus.

FRANCO AMERICAN 
CORPORATION

99 Bedford St., Boston, 
Massachusetts.

Vaikščiojo, vaikščiojo, 
brolelis po lanką vtikščiojo.

Nešiojo, nešiojo,
ant rankos tinklelį nešiojo.

Sugavo, sugavo, 
pilką sakalėlį sugavo.

Nunešė, nunešė
Į Vilniaus miestelį nunešė.

Paėmė, paėmė, 
aukso pinigėlį paėmė.

Nupirko, nupirko, 
sau bėrą žirgelį nupirko.

Nujojo, nujojo, 
pas jauną mergelę nujojo.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo iškilmėse bus par
duodami karo bonai. Adv. Jo
nas Grigalus, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos ir Lie
tuvių Karo Bonų Komiteto pir
mininkas, vadovaus karo bonų 
pardavinėjimui. Mt. Washing- 
ton Cooperative banko štabas 
pardavinės bonus, šis bankas 
yra So. Bostono lietuvių oficiali 
karo bonų stotis. Lietuviai bile 
kada gali pirkti karo bonus ta
me banke, ir jeigu pasakys, kad 
nori priskirti lietuvių sąskaiton, 
tai batikas mielai tai padarys.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą ruošia bendras So. 
Bostono lietuvių komitetas, ku
rio Urmininku yra «p. Stasys 
Mockus, patriotingas lietuvis. 
Komitetas kviečia visus lietu- 
viiis vasario 13 d., 2 vai. po pie
tų dalyvauti tame patriotiniame 
sUĖirinkihie, paminėti Lietuvos 
nepriklausomybę ir išpirkti ko- 
daUgiausia karo bobų.

/h F

. vinėjami, jų galite įsigyti pas 
visus komisijos narius, pas pla
tintojus ir “Darbininke”. Visi 
iš anksto kviečiami dalyvauti. 
Prisiminkite pereitų metų šios 
kuopos suruoštą šaunų bankie
tą, ir esam įsitikinę, kad ir šį
met jo neapleisite. Pradėk ir 
pabaik užgavėnes mūsų meti
niam bankiete.

tlbrig. Komisija.

GUDRUS JONUKAS
4$ S

1
Mažas Jonukas pamir

šo namie pusryčius. Pietų 
sugrįžęs skundžiasi, kad 
jam vidurius skauda.
— Tai pareina nuo to, — 

aiškina motina, kad tavo 
viduriai tušti. Jei tų ką 
nors viduriuose turėtum, 
tai neskaudėtų.

Po pietų toje šeimoje ap
silankė Jonuko dėdė, pro
fesorius, ir skundžiasi, 
kad jam galvą skauda. Jo
nukas šoka tuoj jį guosti: 
— Žiūrėk, dėde! Tai pa

reina nuo to, kad tavo gal
va tuščia. Jeigu tu joje ką 
nors turėtum, tai tau ne
skaudėtų.

Šiomis dienomis Jonas Kęstu- 
ir darbuo- tis Ajauskas, sūnus Jono ir Do

micėlės Ajauskų, gyvenančių 
54 Lincoln St., Brighton, Mass., 
baigė gydytojo mokslus Bosto
no Universitete ir tuojaus buvo 
paskirtas leitenantu Jungtinių 
Valstybių^ Laivyne. Daktaras 
Leitenantas Ajauskas yra pas
kirtas gydytoju prie Chelsea 
Navai ligoninės.

Sveikiname leitenantą Joną 
Ajauską ir linkime geriausių 
sėkmių!

Liefttvltį FfOąf Offia 
StudMiicmit

pa-

Boston Edison Company 
sako

...virdamos vartokite kuoma- 
žiausiai vandens. Perdidelis 
vandens kiekis sunaikina ver
tingus vitaminus.

Boston Edison Company

šeštadienį, “Darbininke” 
kėši Tėvas Pr. Aukštikalnis, j 
S. J. “žvaigždės” administrato- 

j rius.
j Tą dieną lankėsi p. Al. Vin- 
j čiūnas, LDS 8-tos kp. kasie- ’ 
į rius. Atsilankymo proga atnešė 
į kuopos mokesčius.

Lankėsi jūreivis Albertas 
i Pauža iš Detroit, Mich. Jis lai
kinai yra apsistojęs Bostone.

