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Šaudo Už Duoklių 
Neatidavimg

(LKFSB) “Laisvės Ko
votojas” praneša, kad na
ciai Lietuvoje kaikuriose 
vietose iš valsčiaus paren
ka po du žmones, neatida
vusius okupantų paskir
tųjų duoklių. Atvykę na
ciai sušaukdavo visus val
sčiaus gyventojus ir jų a- 
kyvaizdoje surištą žmo
gų šūviu į pakaušį nužu
dydavo, kiti nacių palydo
vai tuo momentu laikyda
vo į minią nukreiptus au
tomatinius šautuvus. Tuo 
būdu, kaip anas slaptasis 
laikraštis praneša, jau esą 
sušaudyta arti 50 žmonių. 
Tas pats dedasi ir Prave- 
niškių priverčiamojo dar
bo stovykloje. Čia vokie
čių komisaro Schroedrerio 
įsakymu esą nužudyta 14 
lietuvių ūkininkų. (Kaip 
žinome, šioje stovykloje 
bolševikai kulkosvaidžiais 
ir granatomis yra išžudę 
arti 500 lietuvių ūkinin
kų.) Tas pats laikraštis 
Nr. 6 (kovo 18 d.) rašė:
— Kada okupaciniai pa

reigūnai Vilniaus krašte 
žiauriausiu ir ciniškiausių 
būdu žudė nekaltus Lietu
vos ūkininkus, neva, už 
pyliavų nevežimą, tuo pat 
metu kiti vokiečių civili
nės valdžios pareigūnai 
Vilniuje ir Kaune speku
liantams pardavinėjo ru
gių centneri po 80 markių, 
o kviečių centnerį po 150 
markių. Už maišą ėmė dar 
papildomai 10 markių”.
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Rusija Nepriima Amerikos 
Tarpininkavimo

Washingtcn, saus. 27 — 
Amerikos valstybės sekre
torius, Cordell Hull prane
ša, kad sovietų Rusija ne
priima Amerikos tarpinin
kavimo rusų - lenkų sienų 
reikale.

Naciai Ir Toliau Evakuoja 
Baltijos Jūros Pakraščius

Washingtonas — Sausio 
9 d. Londono radio paskel
bė, kad Latvijos ir Estijos 
Baltijos jūros pakraščiai 
yra evakuojami ir vokie
čių pozicijos ten stiprina
mos, kad galėtų atsispirti 
rusų atakai iš Lenkijos.

“Estijos ir Latvijos par
tizanai nuolat aktyvėja. 
Jie gauna daug pagalbos 
ir direktyvų iš rusų”, pa-; 
gal BBC radio transliaci-1 
jas.

“Vokiečiai, kurie ten ne
seniai įsikūrė, dabar išga
benami j vakarinę Lenkiją. 
Įvairios vokiečių industri
jos yra uždaromos ir dar
bas keliuose naujuose Es-, 
tijos aerodromuose yra 
sustabdytas.”

Estijos Laisvintojai Žudo 
Vokiečių Pulkus

DARBININKAS(i

•f

AMERIKOS

Naujoj Gvinėjoj, typiškame namuke, kuriam yra karių koplyčia, kariai 
perpildė ją taip, kad kiti klausėsi pamaldų lauke. Tai buvo pamaldos pa- 
siaukavimo Dievui ir tėvynei, prieš pat puolimą ant Naujos Britanijos, 
kur buvo įsistiprinę japonai.

R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Anglija Nepripažįsta Teritoria 
linių Permainų Europoje

Londonas, sausio 27 — 
Britų vyriausybė, laikyda
mosi Atlanto Čarterio

Toks yra Britanijos vy- z 
riausybės nusiteikimas, ir 
dabar, kilus nesusiprati
mams tarp Lenkijos ir So
vietų Rusijos, tas nusitei
kimas pakartotas.

Iš to galima suprasti, 
kad nei Anglija, nei Jung. 
Valstybės nepakeitė savo 
nusiteikimo Europos vals
tybių sienų klausimu, jei
gu interesuotos šalys lais
vu sutikimu ir gera valia 
nesusitaria kokias nors 
permainas padaryti.

Patriotai Nužudė Estijos 
Ouislmgą

i Washingtonas — Stock- 
holmo laikraštis “Afton- 
tindningen” £ ‘ 
d. pranešė, kad “pagal Ta-

Lietuviški komunaciai 
iš Brooklyno ir Chicagos 
labai plačiai rašo apie a. a. 
Antano Smetonos mirtį. 
Jie viešai džiaugiasi, bet 
širdyje, esame tikri, yra 
nusiminę, nes neliko “ark
liuko”, ant kurio jie galė
tų jodinėti ir klaidinti ko
munistišku raugu apakin
tus savo pasekėjus.

Tie mūsų tautos kvislin- 
gai raminasi, kad būk a. a. 
Smetonai mirus, Jung. 
Valstybių vyriausybė visai 
ignoravusi.

Dienraštis “Draugas” į 
tokį lietuviškų kvislingų 
tvirtinimą šiaip atsako:

“Bolševikų tvirtinimas, 
kad mūsų vyriausybė vi
sai ignoravo a. a. A. Sme
tonos mirtį, yra melagin
gas. Lietuvos ministras 
pulk. P. Žadeikis yra ga
vęs iš Cordell Hull, valsty
bės sekretoriaus, specialų 
ir oficialų užuojautos raš
tą. Panašių raštų yra ga
vęs ir iš kitų aukštų val
džios pareigūnų. Taigi, 
tiek dėl a. a. Smetonos 
mirties sąryšyje su Lietu
vos ateitimi, tiek dėl užuo
jautos, bolševikų džiaugs
mas neturi pagrindo.”

padaryti teritorialinių per
mainų kraštuose. Tačiau 
mes nesiūlome pripažinti 

principų, nepripažįsta jo- kokias nors teritorialines 
kių teritorialinių permai- permainas, kurios įvyksta 
nų, kurios buvo padarytos karo metu, nebent tai pa- 
prasidėjus karui, Lenkijo- darytų laisvu sutikimu ir

i je, ir neturi jokio tikslo gera valia liečiančios ša- 
pripažinti permainos bile lys.” 
kur padarytas, jeigu tarp 
interesuotų tautų nėra 
laisvo sutikimo ir geros 
valios, pareiškė Anthony 
Eden, Anglijos užsienių 
sekretorius, parlamente.

Parlamento atstovas, p. 
Pickthorn, surinkęs Britų 
vyriausybės pareigūnų pa
reiškimus teritorijų klau
simu, klausia p. Anthony 
Eden, ar Britų premjero 
pareiškimas, padarytas 
rūgs. 3, 1940, kad nebus 
pripažinta jokios teritoria- 
linės permainos, įvykusios
karo metu, nebent intere- Kas pasakyta apie Len- 

i suotos šalys laisvu sutiki- kiją, tas pat pasakyta apie 
mu ir gera valia tai pada- Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
rytų, tebėra galioje; už- valstybes. Nei Lietuva, nei 
sienių sekretoriaus notoj, kitos Pabaltijos valstybės 
liepos 3, 1941, pasakyta, nesutiko laisvai ir gera va- 
kad nebus pripažinta jo- lia pasiduoti Sovietų Ru
klos teritorialines permai- sijos ar Vokietijos nacių 
nos Lenkijoj, įvykusios vergijon. Pabaltijo valsty- 
nuo rugpiūčio mėn., 1939; bės, Hitleriui ir Stalinui

vą į Washingtoną. i Pietų Amerikos valstybės ir antras Atlanto Čarterio susitarus, buvo klasta ir
Anglijos užsienių reikalų. nepripažins Bolivijos vy- skyrius priešinasi terito-. ginklu pavergtos. Lietuvos 

. vj.-----_ i Halinėm permainom. įeitu1 piliečiai, kaip ir kitų Pa
baltijo valstybių piliečiai 
paaukojo tūkstančius gy
vybių kovoje prieš Rusijos 
bolševikų okupaciją, ir da
bar visomis jėgomis ir gy
vybėmis kovoja prieš Vo
kietijos nacių okupaciją.

NEPRIPAŽĮSTA BOLIVIJOS 
VYRIAUSYBĖS i

*

-

VVashington, sausio 27—.taip pat paskelbė, kad nau-| 
rvioi-ib-rtcj t r imi o ucirTio na. i£> RAIivi i/ia inrriancvhp v- 

reiškė, kad ji nepripažįsta ra naciams pataikaujanti
gruodžio 20 Amerikos vyriausybė pa- ja Bolivijos vyriausybė y- 
- - — reiškė, kad ji nepripažįsta ra naciams pataikaujanti

(lino radia’Estiios " Tpsau- BoliviJos naujos vyriausy- 'ir todėl negali būti pripa- 
L bės ir atšaukia savo atsto- žinta. Yra žinių, kad irgos Policijos vadas, Volde- 

VVashingtonas — Pagal mar Toomver, buvo vieto- 
paskutinius pranešimus, je nušąutas estų 
Estijos patriotų dalinys Estų pranešėjas 
spalių 18 d. užpuolė gele- ningrado radio 
žinkelio stotį, kur vokiečių ' kad Toomver, 
pulkai ruošėsi vykti į fron-'kaip ir visi kiti Himmler’io 
tą. šešiasdešimts vokiečių * įrankiai Pabaltijo valsty- 
buvo nužudyti. Kelias die- bėse, jau senai buvo pa
nas vėliau tie patys patrio-1 smerktas mirčiai. Spren- 
tai i 
sargą,

per^Le- Amteny Eden, ‘ riausybės.

pranešė, --------- -----------—-----------------  -
taip pat ALIJANTAI BOMBARDUOJA interesuotų šalių.