šeštadienį. “Darbininke” lan
kėsi ilgametis “Darbininko”

lah-

Rengiamas Metinis 
Bankietas

— .. e -x’ -
Sausio 23 diėtios vakare, 

tematiofial 
Cambridge, Mass. 
dyta lietuvių proįgtama, kurią 
suruošė interhatiorial Študėht 
Ass’n of Gr. Boston. Lietuvos 
Garbės Konsulo sekretorė ir L. 
Vyčių Centro raštininkė, p-lė 
F. Grendelytė patMfcė gerai pa
ruoštą ir įdomią paskaitą apie 
Lietuvą ir lietuvius. Padarė ne 
tik trumpą Lietuvos istorijos 
apžvalgą, bet taipgi apibudino 
lietuvių kovas prieš priespaudą 
persekiojimus, liaudies meną, 
pasiektus kultūrinhis laimėji
mus ne tik Lietuvoje, bet ir A- 
merikoje. Lietuva esanti it ta 
gėlelė prie kelio, kurią nesykį 
sunkus vežimas pervažiuodamas 
sutrempia, su žeme sulygina, 
bet ji vėl greit atsikelia, atsi
gauna ir vėl gražiai žydi.

Dalis lietuvių jaunamečių 
grupės, vad. O. Ivaškienei. tau
tiniuose kostiumuose, pašoko 
Kubilą, Kepurinę. Jonkelį ir pa
dainavo, Kur Nemunas ir Dau
guva. Šokius ir dainą taipgi a- 
pibudino p-lė Grendelytė. Juos 
išpildė Savickaitė. Baliukonytė, 
Pigagaitė, Smiglaitė, Ivanaus
kaitė, Petraitytė, Dvareckaitė, 
Vaitkūnaitė, Balčiūtė ir Patec- 
kaitė. Grojo smuiką E. čenčifitė 
ir pianu Alg. Ivašką.

Programos klausytojų tarpe 
buvo studentų iš įvairių šalių. 
Nemažas nuoš. kariškių, jų tar
pe ir Royal Air Force (Angli
jos) narių. Rap.

fci-
Študeirt Cehter 

buvo išpil-
"raumenų

SKAUSMAS
Reriik įios idiles apsigynimų.' 

°ir1c Befenaė Bonds ir Stamps'

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

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

dvoko ar drabužių sutepimo.
• Duoda nuolatinį nejuntamą 

Masažą.

i ALRK Susivienymo 94 jauni
mo kuopa savo metiniame susi- 

į rinkime nutarė rengti bankietą, 
kuris įvyks šių metų vasario- 
February 20 d., sekmadienį, 
STRAND SALĖJE, So. Boston, 
Mass.

Bankietui suruošti išrinktos 
sekančios komisijos.

Pirmininkas — Pranas Raz
vadauskas; Vyr. šeimininkas— 
Albinas Neviera; pagelb. šeim. 
— Antanas Peldžius; šeiminin
kės — ponia K. Masiulis, Mary 
Matuza, Julia Burdulytė, Anna 
Petrušytė ir ponia G. Razva- 
dauskienė.

Kvietimo komisija: Kun. AI. 
Abračinskas, adv. John Griga
lus, adv. K. Kalinauskas, Phyl- 
Iis Grendelytė.

Programos Komisija: Ponia 
O. Ivaškienė, Peter Kupraitis.

Tikietų Platinimo Komisija: 
Stasys Griganavičius, Ponia P. 
Svilienė. Anna Katilius, Ponia 
Bukotienė, Valerija Tamošiū
naitė ir Anna Pasausytė.

Publikacijos Komisija: 
Seymour, Al. Ivaška, Anna 
Alius.

Tikietai bankietui jau parda-

Dr.
Ka-

C

CASPER’S BEAUTY SALON |
Exdusive Būt Not Expensive į

"Victoria S
curl-cuts" 

and luxurious J 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

Tomorrow'c Wave ... TODAY

■ v................... ■ Pf

Appointments
8:30 AM—6 PM g
------------------------ *---------------------------------- [Ui

Tel. Šou—4645 a
CASPER’S BEAUTY SALON |

South Boston, Mass. 3

MUžsiprenumeruokite {domiausi 
Du Kari Savaitinį laikraštį 

"DARBININKĄ" 
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 

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

1

n
JOHNSON’S

REO CROSS PLASTER

GRABORIAI

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

$4.00
2.00

$2.00
1.00

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

DARBININKAS
SMV.BrMdMy, So. Boston 27, Mm.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

TO GLOtA MOTINO* *VC.
PlmintaU — Eva Itažksien*, 

«SS K. Bth 8t., So. Boaton, Man.
Tet So. Boston 12*8. 

Vloe-Pinhininfc6 — S. Gailiūnlenft,
8 WMfieM BU 8o. Baaton, Maaa. 

CroL Rait. — Ona IvaSkienė,
440 K. Sbcth SU So. Boston. Man 

Fin. RaSt. — B. Cunien*.
29 Gould St., W. Roxbury, Masa.

Tel Parkuav—1804-VV 
iždininkė — Ona SUniultūt*.

177 Weat 7th SL. Šo. Boaton. Man 
Tvarkdarė — Ona Mizgirrfienė.

948 E. Broadway. S B<»aion. Mana 
Kasos 61. — Elzbieta Aukltikalnyt*.

110 H SL, So >i>
Draugija «avo susi rinkimus laiko k»» 

antrą antradieni meiitsk., 7;3O 
vakare, r 
Seventh SL. Šo. Boaton, Masa.

Visais draugijos reikalais kMpkltėe 
Ha protokolų nltHKb*

SV. JONO ev. tu tA«ALPINK* 
DftAUOtJO* VALDYBA

PftnlninkM — Juosta tvagtdy*. 
•tt *01 SL, So. Boston, Maas.

Vk>e-Pirmininkas — Pranas Tulelkl* 
7*2 fc. 5th SL, So. Boston, Masa

PraL Rašt. — Jonas Glineckls,
8 Thomas Pk.. So. Boston. Mase 

Ffh. R*ŠL — Aleksandras Ivaška.
440 U. 8ixth SL. So. Boston. Mas.

! Iždininkas -Stasys K. < iriąanavltius. 
i 6W E. Seventh St.. So. Boston. Mass.

Maršalka Jonas Zaikis.
! 787 E. Broadivay. So. Boston. Mass
I

Parapijos salėje, 492 E- Draugija talko susirinkimus kas tr 
čtą sekmadienį kiekvieno mėnesi 
2 vai. po pietų. Parapijos salė 
492 E. 7tt SL. So. Boston, Mase.

I



Slauge Lt. Cordelia Cooks iš Fort Thomas, Ky., pir-

Kabo tarp dangaus ir žemės
Jau dvidešimt amžių, kai Kalvarijos kalne įvyko 

žmonių atpirkimo paslaptis.. Man patinka įsivaizduoti 
Kalvarijos kalną ir visais amžiais išvargintą ir nupuo- ’

8

* KRISTAUS VYNUOGYNE
Gulivėras Tarp

Nykštukų

i

"Sauliaii, Sauliau, kam mane persekioji”'. — (Ap. 9). 
Šv. Povilo Atsivertimas. Šventė — sausio 25 d.

Lietuvio Misijonieriaus Laiškas
Dviejų tėvynių naudai

★ Lietuvos prisiminimas visada malonus. Jau pen
kiolika metų kaip palikau savo brangią tėvynę, kai ne
begirdžiu gimtosios tėvelių kalbos, siūbuojančio girių 
ošimo, skambių iš jaunų karštų krūtinių besiveržian
čių lietuviškų dainų. Palikau savo gimtąjį kraštą, lais
vu noru stodamas į Kristaus karžygių misijonierių ei
les. Esu patenkintas ir laimingas, galėdamas sekti 
Aukščiausiojo man skirtuoju keliu ir tarnauti, saky
čiau, dviejų tėvynių naudai. Gal kuris skaitytojas, 
ūsą užrietęs, nusišypsos, tardamas: “kur tu žmogau, 
girdėjai, kad galima būtų dviem ponams tarnauti!”

Praėjo 50 karių, kai Lietuva jau katalikiška
Manau, kad kiekvienas mūsų tautos sūnus ar duk

tė gerai žino, jog Lietuva atšventė 500 metų sukaktį 
nuo krikšto priėmimo. Taigi, praėjo 50 kartų, kai Lie
tuva jau katalikiška. Krikščionybės pasekmės lietu
vių tautos gyvenime visiems mums regimos, apčiuo
piamos ir aiškios. Krikščionybė paspartino mūsų me
džiaginės ir dvasinės kultūros pažangą, susiedama 
mus su kitomis kultūringomis Vakarų tautomis. Mū
sų tėvynė kraujo auka atkovojusi savo laisvę, ėmė 
žengti tiesiog milžino žingsniais kultūrinių vertybių 
laimėjimo linkme, norėdama apreikšti pasauliui savo 
dvasinių turtų lobyną ir parodyti savo kūrybingumą. į I