- J p. Anthony Eden atsaky
damas pareiškė:

“Karui prasidėjus, mes 
niekad nesame nustatę li
nijos, kad nebūtų galima

rialinėm permainom, jeigu piliečiai, kaip ir kitų Fa
nera laisvo pasireiškimo

I
JAPONŲ TVIRTOVES

Alijantų Centras, Nau- menės traukiasi į Pabalti- 
užpuolė geležinkelio dimas tebuvo įvykdytas joji Gvinėja, sausio 27 — 

užmušė 24 vokie- dabar tiktai dėlto, 
čius ir keliose vietose su- ankstyvesni 
ardė geležinkelio liniją.

Šiomis dienomis rezigna
vo Demokratų partijos 
pirmininkas p. Frank C. 
Walker, J. V. Pašto vy
riausias viršininkas. Jo 
vietą užėmė p. Robert E. 
Hannegan. Demokratai 
prašo Roosevelto pasilikti

ARGENTINA NUTRAUKĖ 
SANTYKIUS SU AŠIMI

Buenos Aires, sausio 27 
— Argentinos vyriausybės 
galutinai nutraukė diplo
matinius santykius su na
ciais ir japonais.

Argentina buvo vienin
telė Pietų Amerikos vals
tybė, kuri iki šiol palaikė 
santykius su Vokietija.

kad Alijantų bombonešiai ir
mėginimai lėktuvai smarkiai, keliais

nepasisekė.” atvejais, bombardavo Ja-
ponų tvirtoves Rabaul sa- 

j loję, Naujoje Britanijoje. 
Sunaikino 46 japonų lėk
tuvus, suardė apsigynimo 

! vietas, padegė žibalo san
dėlius ir gerokai apdaužė 

ma‘ prekybinį laivą Matupi. j 
- Visame Pacifiko fronte 

Japonai stumiami atgal, i

Argentina, be abejo, 
tydama, kad naciai karą 
pralaimėja, gi norėdama 
po karo būti laimėtųjų pu
sėje, atsiskyrė nuo Vokie
tijos ir Japonijos.

Pranešama, kad nacių; 
agentai Argentinoje areš
tuojami.

Rusai Užėmė Krasno- 
gvarderską

jo valstybes.

Rusija Nepriima Amerikos 
Tarpininkavimo

Raudonasis Kryžius Siunčia 
Lietuvai Vaistų Už $10,000

PRANCŪZIJOS PAKRAŠČIAI 
BOMBARDUOJAMI

S. Patton patikrino lenkų 
armiją Viduriniuose Ry
tuose. Jis pasikeitė su 
Lenkijos Įeit. gen. VVladis- 
!owu Anders, lenkų antro 
korpuso komandierių, žen
klais. Leit. gen. Patton da
bar dėvi Lenkijos erelį, o 
lenkas Įeit, gen. Anders 
dėvi Jung. Valstybės žen
klą.

Lenkijos Įeit. gen. An
ders, atsakydamas Jung. 
Valstybių Įeit. gen. Pat
ton. pareiškė: “Generole, 
mes turime įeiti į Varšuvą 
kartu.”

Londonas, sausio 27 —Berne, Šveicarija, sau-į Londonas, i----------
šio 27 — Genevos laikraš- ! Alijantų bombonešiai nuo- 
tis skelbia žinias iš Turki- latiniai bomb a r d u o j a 
jos. kad Rusijos užsienių Prancūzijos pakraščius, 
komisaras Molotovas pra- į kame yra nacių apsigyni- 
nešęs Jung. Valstybių am- mo tvirtovės.
basadoriui Maskvoj, jog Berlyno pranešama, 
Rusija nepriima Jung. kačl Anglijos - Amerikos 
Valstybių pasiūlymo tar- bombonešiai vėl bombar- 
pininkauti Lenkijos sienų idavo Vokietijos sostinę.

Iš Berlyno pranešama,

klausime.

Pragyvenimas Žymiai 
Pakilo

Amerikos Generolas Dėvi 
Lenkijos Ženklą

I

!

Cairo, Egiptas — šiomis 
dienomis Įeit. gen. GeorgeVVashington, sausio 27— 

CIO pirmininkas, Philip 
ĮMurray, pareiškė, kad ty- 

kad nacių ■ rinėjimai įrodo, jog pra- 
m.

i
<
i

i is nacių!
miestą,! 

vakarus ’
I

I

Londonas, saus. 27—Ru
sijos diktatorius Stalinas 
praneša, kad sovietų ka- 

iriuomenė atsiėmė 
Krasnogvardeiską 

i 25 mylios į pietų 
nuo Leningrado, 

j Pranešama,
gaudamas iš jų pakvitavi- galybė šiaurės Rusi joje ; gyvenimas nuo 1941 
mus Kai šis transportas sunaikinta, nacių kariuo- pakilo 50 nuošimčiu, 
pasiseks persiųsti sėkmin
gai, tuoj bus siunčiamas 
kitas didelis vaistų trans
portas apie $100,000 ver
tės. Pirmojo vaistų trans
porto išgavimui ir išsiun
timui į Lietuvą daugiau
siai pasidarbavo Amer.!
Lietuvių Kunigų Vienybės lijantų karo jėgos,
Pašalpos komisija,
viams šelpti. Kunigų Pa- Romos dalyje, 
šalpos komisijos pirminin- spaudžia ir stumia nacių 
kas kun. Dr. J. B. Končius 
sausio 18 d. buvo Wa- 
shingtone, D. C. ir jau pa- 

’darė atatinkamus žygius
i kito vaistų 

civiliniams gyventojams, transporto į Lietuvą.

(LKFSB) Iš Vašingtono 
mums praneša, kad Ame
rikos Raudonasis Kryžius 
paskyrė suvirš 10,000 do
lerių užpirkimui reikalin
giausių medikamentų Lie
tuvos civiliniams gyven
tojams, neturtingiems 
žmonėms. Visi leidimai iš 
Amerikos valdžios ir “Bri- 
tish - American Blocade in 
London” jau gauti ir šio- 

! mis dienomis tie vaistai y- 
jra išsiunčiami per Gene- 
vos Tarptautinį Raudoną
jį Kryžių į Lietuvą. Raud. 
Kryžiaus įgaliotinis su 

. tais vaistais iš Genevos 
1 vyks į Lietuvą ir per Sa-i

Darbininkų Radio Programa

šalies vadu ketvirtam ter-|višalpos draugiją išdalins siuntimui 
minui. <.........

Jung. Valstybių Lakūnai Nuskan 
. dino 6 Japonų Laivus

Algiers, sausio 27 — A- 
kurios 

lietu- įsiveržė į Italiją pietinėje 
smarkiai

karo jėgas tolyn nuo van
denyno į šiaurę Romos 
link ir į rytus. Šis alijantų 
karo jėgų įsiveržimas la
bai daug gelbsti kitom ali
jantų karo jėgom, kurios 
grumiasi su naciais ryti-

nėję dalyje, ypač prie Ca
ssino.

Alijantų invazijai labai 
daug gelbsti oro ir vande
nyno laivynas.

Vokiečiai, kaip praneša, 
sutraukia daugiau savo 
oro pajėgų, kad pagelbėti 
savo jėgoms Italijoj 
prieš alijantus. Bet var
giai bepavyks naciams at
silaikyti.

Sausio 29 dieną, 2 vai. po pietų vėl turėsime progą 
klausytis gražių lietuviškų liaudies dainų, muzikos ir 
pranešimų iš WCOP, Boston, Mass., radio stoties. Pa
siklausykime.

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

Nuoširdžiai kviečiame visus įsirašyti radio kon
certo rėmėjais; kviečiame visus į talką, kad tas kon
certas pilnai pavyktų. Tuo koncertu pagerbsime ir 
mūsų motinėles, nes įvyksta Motinos dienoje.

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

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449



Penktadienis. Sausio 2S. 1944

ĮVAIRIOS žinios
Baisūs Nacių Siautėjimai 

Lietuvoje t

navo. Tada Panevėžio ko
misaro Neum Įsakymu, 
kai visi mokiniai buvo su
sirinkę i gimnaziją baigia
majam aktui, gimnazija 
buvo apsupta ir tikrinti 
dokumentai. Nė vieno šau
kiamojo amžiaus nerado. 
Direktorius ir mokytojai 
buvo apkaltinti sabotažu, 
kad mokiniai nesiregis-

vyksta; darbo ir transpor
to tarnybą Lietuvos jauni
mui Įvedė tarėjas Paukš
tys, o vokiečiai jau tik jo 
potvarkį vykdo... Lietuvos 
kolonizacija eina pagal 
duotą tar. Petronio ir Na- 
rako pernai metais sutiki
mą; lietuviai mobilizuoja
mi pagal Kubiliūno pati
kėtinių konferencijos nu
tarimus; suiminėjamos ir 
kalinamos nesiregistravu- 
sių karininkų šeimos ir 
naujokų tėvai Kubiliūno 
Įsakymu. Visur vokiečiai 
stengiasi sudaryti įspūdį, 
kad tai pačių lietuvių dar
bas ir reikalas”.

i LKFSB) Slaptasis Lie
tuvos laikraštis “Į Lais
vę“ praneša, kad pereitą 
vasarą birž. 7 d. vokiečiai 
siautė Prienuose. Rinko ne 
tik šaukiamojo amžiaus 
jaunimą, bet ir iš suvažia
vusių ūkininkų ir vietinių 
gyventojų — turtą ir net 
pinigus. Yra nušautų. A- 
riogaloje vokiečiai plėšė
birž. 10 d. Šaudė net į žmo- travę. Suimtuosius išvežė 
nes per Dubysą plaukian- į Panevėžio kalėjimą... Šu
čius. Šančiuose birž. 9 d. ėmime uoliai vokiečiams 
nušovė 1 žmogų, i 
d. — du jaunuoliu. Tą pat Giedraitis. Rokiškio apskr. 
dieną, betikrindami doku- vyrai gaudomi padedant 
mentus, kai kurie žandarai latvių policijai. Du broliai 
buvo girti ir vakare iš se- dirbo lauke. Pamatę rud- 
namiesčio tempė žmones marškinius norėjo pa
iki Įgulos į nuovadą, kad sprukti. Vieną jų nušovė, 
dokumentus patikrintų, antrą sužeidė ir išgabeno. 
Birželio 5 d. Kupiškyje su- Krekenavos valsčiuje, ne
imtas gimnazijos direkto- pagavę sūnų, išsivedė iš 
rius Jočys ir 
Kartočius.
Giedraitis. Kriščiūnas. Tokios žinios iš Lietuvos, prasidėjo skubus universi- 
Mušinskaitė. Visockas. Rodos, sunku joms ir įti- teto turto grobimas. Į 
Suėmė už tai, kad mokslą keti, bet jas rašo slaptuose sunkvežimius pakrovė dalį 
baigdami ir grįždami iš laikraščiuose tie, kurie ri- baldų, knygų ir kito kilno- 
bažnyčios mokiniai uždai- zikuoja savo galva... jamojo turto. Per tuos

veiksmus buvo sugadinta 
dalis ųiokslinių įrengimų.

■■

Respublikonų partijos 
seimas įvyks birželio 26 d. 
š. m., Chicago, III. Kol kas 
negalima pasakyti, kuris 

žmonių medžioklės, tos pa- respublikonų bus išrinktas 
čios suimtųjų žudynės kandidatu į prezidentus, 
mirties koncentracijos la
geriuose, kaip ir enkave
distų laikais... Vokiečiai 
“rado” mus brendusius 
“savarankiškai” valdytis, 
suteikė savivaldą... Vokie
čiai už savivaldą stengiasi 
ir mums bent dalį savo nu
sikaltimų užkrauti, mus 
sukompromituoti užsie
nyje. o viduj vienus su ki
tais lietuvius supiudyti... 
Vokiečiai, atsargumo dė- 
iiai stengiasi panaudoti 
lietuvių rankas savo ne
švariems darbams...; išve
žamieji į Vokietiją dar
bams priverčiami pasira
šyti, kad “savarankiškai”

Pakraščių sargyba ypatingose uniformose ir su 
jais jų ištikimas išmokytas šuo. Sniegas ir lietus, aud
ra ar saulutė, bet Dėdės Šamo karys visuomet budrus.ii z. y q. fiiunie uoliai v oKicciainb ki • n w— • c j w a. 

Birž. 10 talkinęs policijos vadas V. Nacių BUOZMIIS SudaUZ/ti
Universiteto Iškaba

(LKFSB) Slaptasis Lie
tuvos laikraštis “Laisvės 
Kovotojas” Nr. 6 praneša, 
kad pereitų metų kovo 17 
d. vokiečių policija, užim
dama Vilniaus Universite
to rūmus, pirmiausiai su-

mokytojai: namų abu tėvus ir iš užpa- daužė šautuvų buožėmis 
Kriptavičienė. kalio į galva nušovė. Universiteto iškabą. Po to 

Kriščiūnas. ................. .......
Visockas. Rodos, sunku joms ir įti- teto turto

Slapta Lietuvos Spauda Apie 
Bolševikų Ir Nacių Okupacijas
(LKFSB) Birželio 15 d.’ 

(1943 m.) atspaustas “Ne
priklausomos Lietuvos” 
Nr. 10 - 22 pavestas pami
nėti dviem skaudžiom su
kaktuvėm: bolševikų ir
nacių okupacijoms. Ta 
proga tame slaptame lie
tuvių patrijotų laikraštyje 
rašoma: “Atskirai minėti 
bolševikų ir vokiečių oku
pacijos nėra prasmės, nes 
jos savo siekimais Lietu
vai panašios... Bent kiek 
lengviau galėjime atsi
kvėpti po bolševikų maro, 
ėdusio mūs tautą tūkstan
čiais. bet tik tol. kol ru
dieji nesuorganizavo savo 
apaiato Lietuvoje... Mies
tuose tos pačios naktinės

2

APIE NACIŲ STOVYKLOJE
MIRUSĮ KUN. A. LIPNICKĄ

Nacius Pietinėje Romos Dalyje
I

niame Institute, dirbti su 
studentais Vilniuje. Čia, 
kad ir sunkiose sąlygose, 
jis buvo išvystęs puikų 
veikimą. Kartu jis puikiai 
sugebėjo valdyti ir plunk
sną. Buvo išleista jo, bene 
dar seminarijos laikais, iš
verstų pora apysakų, o 
1933 m. išėjo iš spaudos jo 
įspūdžiai kelionės po Va
karų Europą: “Penkių 
Valstybių Sostinėse”. Su
prantama, kad toksai įta
kingas ir gabus jaunosios 
kartos vadas okupantams 
darėsi vis labiau nepaken
čiama asmenybė ir jie pa
sistengė juo nusikratyti, 
padarydami neišpasakytą 
žalą priaugančiai Lietu
vos kartai ir palikdami ne
išpasakytą gėlą širdyse tų, 
kurie jį pažino.

(LKFSB) Mūsų Londo
no korespondentas prane
ša gavęs žinių, kad Lietu
voje okupantų stovykloje 
miręs kun. Alfonsas Lip- 
nickas. Paskutiniu laiko
tarpiu jisai buvo pakeitęs 
savo pavardę į Lipniūnas 
ir buvo apsigyvenęs Vil
niuje. Kun. A. Lipnickas 
buvo didelių sugebėjimų 
žmogus. Jau būdamas 
Kauno kunigų seminarijo
je tarp draugų buvo vado
vaujanti asmenybė, ska
tindamas visus prie visuo
meninio darbo, įtraukda
mas į abstinentų sąjūdį. 
Buvo išrinktas redakto
riumi klierikų leidžiamo 
laikraštėlio, priklausė prie 
slaptos klierikų apaštala
vimo draugijėlės. Įšventin
tas kunigu buvo gavęs y- 
patingą uždavinį — vado
vauti Panevėžio vyskupi
jos katalikiškam jauni-: 
mui. Tai buvo labai sun-| 
kios ir atsakomingos pa
reigos, atmenant, kad kat. 
moksleivių “ateitininkų” 
organizacija buvo vyriau
sybės uždrausta, o inteli
gentija baidoma nuo veik
los su katalikiškomis kai
mo organizacijomis. Kun. 
Lipnickas sugebėjo taip 
suorganizuoti ateitininkų 
veikimą, kad jų kuopos 

, buvo visose mokyklose, 
veikė Bažnyčios globoje ir kitų buvo sušaudyta šie 
netgi buvo gausingesnės 
ir stipresnės už vyriausy

i

nešimus, naciai mobilizuo
ja Estijos vaikinus 16—18 
metų amž. militarinei tar
nybai, desperatiškose pa-

* stangose surinkti pakan-
■ karnai vyrų atsispirti vis
■ didėjančiam sąjungininkų 

New Bri-' spaudimui visuose fron-

šešius priešo; Nesenai iš Talino ĮVo-j

Iš Alijantų Centro, Nau
joji Gvinėja, sausio 27 — 
Amerikos Laivyno torpedo 
lėktuvai, nežiūrint priešo 
gynimosi priešlėktuvinė
mis kanuolėmis, puolė Ja
ponijos laivyną Simpson 
uoste, Rabaule, ' ’ 
tain, pereitą pirmadienį ir tuose, 
nuskandino i 
laivus, viso daugiau kaip kietiją buvo pasiųsta šim 
27,500-tonų, 
24 priešo lėktuvus.

Kiti alijantų bombone
šiai iš Kinijos nuskandino 
kitus šešius priešo laivus 
ir kitus keturius puolė 
Marshall salų vandenyne.

Pavardės Ūkininkų, Kuriuos 
Nariai Nušovė

(LKFSB) Pereitų metų 
kovo mėn. pradžioje vo
kiečiai dviem šūviais į vi
durius sužeidė Marijam
polės apskrities, Gudelių 
kaimo ūkininką Antaną 
Stankevičių, 27 m. am
žiaus. Atvežtas į vieną 
Kauno ligoninę Stankevi
čius mirė. Vilniuje per 
paskutinius vokiečių tero
ro veiksmus tarp daugelio

ir sunaikino tas jaunuolių militariniam 
apmokymui. ūkininkai; Rinkevičius 

Mečys, Kadziškių kaimo,
Nacis Nušovė Lietuvį 

Studentą

Šiomis dienomis prezi
dentas Rooseveltas sudarė 
Karo Tremtinių Tarybą, 
kurios pareiga daryti žy
gius išlaisvinimui paverg
tų ir persekiojamų mažu
mų iš Nacių vergijos. Ta
ryboje yra valstybės se
kretorius Hull, sekreto
rius Morgenthau ir sekre
torius Stimson. !

Be to, toji taryba rūpin
sis tremtiniais, kurie dėl 
nacių persekiojimų turėjo 
pasišalinti iš savo šalių.

L Simutis Lankėsi 
' Vašingtone

(LKFSB) Šiomis dieno
mis red. L. šimutis buvo 
nuvykęs į Vašingtoną, kur 
aplankė reikiamas įstai
gas besikalbėdamas Lie
tuvos reikalais.

Estijos Vaikinai Gaus 
Nacių Militarinį Apmokymą

(LKFSB) Pereitų metų 
vasario 16 d., prieš piet, 
vokiečių kareivis be jokios 
rimtos priežasties nušovė 
Vilniaus universiteto stu
dentą Šakėną. Jis buvo pa
laidotas vasario 17 d.