Visi vieno Tėvo vaikai
Iš antros pusės, atsiminkite brangūs tautiečiai, 

kad dar pusantro milijardo, trys ketvirtadaliai visos 
žmonijos, sielų tebeskęsta burtų ir prietarų tamsybė
se. nepažindami geradaringo Kristaus mokslo ir gaivi
nančios tikrojo tikėjimo šviesos. Kai kuriose tautose 
vos tik ima švisti dar tolima, neaiški išgelbėjimo auš
ra. O Kristus, juk. atėjo išgelbėti visos žmonijos, visų 
Adomo vaikų, nepaisydamas jokių tautų, rasių ar luo
mų skirtumų. Jam visi žmonės brangūs, visos tautos 
lygios, visi vieno Tėvo vaikai, visų ta pati kilmė ir am
žinasis tikslas.

Kada bus vienas Ganytojas ir viena avidė
Kristaus misija yra visuotinė, jo įsteigtoji religi

ja vienintelė tikra, dieviška. Kada ateis tas laikas, kai 
bus vienas Ganytojas ir viena avidė, kada nuo vieno 
pasaulio krašto iki kito, nuo saulėtekio iki saulėlydžio, 
bus pažįstamas, garbinamas ir šlovinamas Viešpaties 
vardas, kada ateis Dievo karalystės viešpatavimas?

Į kryžių akis įbedęs
Misijonierius, žinodamas, kad dar daug yra avė-

i i
|

i

Liepos, 7. / • ■ • r klr vai meldžias, budi, masto...
Ar ir tu atk' tiarai poilsio čia rasti...

hų. nepriklausančių tikrojo Ganytojo avidei, ir jaus- 
kvietimą i Dievo karalystės plėtimo apaštalų eiles, pa
lieka viską ir pasiryžęs stoja į Dieviškojo Vado tarny-j 
bą. Apsivilkęs Kristaus kario divyzą, apsiginklavęs ti- ’ 
kėjimo šarvais, meilės skydu ir kryžiaus kardu, paau
kojęs visą savo laikiną gyvenimą ant Dievo garbės au
kuro, visa ko atsižadėjęs, kryžių ant pečių užsidėjęs, 
į kryžių akis įbedęs, kryžių aukštai iškėlęs, palieka sa
vo brangią tėvynę ir išvažiuoja į tolimąsias misijas 
Gerosios Naujienos skelbti.

mis nuplovė visus savo paklydimus. Po Atpirkėjo ko- 
Dievo 

ir
iĮ

lusią žmonija, kopiančią į to kalno viršūnę, kur kabo šiosios Armijos, Italijos fronte, kad ir liko sužeista į 
tarp dangaus ir žemės iškeltas Dievo Sūnus. Daug ranką nuo priešo šrapnelio skeveldros, bet ji jau ry- 
žmonių skausmų kankinami, vargų spaudžiami, pa- tojaus dieną vėl pradėjo prižiūrinėti sužeistuosius ka- 
gundų puolami ir aistrų blaškomi, po Nukryžiuotojo r*us.__________________________________________
kojų išliejo savo širdies skausmą ir gailesčio ašaro-

jomis žmonija suranda savo sielos atgimimą, 
gailestingumą ir dovanojimą, džiaugsmo paguodos 
suraminimo neišsenkamus šaltinius.

I
i Kristus atvėrė Dievo malonės šaltinius

Kristuje išgelbėjimas, Kristuje ramybė, Kristuje 
laimė. Tik Kalvarijos kalno žemė susitaiko su dangu
mi, žmogus su Aukščiausiu savo Kūrėju, su vieninteliu 
savo laimės objektu. Gi žmogus gyvendamas, nesan
taikoj su dangumi, praradęs Dievo pašvenčiamąją 
malonę per sunkią nuodėmę, negali rasti sielos laimės 
ir dvasios ramumo. Kristus mums atnešė susitaikini
mo galimybę ir atvėrė Dievo malonės šaltinius, kurių 
krikštoliniai vandenys kilnina, skaistina ir dievina 
žmogaus puolusią prigimtį, o stabmeldžiams tie gyvy
bės šaltiniai yra neprieinami.
damas savo sielos gelmėse tylų, bet aiškų Kristaus