•>
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Laisvės Alėja—Vokiečių 
Prekybininkams

(LKFSB) Slaptai Lietu
voje leidžiamas laikraštis 
“Laisvės Kovotojas” Nr. 
4 praneša, kad Kauno mie
sto komisaras Cramer da
vė parėdymą lietuviams 
prekybininkams teleisti 
tik laikinai užimti patal
pas Laisvės Alėjoje, nes 
ši gatvė esanti rezervuota 
tik vokiečiams prekybi
ninkams. Neapsiskaičia
vo... Pasikeitimai fronte 
išardys visas vokiečių re
zervacijas...

Trys Ligoniniai Laivai 
Sužaloti

Londonas, sausio 27 —
CBS korespondentas pra
neša, kad naciai subom
bardavo tris Alijantų ligo
ninius laivus Anzio Įlanko
je, Italijoje.

CAMBRIDGE, MASS.

Washingtonas — Pagal
Turi radio sausio 6 d. pra- apsigynimui.

Alijantai Bombarduoja 
Olandijos Aerodromus

Londonas, sausio 27 
Anglijos ir Amerikos i 
kūnai bombardavo šiaurės 
Prancūzijos pakraščius ir 

į Olandijos aerodromus, kur, 
naciai laiko savo oro jėgas ;

la-

bės proteguojamas moks- Parenka Jonas, Naujasė- 
leivių organizacijas. Taip- džių kaimo, ^Apolevičius iš 
gi ir iš kaimo jaunimo su
gebėjo išugdyti vadų. Sa
vo pasišventimu, 
dumu ir sėkmingu darbu kalniškes, 
jis buvo pelnęs viso Lietu-j ' 
vos jaunimo simpatijas ir 
buvo labai populiarus' 
moksleivijos tarpe. Kurį j 
laiką buvo išvykęs į Pary-I 
žiu pagilinti studijų. Grį
žęs, kaip gabus auklėtojas, 
buvo paskirtas lektoriumi 
Pedagoginiame Institute 
Panevėžyje, kur dėstė so-

; malinius, ekonominius ir 
politinius mokslus. Pri
jungus Vilnių prie Lietu
vos, buvo perkeltas dar
buotis Vilniaus Pedagogi-

Kryžiokų, Chmieliauskas 
Gabrielius iš Karnėnų kai- 

nuošir- mo» Tumas Stasys iš Pa- 
, Masiulionis A- 

domas iš Maišiogalos.

Vokiečiai Užbaigė Latvijos 
Ir Estijos MobHzarijg

VVashingtonas — Pagal 
Stockholmo laikraščio — 
“Aftontidningen” praneši
mus iš gruodžio 22 d., vi
sos išimtys nuo karo tar
nybos, kurios buvo anks
čiau suteiktos Latvijai, 
dabar yra atšauktos.

Tas pats įsakymas buvo 
paskelbtas ir Estijoje.

Smolenskas, Rusija, sau-Į santykius su Lenkija, ku- 
_ 2” — Sovietų Rusijos1 rių ir iki šiol neatnaujino, 

tyrinėjimo Bešališkumo tyrinėjimo

Marinų korespondentas Solomons salose atsišaukė, 
Į savuosius amerikiečius, kad surinkę senas basebolli- 
ninkų kepuraites prisiųstų jiems, tai šį aštuonių metų 
mergaitė pirmoji užsirekomendavo anuo darbu ir ga
vo “pin-up giri” prizą. Tai Joanne Lee Hershner iš Mid- 
dletown. Ohio.

N.P.P.M. lietuvių parapijos 
vakarienė įvyks vasario 20 d.

Vakarienės šeimininkių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, sau
sio 30 d.. 12:30 vai. po pietų, 
parapijos mokyklos svetainėje.

šio 27 
vyriausybės 
komisija paruošė raportąį nepriėmė, 
ir paskelbė, kad Katyn Dabar Sovietų Rusijos 
miškuose Vokietijos na- valdžia, pasiremdama sa- 
ciai sušaudė ir užkasė vo komisijos tyrinėjimo 
11,000 lenkų karininkų raportu, visą kaltę suver- 
rugpiūčio ir rugsėjo mėn., čia Vokietijos naciams. 
1941 m.

Kaip žinoma, 
karininkų nužudymo Ka
tyn miškuose kilo didelis 
skandalas, kai Vokietijos 
naciai paskelbė, kad jie su
radę kapus ir atkasę rado j 
nužudytus lenkų karinin-į pereitų metų vasario 15 d. 
kus,.ir apkaltino Rusijos Marijampolės apskrityje 
valdžią. Lenkijos valdžios už duoklių nepristatymą 
ištremime ambasadorius j išvežta 131 ūkininkas. Iš- 
Maskvai kreipėsi į Sovietų Į tremtiesiems paskelbta, 
Rusijos valdžią, prašyda- kad vežami į priverčiamo- 
mas išaiškinimo. Tuo pa- jo darbo stovyklą trims 
čiu kartu kreipėsi Į Tarp- mėnesiams.
tautinį Raudonąjį Kryžių, leisti anksčiau, jei ištrem- 
kad padarytų tyrinėjimą, tojo šeima pristatys duo- 
Sovietų Rusijos valdžia už į klę greičiau, kaip per tris 
tokią lenkų drąsą labai už- mėnesius. Jei ne — grąsi- 
sirūstino. ir po kiek laiko' narna jo ūkį perleisti pa- 
nutraukė diplomatinius l žangesniems ūkininkams.

i. dėi lenkų Įremia Lietuvius Už Duoklių
Neišpildymą

lt

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301f-R

(LKFSB) Kaip praneša 
Laisvės Kovotojas”, iki

I

Pažadėta pa-

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

430 BROADWAT • SOUTH BOSTON
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Palankus Lietuviams Žodis
Anglų spaudoj retai pasirodo palankus lietuviams 

žodis. Jei kartais jis pasirodo, tai nuoširdžiąi sveikin
tinas ir komentuotinas. Toks nuoširdus ir nuodugniai 
išsamus straipsnis apie Lietuvą tilpo laikrašty “Daily 
Record”. Jį parašė Milton Stark. Pereitais metais Ma
rianapolio Kolegiją baigė gabus studentas rašytojas 
Miltonas Starkus — ar tai tik nebus jis? Ar šiaip, ar 
taip matyt, kad autorius yra lietuvis, nes gerai susi
pažinęs su Lietuvos praeities ir šių dienų istorija, štai 
koks to straipsnio tūris:

Įsigijus nepriklausomybę 1918 m., Lietuva buvo 
viena iš naujausių Europos respublikų, bet drauge ir 
viena iš seniausių, nes jau 1236 m., Mindaugui viešpa
taujant, ji susikūrė į stiprią vieningą valstybę, kuri 
paskui įsigijo tiek galios, kad pajėgė sulaikyti totorių 
veržimąsi į Vakarų Europą. Kuomet Rusija, ar tiks
liau tariant, Maskvos kunigaikštystė, per pustrečio 
šimtmečio nešė totorių jungą, Lietuva išplėtė savo sie
nas iki Juodųjų marių, ir Vakaruose. Vytautui vado
vaujant, sutriuškino teutonų galybę mūšyje ties Žal
giriu, 1910 m. Tolesnė Lietuvos istorija nebuvo taip 
laiminga. Nuolatiniai karai su vokiečiais, švedais ir 
maskoliais palaipsniui palaužė jos galybę, ir ji galuti
nai, drauge su Lenkija, ji tapo suskaldyta ir padalyta 
tarp rusų ir vokiečių: rusams teko didesnioji dalis, vo
kiečiams mažesnioji. Cariškoji Rusija buvo griežtai 
pasiryžusi lietuvių tautą visiškai išnaikinti. Jos žiau
ri priespauda iššaukė keletą sukilimų: 1812, 1831 ir 
1863 m. Po kiekvieno sukilimo Lietuva vis daugiau bu
vo spaudžiama. Prieita prie to, kad per 40 metų (1864- 
1904) Lietuvoj buvo uždrausta lietuvių spauda, gyven
tojai buvo laikomi tamsiausioj vergijoj, inteligentija 
ir dvasiškija smarkiai persekiojama, kalinama, ištre
miama Sibiran ir tt. Tačiau lietuvių tautos dvasia ne
sidavė slopinama. Lietuviai savo tautybę išlaikė. Išlai
kys ir dabar.

Per 22 pastarosios nepriklausomybės metus lietu
vių tauta labai sumaniai tvarkė savo valstybę, aukštai 
pakėlė tautinį, kultūrinį ir ekonominį šalies gyvenimą 
ir rūpestingai vedė taikos politiką su kaimynais. Deja, 
kaimynai nepakentė nepriklausomos Lietuvos ir pra
dėjo ją draskyti. 1939 m. Hitleris okupavo Klaipėdą. 
1940 m. Rusija, neatsižvelgdama į iškilmingą savo pa
sižadėjimą gerbti Lietuvos nepriklausomybę, klasta 
ir smurtu užėmė mūsų tėvynę ir per ištisus metus bar
bariškai naikino jos ekonominį, kultūrinį ir religinį 
gyvenimą. Likvidavo bei nužudė 15 kunigų (visų pa
vardės suminėta) ir daugelį inteligentų, prievarta iš
gabeno į žiaurias Sibiro žemes kelesdešimt tūkstančių 
geriausių ir labiausiai susipratusių Lietuvos piliečių 
ir vogė, plėšė, beprasmiškai naikino šalies gerbūvį ir 
turtą. 1941 m. lietuviai smarkiai sukilo prieš savo 
prispaudėjus ir juos iš savo sienų išvarė. Kad ir daug 
jiems tai kainavo (žuvę virš 7000 karių - savanorių), 
bet savo tikslą atsiekė ir laisvę vėl atkovojo. Deja, ne
ilgam, nes vokiečiai atsinešė naują vergiją. Dabar 
gręsia sugrįžti rusai su tos pačios vergovės pančiais. 
Neatsižiūri jie nė į Atlanto Čarterį, nes skaito Lietuvą 
savo provincija. Tą pretensiją remia ant klastingai ir 
smurtingai padarytų 1940 m. “rinkimų”, kada raudo
noji armija ginklo pajėga privertė Lietuvos piliečius 
balsuoti už Maskvos pastatytus komunistų kandida
tus. Taip išrinktoji “vyriausybė” natūraliai prašėsi sa
vo valdovų Maskvoje, kad “teiktųsi” priimti Lietuvą į 
Rusijos Sovietų globą. Maskva maloniai sutiko... štai 
ant kokios komedijos remiasi bolševikų pretensijos 
pavergti lietuvių tautą ir kankinti ją. kol neišnyks iš 
žemės paviršiaus...