Savanoriu Motina

Į
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Tu prie staklių dienas prarymo jai, 
Per naktis prie ratelio meldeis, 
Kada sūnūs — jauni savanoriai 
Iškeliavo gimtinės keliais.
Jie atakoj, ugny, jie prieš mirtį, 
Jie, kaip vėjai rudens darganoj, 
Ėjo Lietuvai laisvės nupirkti. 
Bet... palūžo pirmojoj kovoj...
Tu, kaip paukštė sau širdį sužeidus, 
Didžio skausmo buvai parblokšta. 
Nebe tas liko kenčiantis veidas.
Ir visa «-u likai nebeta.
Krykštė volungės šlamančiam gojuj, 
Šlaituos gegužės šaukė ku-kū —
Tu verkei ir biržely ir moju j, 
Eidama juodo vargo taku.
Bet... ar tu neregėjai?.. Iš kraujo, 
Iš pabalusių kaulų kapuos
Gimė dienos gyvenimo naujo
Laisvo krašto laisvuosiuos laukuos! 
Ar regėjai, kaip saule sušvito 
Tavo karžygių kryčiai nauji — 
Į auksinį mūs Tėviškės rytą 
Amžiams kelią nugairino jie! V. Š.

“Serga, kas jūsų, tepavadinie bažnyčios kunigus ir jie tegul 
meldžiasi ant jo, patepdami jį aliejumi Viešpaties vardan.”

Jok. 5, llf.

“Prašykite, ir bus jums duota: ieškokite, ir rasite: belskite, 
ir bus jums atidaryta.” Jfaf. 7,7.

Vertė Klierikas Jonas Bernatonis
(Tęsinys)

Seminarijos Įspūdžiai

I 
I

Gerardas įstojo į semi-1 staiga baisiai susirgo, 
nariją ir buvo paskirtas ei-' goninėje po operacijos bū
ti gydytojo pareigas, ir vi- vo sužinota, kad viduriuo- 
sose nelaimėse pristatyda- se trūko gysla. Labai pa- 
vo vaisių. Jis nuolat buvo vojinga buvo jo padėtis, 
pasirengęs savo gabumu Visi seminaristai ir drau- 
netik atlikti gydytojo dar- gai rimtai meldėsi, kad 
bą, bet taip pat ir elektros Dievas duotų jam pasveik- 
taisymą, ir net jam teko ti. Seselės ligoninėje jį 
medžius apgenėti kur bu- maloniai aprūpino ir neuž- 
vo supuvę. lilgo pavojus

Jis pabaigė savo fUosofi-^^“2? 
jos kursą 1924 metais ir 
tuojau pradėjo teologijos 
mokslą.

Kaip paprastai, visi Ma-
• rylųiollių mus. I

Gerardas pasveiko ir 
linkėjo linksmai atvyko į Ameri- 

pasisekimo kos sostinę su vienu Ma- 
ir gausingo ryknollių kunigu ir trimis 
Ir kuomet 

1925 metais
seminaristais, ir apsigyve
no vienuose 
liams paskirtuose namuo-

Vienoje vaikams skiria
moje knygutėje pasakoja
ma apie jaunikaitį Guli- 
vėrą, kurs užsigeidęs toli
mus kraštus pamatyti ir 
todėl išsirengęs į kelionę. 
Kartą plaukiant jam jūro
mis, ištikusi baisi audra. 
Vėtra nulaužusi laivo stie
bus, patį laivą taip tren
kusi į bekyšančias iš po 
vandens uolas, kad jis į ši
pulius sudužęs ir nusken
dęs. Visi keleiviai žuvę tik 
vieną Gulivėrą bangos 
kažkaip išmetusios ant ne
didelės salos kranto, kur 
jis ilgą laiką išgulėjęs be 
žado. Sala buvusi apgy
venta mažyčių žmogiukų 
— nykštukų. Kai tie nykš
tukai pamatę gulintį ant 
kranto baisų milžiną Guli
vėrą, labai išsigandę. Ir 
kol Gulivėras be žado gu
lėjęs, jie ėmė plonyčiais 
siūleliais jį rišti. Netrukus 
Gulivėras jau visas, kaip 
tinklu, buvęs apipintas. O 
kai jis atsipeikėjęs ir no
rėjęs atsikelti, jau nė pasi
judinti nebegalėjęs. Taip 
tas milžinas Gulivėras pa
tekęs į nykštukų nelaisvę. 
— Gyvas paveikslas kad ir 
mažų, bet nevengiamų 
nuodėmių.