Lietuvių tauta prieš tokius groboniškus bolševikų 
užsimojimus ko griežčiausiai protestuoja. Ir Ameri
kos lietuviai, pradėję čia apsigyventi nuo 1863 m. ir iš
augę skaičiumi arti milijono, ryžtingai kovoja už savo 
Tėvynės laisvę — namų fronte uoliai pirkdami laisvės 
bonus ir karo fronte apsčiai savo gyvybę aukodami... 
Jie visi tvirtai pasiryžę iškovoti tėvų žemei pilną laisvę, 
pasitikėdami, kad Amerikos vyriausybė, nepaisydama 
statomų jai kliūčių, išlaikys Atlanto Čarterio pažadą 
— suteikti visoms tautoms laisvę ir nepriklausomvbę.

K.
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J. E. Arkivyskupas Amleto Cicognani, apaštališka
sis delegatas Jungtinėms Valstybėms, Washingtone, 
pašventina rožančius, kurie skiriami kariams frontuo
se.
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VOKIETIJOS NACIAI NUDUO- j°n 
DA GRĮŽTĄ BAŽNYČION

VVashingtonas — Keista, 
beveik neįtikėtina, istori- , 
ja pasiekė mus prieš ke
lias diena3 iš Stockholmo: ; 
istorija, pasakojanti kaip 
Herr Himmler, visų bijo
mas £3 ir Gestapo virši
ninkas, ir jo štabo virši
ninkas, gen. Wilhelm 
Scheprnann, nuo dabar į- 
sakė savo organizacijoms 
reguliariai lankyti v žny- 
čių pamaldas.

Tačiau aišku, kad toks 
įsakymas buvo duotas ne- 
dėlto, kad naciai staiga a- 
tidengė, kad tikėjimas į 
Dievą ir nuoširdus religi
nis jausmas juos išg 
nuo jų barbariško neo-pa- 
gonizmo tuštumos. Prie
žastis duota tame įsakyme 
yra ciniškesnė, nes jame 
sakoma: “Lankydami pa
maldas, jūs įtikinsit reli
ginguosius, kad national- 
socializmas gali kooperuo
ti su bažnyčia ir religija.”

Įsakymas lieka įsakymu 
bet kokiam naciui ir, nors 
daugumas Herr Himmle
r’io karštų SS pasekėjų y- 
ra ateistai, jie visvien pa
sirodys pamaldose. Įdomu, 
kokie bus žmonių jausmai, 
kuomet jie staiga bažny
čiose pamatys tuos busi
mosios šiaurės - rasės “in- 
karnacijas”. Tikrenybėje 
žmonės gali jų nei nepa
stebėti, kadangi saugumo 
sumetimais tiek savo žmo
nių, tiek partijos labui, iš
gelbėti juos iš nejaukių si
tuacijų, Himmler’is buvo 
pakankamai gudrus įsa
kyti: “Dėvėkite civiliais 
drabužiais, ne uniformo
mis, kada Jūs dalyvausite 
pamaldose.”

Tačiau dėl tiesioginės į- 
takos į vokiečių minias, 
daug svarbesnis yra paki-

I

Į
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mais jo lapams, “Frem
denblatt” mėgina prisi-

įai nesusidūrė akis į a- 
kį su mirtimi, kaip dabar. 
Kas yra gyvenimas? Ar 
tai kosminio p r o- 
ceso produktas? Ar tai 
tiktai miražas, egzistuo
jąs mūsų mintyse? Ar ši-

šaukti savo sielą, užgniau- tas mechaniškas procesas 
žti baimę, kuri juos apima, ^ra velnio karuselė, kuri 

kol jo mechaniz- 
! mas išsibaigia; ar tai yra 
teatras, kuriame mes va- 

> marionetės, 
, kartais 

komedijose, palinksminti 
— mes nežinome ką —Die
vą ar Šėtoną?

“Ieškodami viso to pa-

bei apsisaugoti atsiskaity- sukasj 
mo dienai.

Bent viešai Dievas nebė
ra nacių valstybes priešas. Einame kaipo 1... 
Vokiečiai nebėra raginami kartais dramose 
daugiau “apvalyti” savo 
širdis nuo Dievo “prieta
ro” sentimento. Atvirkš
čiai, vokiečiai raginami a-
tidaryti savo širdis ir pati- sjapčių išrišimo, suskaldo-
keti savo “gyvybes ir liki
mus į Dievo rankas”.

Laikraštis sako: “Kiek
vienas bijosi dėl

me visą reikalą į moleku
les, atomus bei elektronus, 
mes peržengiame ribas fi- 

savo gy- zįnjo gyvenimo ir įžengia
me! bes vybės ir bijo griūvančių me į amžinosios teisybės

sienų bei ekspliozijų. Ta-Į 
čiau tie, kurie yra verčia
mi veikti tokiose aplinky
bėse, atidengė, kad terei
kėjo trumpos vidujinės 
kovos tai baimei nugalėti; 
ir rasti naujus paslėptus^ 
kelius į savo sielas bei iš
kelti nežinomos energijos 
ir drąsos šaltinius. Jeigu 
mūsų nervai pakrinka dėl 
baisenybių, baimės, ar dėl 
nervų karo, mūsų didieji 
istoriniai asmenys veltui 
gyveno, ir mūsų pergalės 
mūšiai kovoti veltui, šis 
realizavimas, šie morali
niai principai nuo kurių 
vokiečių ateitis visiškai 
priklauso, yra galimi dėl 
mūsų pajėgumo pakelti 
vis didėjančias naštas.”

Bet, “nuolat didėjančios 
naštos” negali būti atlai
komos staiga išreiškiant 
religingas, krikščioniškas 
frazes, kur prieš jas anks
čiau buvo keliama neapy
kanta, degeneracija ir ga
lybė. Ir naciai tai žino ge
riau nei bet kas kitas. Nes 
dabar šitie kriminalistai, 
kurie bandė pasisavinti vi
są pasaulį, bando suma
žinti materialinių daiktų 
vertybę. Ir ‘Fremdenblatt’ 
sako: “Kadangi žmonės 
daugiausia vertina pasau- 

kas yra taip aiškus stebė- lines gerybes, jie nesiekia 
tojams, kad jie beveik jas sunaikinti. Tačiau, tuo 
jaučia direktyvas, kurias 
Herr Goebbels, Reicho 
propagandos ministras, iš
leido savo lėlėms kartu su 
Himmler’io įsakymu jo 
Partijos ir Slaptosios Poli
cijos dalims. Gruodžio 25 
d. “Hamburger Fremden-

Anądien padariau pastabą — ne kokią militarinio 
pobūdžio pastabą, bet tokią, kuri kiekvienam stebėto
jui krinta į akis — kad Alijantams būtų daug pato
giau pulti Jugoslaviją, iš ten atkirsti stovinčią Bal
kanuose nacių armiją, lengviau per Čekoslovakiją pa
siekti Vokietiją ir tuo būdu greičiau laimėti karą. Bet 
Alijantai to nedaro. Jie sunkiai kamuojasi su ilgu, kal
nuotu Italijos batu. Kodėl? Matomai dėlto, kad Jugo
slavijoj veikia bolševikai gen. Tito partizanai ir Rusija 
skaito Jugoslaviją savo veiklos teritorija. Iš tos mano 
pastabos savaime plaukia išvada, kad aš pageidauju 
greitesnio nacių pralaimėjimo ir įvedimo ne bolševis- 
tinės, bet demokratinės tvarkos ir Jugoslavijoj ir Vi
durinėj Europoj.

Tas demokratinės tvarkos pageidavimas išstūmė 
iš pusiausvyros bolševistinę spaudą. “Vilnis” vergiš
ku lakiejaus čebatlaižiavimu šoko ginti Maskvos inte
resus. Išvadino mane nacių šalininku. Mat, griežtu 
Maskvos įsakymu, viso pasaulio bolševikai kiekvieną 
ne komunistą kitaip nepavadins, tik nacių pakaliku. 
Aš gi pageidavau, kad puldami Jugoslaviją, Alijantai 
greičiau sumuštų Hitlerį, negu atidarę “antrą frontą” 
Prancūzijoj, užtruktų ten ilgiau kaip Italijoj. Bet toks 
nuoširdus mano pageidavimas bolševikų akyse yra ly- timas, kuris tuo pat metu 
gus išdavystei. Tu kliudai “matuškos” interesus, tu 
pageidauji nepriklausomos Lietuvos, “ty protivnik so- įvyko 
vietskoj vlasti — gosudarstvennyj izmiennik!” Tu ati- spaudoje. Visas tas daly- 
duodi lenkams Vilnių (nė nesapnavau, kad turiu tiek 
galios), tu parsiduodi šlėktoms ir visą Lietuvą jiems 
siūlai, tu išsižadi sovietų rojaus! Ir tiek ten šiupinio 
prikimšta, kad negali žmogus atskirti, kur žirniai ir 
kur kopūstai. Ir kiek ten priešginybių. Tai tu persilp- 
nas, tavo rankos pertrumpos ir tuč-tuojau — atiduodi 
lenkams Vilnių! Sarmata, vyrai, taip ne vyriškai ple
pėti. Tik vieną tiesą pasakėte, kad bolševikiško rojaus 
aš nenoriu, lygiai kaip ir jūs — visoms keturioms nuo 
jo purtotės, tik čia Amerikoj, lyg pasamdyti, apie tą 
didžiausią pasaulio nelaimę gražbylingai rašote ir mū- blatt” įdėjo tiesiog lyrišką 
sų tautą norite į ją įtraukti. Kur jūsų sąžinė? vedamąjį apie “tamsumos

Na, tiek to su bolševikų sąžine. Netenka jiems a- bedugnę” ir ragina pati-

bažnyčios ir religijos link 
visoje vokiečių

I

jie verčia savo širdis atsi
sakyti nuo pasaulinių tur
tų, ir nereikia būti pamok
slininku Savonarola, kad 
atidengti senovės išmintį 
apie visų materialinių gė
rybių menkybę. Religija 
vėl tapo moderni, ir dėlto 
iškyla įsitikinimas, kad 
žmonija negali pasilikti 
nepaliesta šių pamokų ir 

pie tai kalbėti. Bet kad nors kiek logikos turėtų. Kur keti savo likimą į Dievo kad turėtų daugiau remtis 
tau. Kai “matuškos” interesai paliesti, tai jų galvose- rankas. Žinant, kad naciz- nesugriaunamais 
na kūliais vartaliojasi. Bet vis dėlto ir su lakiejišku mas per visus tuos metus tais, 
uolumu reikėtų apsižiūrėti, nes visapusiškai sapalio- kovojo prieš Bažnyčią ir 
jant, galima žiopliškai prasitarti. Ir prasitarta.

U]— . — - — - — . - - - — .. ~

nis” — taip fašistas K. rodo pirštu į Balkanus, 
švokščia, kad tose kalnuotose vietose mūsų armija ii- dant liuteronų pastorių aplinkinis jų 
gai neužtruktų. O kai pereitų, tai gal kaip nors įvyktų Niemoeller, tebesėdinčiu griūva. Jie turi stiprinti 
susikirtimas anglų - amerikiečių su raudonąja armi- koncentracijos stovykloje, savo paspirtį. Jeigu vokie- 
ja”. Įiki narsių katalikų vysku- čių žmonės dabar greitai

Šitaip. Apie susikirtimą nebuvo kalbėta. Aš tik pų, kaip grafo Galen, gra- traukiasi nuo nacių, na- 
pareiškiau mintį, kad Alijantams Jugoslaviją užėmus, fo Preysingk, arba kardi- ciai, suprantama eis su 

tais žmonėmis — ir vėl na
cių propagandistai gali 
meluoti: “Mes visi vienoje 
pusėje”. Taip naciai tęsia 
savo seną propagandos 

vidujiniais ir

daik-
n

“Hamburger Fremden- 
religiją, žinant, kaip ne- blatt” žaidimas yra per- 

Kaip silpnybė ieško stebukle išėjimo — rašo “Vii- kenčiami buvo ir yra dva- daug aiškus. Naciai pui- 
” , Jis sininkai — vadai — prade- kiai jaučia greitį, kuriuo

rio«f pastorių aplinkinis jų pasaulis
tebesėdinčiu griūva.

bolševikai neturėtų ką veikti su savo komunistiniu nolo Foulhaber — yra ne- 
kromeliu. Reiškia, pamatytų, kad demokratija jau įmanoma tikėti į tokią 
įsikūrus, pakrapštytų galvą ir “skriepia serdee” (šiaip staigią širdies ir minčių 
taip nuraminę skaudamą širdį), džentelmoniškai pa- permainą. Atvirkščiai, už
sitrauktų. Gi “Vilnis” jau kalba apie susikirtimą. Ji uodžiama šalta ir apgalvo-
turi ką nors žinoti, kad taip drąsiai užbėga įvykiams ta intencija suvienyti ir žaidimą 
už akių. Ar čia ne provokacija nacių propagandos nau- pakelti bekrintantį vokie- švenčiausiais jausmais tų 
dai? Tai kas dabar nacistas bei fašistas? , Čių tikėjimą į Reicho karo vokiečių, kurie nepasidavė

Už tokį žioplišką prasitarimą “Vilnis” gali susi- pastangas ir, ypatingai, jų nacių ateizmo ir neo-paga- 
laukti dviejų dalykų: gauti nuo Maskvos per nosį ir šansus pergalei, 
negauti “lend lease”. Taip ir girdisi griausmingas vož- Paskutiniais 
diaus balsas: “čto vy, duralieži, bieleny objėlis?” — metais 
Ar jūs, žiopliškai, durniaropių apsiėdėt?

Ir svetur gyvenančių “stupaikų” 
užmokesnis. “Iii siena klok, iii vily v bok 
gniūžtė, arba šakėmis į pašonę”. t

(Skaitytojas atleis, kad aš tiek rusiškų žodžių ti atgal Dievą į juodas na- 
vartoju. Mat, noriu padaryt savo oponentams malonu- cių širdis. Jausmais ir iš- 
mo. Jie į mane akmeniu, aš į juos — duona). K.

karalystę. Pranašai ir vi
sų amžių mokytojai įžen
gė į teisybės kelią. Ar mes 
turime tą drąsą, akivaiz
doje triumfuojančio, besi
šaipančio, išdidaus mate
rializmo, sekti tomis pėdo
mis iki mes rasime savo 
kelią į Ji, kuris davė mums 
tokį aiškų atsakymą į vi
sus mūsų klausimus?”

“Novoje Slovo”, to gar
saus nacių anti-religisto 
Rosenbergo oficiozas, yra 
spausdinamas daugiausia 
propagandos tikslams už 
Vokietijos-ribų.

Visuose trijuose atvejuo
se — Himmler’io įsakyme, 
ir tuose dviejuose laikraš
čių vedamuose, vieno vie
tiniam vartojimui, kito 
užsienio — nieko neįtariąs 
gali matyti vilties spindu
lį, kad net naciai supranta 
raštą ant sienų ir kad jie 
bando apgailestaudami 
nusilenkti Amžinybės teis
mui. vietoje lenktis besi
keičiančiai kovos fronto 
laimei ar jų pačių partijos 
doktrinoms. Bet tie, kurie 
pažįsta nacius geriau, te
mato kitą bandymą ap
dumti žmonių — Vokieti
joje ir už Vokietijos sienų 
— akis. Yra matoma švel
ni Goebbelso ranka. Ir šis 
išviršinis nacių filosofijos 
pasikeitimas tampa papra
stu nacių manevru vėl lai
mėti, jeigu galima, religi
nių elementų paramą vi
duje ir už Vokietijos sie
nų. O.W.I.

Be Galo Įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

Parašė Vyskupas Petras 
Būčys, MIC., 514 puslapių. 
Įsigykite šią be galo nau
dingą knygą ir nuodugniai 
susipažinkite su mūsų IŠ
GANYTOJO gyvenimu ir 
JO darbais. Knygos kaina 
$2.50.

nizmo dvasiai.
penkiais Tačiau šio staigaus na- 

kontroliuojamoje cių Dievo atidengimo nau- 
spaudoje neiš- dingumo tikrą svarbą ran- 

nevisada gausus reikštais žodžiais ir jaus- dame Berlyno rusų kalba 
” — arba šieno mais, “Fremdenblatt” ve-

i
į vokiečių

• v

'—“Fremdenblatt” ve- Alfredo Rosenbergo ofi- 
damasis stengiasi prišauk- cioze “Novoje Slovo”.

Gruodžio 25 d. laidoje, 
laikraštis rašo: “Niekad 
anksčiau milijonai ir mili-sireiškimais, iki tol sveti-

Mrs. Jehn rurses
a-de. salvages tat left over from 
a paticnt's lunch in a vvard diet 
kitchen at Beiievue Hospital, N. Y.
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Svarbiausią programos dali 
išpil de įžymus pianistas - vir
tuozas. k.-mpozitorms Vytautas 
Bacevičius.

Reikia pripažinti, 
tas Bacevičius iš t 
aukštai išsilavinęs 
giliai susigyvenęs s 
sios klasinės muzike 
torių dvasia 
nebyliam ir.: 
savotiška saiką, jausmą ir dva
sią. Štai švelnus muzikos tonai, 
it gaivinantis pavasario vėjelis, 
valandėlę glosto klausytojo 
jausmus, k.tą valandėlę tars, 
kukuoja ramiai Nemuno bango
se, paskui negailestingai daužo 
įniršusių audrų verpete— Paly
dint kiekvieną artisto išpildytą 
numerį gausiais aplodismentais, 
iš krūtinės nejučiomis veržiasi 
žodžiai:
Aš atraunu ramybės ir paguo-

ai

kad artis- 
iki-ųjų yra 

muzikoje.
... 3.1LKSC1HU"

s kompozi-
J is sugeba tam 

ramentui įkvėpti

Ir skęsti muzikos garsų užbur
toj karalystėj...
Programoje taip pat dalyva- 

‘ vo vietinė lietuvaitė solistė, ly
rinis sopranas Anna Valionis, 
kuri dar tebelavina balsą ir v- 
ra pasiryžusi atsiekti aukščiau
sio laipsnio dainos pasaulyje. Ji 
sudainavo operetiškas arijas ir 
lietuviškas liaudies dainas.

I Malonaus siurpryzo publikai
1 suteikė lietuvių tautos pažiba,1 
Met. Operos artistė, Anna Kas
kas. kuri netikėtai atvyko kon
certam kad pagerbus garbingą, 

prel. J. 
vedėjo, 
sutiko 

būtent:
“Our Father”. 

taip ir šį kartą

I
f botas, kun. J. Valantiejus. kun. 
J. Kripas. kun. Dr. A. Bružas, 
kun. Abromaitis. kun. Ražaitis, 
kur.. Matutis. vietinės ir iš New 
Britain Seselės Praneiškietės.