(Bus daugiau)
Į
ji buvo pirmutinė, kuriai 
kunigas Gerardas suteikė 
palaiminimą.

“Rodos netikėtas daly
kas, Katrina,” Gerardas 
tarė. “Panašu į kaž kokį 
sapno įvykį.”

Tą pat vakarą Maryknol- 
lių Generolas pasišaukė 
naujus kunigėlius į savo 
kambarį ir paskyrė jiems 
busimuosius darbus. Se- 

;minaristai ir svečiai laukė 
jatydžiai, kur kas bus pas- 
i kirtas ir šuorą to iš kunigė- 

Maryknol-; veidų, kurie buvo pas
ikarti į tolimus kraštus ir 

I

Li- j

i

Į

praslinko.

buvo pranešta, kad jis pa
skirtas Katalikų Universi
tetą, Washingtone, eiti 
aukštesnius ir specialius 

seminaristai mokslus P^eš įšventini- 
1 r*"* us bendrai su savo įsteigėju "x 

— Generolu, Kun. Jokubu 
Antanu Walsh, 
kuogeriausio 
jų draugijai 
išsipletojimo. 
kun. Walsh, 
besiruošdamas aplankyti 
draugijos mažas misijas, se. Apžiūrėję savo namus, j k'urįe 'tarnaus"Amerikoje* 
buvo pakviestas į Romą jie nutarė juos pertaisyti i . __
prieš iškeliaujant į Toli- ir štai jie praleisdavo savo' Kunigas Gerardas išėjo 
mą Rytų šalį, Gerardas jį laisvas valandas taisyda-!su šypsena ir ~V’1S1
sekė laišku:

“Brangus Tėveli Virši
ninke:

“Sveikiname Maryknol- 
l’us Romoje. Kalėdų išva
karių psalmės žodžiai tin
kamai išreiškia mūsų min
tis ‘tesujungia mus malda 
karščiausioje meilėje’. 
Mūsų maldos seks mūsų 
brangus MaryknolFius ap
link visą pasaulį. Tikimės, 
kad visų širdys atsikreips 
į Marijos kalnelį (Mary 
Knoll) ir prisimins tuos 
džiaugsmus, kuriuos visi 
bendrai čia turėjome nese- 

Iniai Kalėdų vakare.
“Ypatingai mūsų minty

se bus tas numylėtas Ro
mos miestas, kur yra Ka
talikybės centras ir mūsų 
gerbiamas Tėvelis. Kad 
tamsta kuo laimingiausiai 

■ praleistumėt Kalėdas Ro
moje, visi tamstos vaikai 
Kristuje, maldauja”.

Visi labai gyrė Gerardo 
gabumus seminarijoj. Jo 
tvarkingumą, jo aiškumą 
atsakymuose ir rašyme, 
mokytojai, taipogi labai 
aukštino. Jo nuodemklau- 

• sis nekartą tardavo, “po 
ta šypsena slepiasi rimta 
ir dievobaiminga širdis. 
Vienas žymus ypatumas 
tai jo pasiryžimas tapti 
šventuoju, gyvenant kan
kinio dvasia.”

Seminarijoj Gerardas

jie nutarė juos pertaisyti j

mi kas tik buvo taisytina. I SL3Pra^°, kad jis paskirtas 
!į tolimą pagonų salį.

Birželio mėnesį, vieną į “Taip”, jis sakė, “į Kini- 
gražią sekmadienio rytą, Ją”. Kun. Gerardas ruošė- 
Vyskupas Dunn įšventino si praleisti savo kunigys- 
Gerardą į kunigus. Katri- tės metus Kvangsi Provin- 
na atvyko į tas iškilmes ir cijoj, Pietų Kinijoj.”

s

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 aplinkybės 
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 mainomis. Misijonie
riai. kat. Bažnyčios kariai dabar randasi visuose kautynių 
frontuose. Ar pavergtos šalys, jų nuskriausti gyventojai — 
pagonys ir misijonieriai. kunigai ir vienuolės bus laiminges
niųjų katalikų užmiršti?

Misijų reikalų vadas, vyskupas Cushing iškėlė savo bal
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
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 — 
Rev. C Jenkus, 50 W. 5th St., So. Boston, Mass.

Tapkime misijų rėmėjais!
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