Garbė Hartford'o kolonijai, 
ypač nenuilstančiam veikėjui, 
koncerto vadui, kun. J. Kripui 
už tokią menišką puotą, tau- 

; raus tėvynainio, prel. J. Ambo- 
• to gimtadienio pagerbimui. Tai 
' atitinkama garbė asmeniui, ku
riam arti prie širdies kenčianti i , '
Lietuva, semanota bakūžė, ir 

| lietuviška daina. Nors prelatas

I

Lietuva,
lietuviška daina. Nors prelatas 
jau pagyvenęs amžiumi, bet — 
jam tinka žodžiai:
Gal galvą nudažė gyvenimo šal

nos.
Gal slegia gyvenimo sunki naš

ta.
Bet šypsais dar puošia ir skaid

rina veidą.
vis atjaunėja tavoji dvasia... 

Estrellita.
Ir

HARTFORD, CONN.

Sausio 20 d. įvyko Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus 

.skyriaus susirinkimas, 
j vo veik visų draugijų

aukštų idėjų asmenį. 
Ambotą. Programos 
kun. J. Kripo prašoma, 
padainuoti dvi dainas, 
"Rugiagėlės” ir
Kaip visuomet.
jos skambus, aukštai išlavintas 
balsas, laisva scenoje laikysena 
visus užimponavo. Šią dainos 
karalaitę nuo estrados nulydėjo 
nuoširdžiausi aplodismentai. 
Gaila, kad salė per maža ir per

i
Lietuvių 
Dalyva- 

atstovai. 
taipgi prel. J. Ambotas. kun. J.
Kripas ir kun. Ražaitis.

Išrinkta nauja valdyba šiem 
metam, išklausyta raportai iš 
pereitų metų veikimo.

Lietuvių skyrius daugiausia Į
žema jos balsui pilnai išsitiesti, i rūpinasi Hartfordo ir apylinkės 

Apgailestaujama, kad nesusi- lietuviais jaunuoliais karo tar- 
: rinko daugiau lietuvių pasige- i nyboje. Nuo pat to skyriaus sū
rėti ir pasidžiaugti mūsų tau-1 organizavimo kasmet Kalėdų 
tos artistais, kurie muzikos jė-1 ir Velykų proga pasiunčia do
gą palaiko ir skleidžia mūsų'vanas ir sveikinimus. Skyrius 

I tautos garbę lietuvių ir svetim-! gauna padėkos laiškus nuo ka
nčių tarpe. ro tarnyboje esančių lietuvių
Publikoje matėsi: prel. J. Am-1 jaunuolių.

ŽIEMĄFARMERIS prieš SENĘ

DARBININKAS ~

Nors reikia daug išleisti do
vanoms, bet žmonės nuoširdžiai 
aukoja geram tikslui.

Artinasi Amerikos Raudono
jo Kryžiaus vajus. Mes nuošir
džiai pasidarbuosime tame va
juje. Susirinkimas nutarė paau
koti “Mile O’Dimes” $5.00. Ga
vo auką $10.00 čekį nuo p. Gied
raitienės. Nuoširdžiai padėkota 
pp. Giedraičiam, gėlininkam ir
fotografam, ne tik už auką, bet I 
ir už patalpas Raudonojo Kry
žiaus lietuvių skyriaus darbui, 
kur susirenka kiekvieną ketvir
tadienio vakarą siuvimui.

Lietuvės moterys ir merginos 
gausiai susirenka, bet pagei
daujama dar daugiau, pp. Gied
raičiai duoda dykai vietą, švie
są ir šilumą, ir dar daugiau; 
priima ir nuveža pasiūtus daik
tus Raudonajam Kryžiui.

Kviečiama visos moterys a- 
teiti ketvirtadienių vakarais į 
pp. Giedraičių namus, Park 
Studio. Park St.

Am. R. K. Lietuvių skyrius 
turi savo ižde §646.42. Skyriaus 
valdybą 1944 m. sudaro šie: 
pirm. Valerija Kaunietytė; vi- 
ce-pirm. Valerijonas Brazaus
kas: prot. rašt. V. Petraitienė; 
fin. rašt. G. Mickevičiūtė; ižd. 
M. Zarambienė. Siuvimo vedė
ja p. Giedraitienė; instruktorė 
V. Balčiūnienė.

Draugijų atstovai:
Amerikos Lietuvių Piliečių 

klubo — S. Makaveckas ir F. 
Karalius: Šv. Jono Ev. draugi- 

Pateckas ir A. J. 
Moterų Sąjungos 7 

Galickienė ir M. Za- 
Šv. Elzbietos drau-

I
CAMBRIDGE, MASS.

Sausio 17 d. ilgamečiai Cam- 
I bridžiaus gyventojai p. p. Z. M. 
; Kazlauskai, šventė 47 metų ve- 
! dybinio gyvenimo sukaktį, p. p. 
! Kazlauskai išaugino gražią ir 
pavyzdingą šeimą, būtent. 4 sū
nus. Joną. Juozą, Antaną ir Al
fredą, kuris dabar yra karo tar
nyboje, kur nors Australijoje,, uojautą. 
ir taipgi 3 dukteris. Heleną, O-i 
ną ir Minėtą.

Sveikiname p. p. Kazlauskus 
ir linkime laimingai švęsti auk
sinio juibiliejaus sukaktį.

I Į

w

to ligoninėje mirė J. Povilaitis. 
Velionis sausio 24 d. iš N. P. 
bažnyčios palaidotas Šv. Myko
lo kapuose. Velionis paliko nu
liūdime žmoną Elzbietą, 3 duk
teris ir du sūnus karo tarnybo
je. Palikusiai nuliūdime velio
nio šeimai, reiškiame gilią už-

Šiomis dienomis jaunuolis E. 
Puzinas išėjo karo tarnybon, 
pasirinkdamas aviaciją. Sveiki
name jaunuolį Puziną ir linki
me geriausių sėkmių tarnyboje.! 
Taipgi sausio 25 d. išėjo tarny- 

i bon B. Sargelis. Jis paliko na- 
[ muose jauną žmonelę ir dvejetą 
j vaikučių, p. Sargelis pasirinko 
laivyną. Sveikiname ir linkime 

’ geriausių sėkmių.
Į
■

I
I 
i

Sekmadienį, vasario 6 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos svetainė
je įvyksta gražus vakaras su la
bai juokingu veikalu “Gėlėse”, į 
kurį perstatys mokyklos vaiku
čiai ir alumniečiai, vadovybėje 
Seselių mokytojų. Dalyvaukime i 

i visi. i
I --------------

Sekmadienį, sausio 23 d. pa
rapijos klebonas kun. P. J. Juš
kaitės išdavė metinę parapijos 
atskaitą ir, taipgi visų vardus, 
kurie duoklėmis remia parapi
jos išlaikymą.

Sausio 21 d. Cambridge mies- ■
—
šalies gerovei, ypač dabar ei
nant Ketvirtam Karo Bonų Va
jui, kad mes galėtume sužinoti 
kiek lietuviai yra išplikę karo 

i bonų.

1
I

Sausio 30 d. mūsų bažnyčioje 
įvyksta mėnesinė kolekta Sese
lių mokytojų naudai. Remkime 
Seseles mokytojas.

ir F. Ambrazaitė;

jos — A. 
Kaunietis; 
kp. — R. 
rambienė;
gijos — p. Kavaliauskienė ir V.' 
Labeckienė; Gyvojo Rožančiaus
— V. Petrukevičienė ir J. Ma- 
ciuška: Marijos Vaikelių — G. 
Mickevičiūtė
Giidos — V. J. Kaunietytė ir G. 
Balčiūnaitė;

■ xiliary —
K. Žalnieraitienė;
kp. — V. Petraitienė ir O. Kau- 
nietienė; LDS 6 kp. — J. Leo
naitis ir P. Ambrasienė; LDLD
— V. Brazauskas; SLA 124 kp.
— p. Yvanauskienė ir A. Mazo- 
tas: Tretininkų — A. Zalionie- 
nė. Viso 22 atstovai. Kaikurios 
draugijos dar neišrinko atstovų, 
būtentn, L. Vyčių 6 kp.. Lietu
vių Sabonio Postas. Švč. Trejy
bės Vyrų klubas ir Šv. Cecili
jos choras. Tikimės, kad ir mi
nėtos draugijos atsiųs savo at
stovus į kitą susirinkimą.

Susirinkimai įvyksta kiekvie
no mėnesio trečią ketvirtadienį, 
vakare, Lietuvių parapijos mo
kyklos svetainėje.

Sausio 29 d., 7:30 vai. vakare. 
Šv. Trejybės parapijos mokyk
los svetainėje įvyks bazaras, 
kurio pelnas skiriamas lietu
viams jaunuoliams karo tarny
boje. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti, nes tai nėra koks 
srovinis dalbas, bet visų lietu
vių. Kas išgali, prašome atneš
ti ir paaukoti tam bazarui kokių 
daiktų ar pinigais.

Kalakutas.

Sabonio Posto Au-
V. Tamošiūnienė ir
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PATARIMAS
Nuoširdžiai patariu visiems 

■ įsigyti naujai išleistą kun. 
i Pranciško M. Juro maldakny- 
į gę “Didysis Ramybės Šaltinis”, 
nes yra tikras maldų šaltinis, 
iš kurios meldžiantis gali įsigy
ti atlaidus sau ir aukojant vė
lėms skaistykloje.

Aš džiaugiuos šią knygą įsi- 
gyjus. Patariu visiems įsigyti. 
Jei kam nebūtų patogu patiems 
užsisakyti iš “Darbininko” kny
gyno, 386 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.. tai galite kreip- 

, tis pas p. B. Mičiūnienę, 
j Britaine.

I
Sausio 22 d. po ilgos ligos mi- 

• rė Pranciška Kupstienė. Paėjo 
i iš Lazdijų par. Paliko nuliūdi- 
Į me vyrą Joną Kupstį ir dvi se- 
j seris. Palaidotas iškilmingai iš 
Šv. Andriejaus par. bažnyčios 
Švč. Marijos kapuose.

Velionė buvo Šv. Rožančiaus 
draugijos narė. Draugijos na
rės atitinkamai pagerbė velionę 
ir už jos vėlę užprašė šv. mi
šias. T.M.

MIRĖ

Storai priversta sniego: 5 vai. 
ryto, šalta ir nemalonu. Sodas 
ir didžiuma civilių, kaip jūs ir 
aš. miega. Kada atsikeliame ir 
pamatome, kad reikia apsiauti 
kaliošais ir uždėti 
gus. atrodo labai 
kas.

Penktą valandą 
ninkas farmeris
tvartą, pasišviesdamas su lik
tume. kad įėjus pas gyvulius. 
Jis turi nevien atkasti sniegą, 
bet pamelšti karves ir jas pa
šerti. Paskui nuvesti pieną pa
sterizuoti į pieninę, tai nauja

karui lenciu- 
didelis daly-

ryte, pieni- 
kasa kelią į

probiiama. Keliai užversti — 
pripustyti, kad nei lenciūgai 
nieko nepadeda. Bušų patarna
vimas suparaližuotas, trauki
niai vėluojasi. Bet pienas vis- 
tiek atvežamas — pristatomas.

Net ir normaliais 
no farmeriams yra 
šiandien dvigubai 
Jis yra persidirbęs 
apmokamas. Jis vienas kovoja. 
Senė Žiema ir gi prisideda prie 
trugdymo. Jei mes norime ko
voti ir kovą laimėti, visi pasi
dalykime lygiai kiek farmeris 
jo pristato.

NEW BRITAIN, CONN

laikais pie- 
sunku. bet 
pasunkėjo, 
ir menkai
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H. P. HOOD & SONS

Aviacijos Kapitonas 
Pranas Radzukynas,

Pietinio Pacifiko 44-tos naikin
tuvų eskadrilės vadas, sūnus 
p.p. Prano ir Petronėlės Ra- 
dzukynų iš Cambridge, Massa
chusetts.

Kpt. P. Radzukynas, neskai-. 
tant aukštesnės mokyklos ir ko
legijos, yra baigęs Cambridge 

! lietuvių N. P. parapijos lietu
višką mokyklą su gerais pažy
mėjimo laipsniais. Kapitonas, 
būdamas namuose, buvo įžy
mus jaunuolis, labai mylėjo 
sportą, ypatingai — skraidymą.

Prasidėjus karui, savanoriu 
įstojo karo tarnybon ir, už še- 
šių mėnesių Kalifornijoje baigė 
skraidymo mokyklą vyresnio 

' leitenanto laipsniu. Baigęs mo- 
I kyklą, pasiųstas į New Caledo- 
nia. o iš ten, prasidėjus Solomon 
salų mūšiams, paaukštintas ka
pitono laipsniu ir paskirtas 44- 
tos eskadrilės vadu ir, pasiųs
tas į Guadalcanal. Kpt. P. Ra- 

jdziukynas virš metus grūmėsi 
su japonais, jam teko dalyvau- 

• ti Pacifiko oro kautynėse. Oro 
kautynėse yra išbuvęs 260 va- 

■ landų ir, yra numušęs ne vieną 
i japonų puoliką “Zero”. Už pa- 
įsižymėjimą ir narsą kovose su 
priešu, kpt. P. Radzukynas ga- 

. vo pagyrimus ir apdovanotas 
' medaliu. Kapitonas pareiškė, 
kad. Aukščiausio Valia, jis. ir 
iš žiauriausių kovų, su kulkų 

, sukapotu lėktuvu vis grįžo kul
kos nepaliestas .

i Kpt. P. Radzukynas, kad ir 
būdamas tolimame Pacifike per 
pusantrų metų, 
bes nepamiršo, 
mylimą lėktuvą puoliką buvo 
pakrikštyjęs lietuvišku vardu 
“Perkūnas”, ir tikrai, jis lietu
višku perkūnu smarkiai japo
nus trenkė. Po žiaurių kovų, 
kpt. P. Radziukynas buvo sugrį
žęs pas savo mylimus tėvelius 
vienam mėnesiui atostogų. 
Praleidęs atostogas ir Kalėdas, 
vėl grįžo karo tarnybon ir pa
siųstas kur nors kitur.

Malonu buvo pasimatyti su 
jaunu kpt. Pranu. Kapitonui te
kę vieną kartą dėl tirštos mig
los nusileisti japonų užimtose 
salose, ir vėl laimingai pas
prukti.

Tikrai garbė tėve.liams turėti 
tokį puikų sūnų, o mums lietu
viams dar didesnė garbė, kad 
lietuvių vardas yra kelįamas 
net mums nežinomose globo da-

Sausio 23 d. Cambridge lietu
vių karo bonų komitetas užre
gistravo už §2,075.00 karo pas
kolos bonų; registravo šie; p. 
S. Bartkus §1,375.00, šv. Tere
sėlės Moterų draugija už §500.. 
p. P .Radaitis už §150.00, ir p. 
J. Matonis už §50.00.

Bonų komitetas praneša, kad 
vasario 13 d. švenčiant Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mą Roberts mokyklos auditori
joje, 7 vai. vakare, bus visiems 
progos pirkti karo bonų. Taigi, 
patariame, kurie nori pirkti ka
ro bonų dabar, palaukti iki va
sario 13-tos. kad švenčiant Lie- 

I tuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo aktą, galėtume išpirkti 
kuodaugiausiai karo bonų ir,I 
tuomi pasirodyti, kad esame iš
tikimais šios šalies piliečiais, i 
ir remiame demokratiškų šalių 
karo siekius “laisvę dėl mažų 
ir didžių tautų” ir kartu smer
kiame imperialistiškos šalies 
gruoboniškus siekius. Tad vasa
rio 13 d. pirkime kuo daugiau
siai karo bonų.

i
>
I
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visgi lietuvy- 
jis net ir savo

Džiaugiamės ir sveikiname 
kun. A. Tamoliūną, apsigyvenu
sį mūsų Šv. Andriejaus parapi
joj. Dar tik mėnuo laiko, kaip 
kun. Tamoliūnas, čia gyvena, 
bet jau spėjo pasirodyti gra
žiais darbais, ypatingai spau
doje gražiai aprašo mūsų veiki
mą. Jis randa laiko ateiti į įvai
rių draugijų susirinkimus iv 
juose pareiškia gražių ir nau
dingų minčių.

Linkime kun. Tamoliūnui 
gausių Dievo malonių, ypač 
stiprios sveikatos.

Būtų malonu, kad kun. A. Ta
moliūnui pavyktų išjudinti Lie
tuvos Veikimo Centrą prie uo
lesnio veikimo Lietuvos ir šios

Parapijos choro metinis kon
certas įvyks vasario 20, parapi
jos svetainėj. Choras rengiasi 
su naujomis gražiomis daino
mis; taipgi yra užkviestas dai
nininkas Aleksandras Vasiliau
skas iš New Yorko.

Tą dieną paminėsime ir Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo šventę. Rytmetį, 10 vai. 
choras turės iškilmingas savo 
užsakytas šv. mišias už Ameri
kos ir Lietuvos kareivius, o va
kare 7 vai. iškilmingą koncertą.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti.

Mūsų kolonijoje organizuoja
si Bridgeporto Lietuvių Tary
ba. Veikėjai jau turėjo tuo rei
kalu pasitarimą, ir numatė as
menis kviesti į susirinkimą. 
Čionai dalyvaus tik asmenys, 
kurie norės padirbėti Lietuvos 
gerovei. Toji Taryba nebus dėl 
kokios ten politikos varinėjimo, 
o tik dėl Lietuvos sutartino ir 
didesnio darbo kolonijoj.

Muz. A. Stanišauskas buvo 
nuvykęs praeitą antradienį į 
muziko Jono Jankaus laidotu
ves, Brooklyn. N. Y. A. Stani
šauskas labai apgailestauja jo 
ir reiškia gilią užuojautą artis
tei Ievai Jenkienei ir jos sūnus 
Justui Jankui. O.

Vasario 2 d. išeina karo tar
nybon p. W. Sabas, mūsų para
pijos choro narys, p. W. Sabas 
palieka namuose jauną žmonelę) 
(E. Jakutytę), p. W. Sabas pa-ji 
sirinko laivyną. Sveikiname ir į 
linkime sėkmių.

i 
I
ĮI

Karys Alfonsas Mažutaitis. 
kuris tarnauja aviacijoje, iš 
Kalifornijos perkeltas New 
Yorkan ir priskirtas prie ka
riūnų mokytis Niagara Univer
sitete. Sveikiname. f

Iš besilankančių karių tekol 
matyti šiuos: marinas K. Gied- Į iyse 
raitis, grand. T. Ajauskas. jūr. 1 
W. Žilius ir taipgi teko patirti, 
kad jūreivis A. Savickas pa
siųstas užjūrio tarnybon. A. D.

Sveikiname kpt. P. Radziuky- 
ną ir linkime geriausių sėkmių 
ir Dievo palaimos, kokioje pa
saulio dalyje jis nebūtų. A. D.

ŠIRDINGA PADĖKA
užUž lankymą ligoninėje ir 

pareikštas užuojautas, klebo
nui, kun. P. Juškaičiui, kun. A. 
Baltrušiūnui, misijonieriui Tė
vui Alfonsui, kun. Abračinskui 
iš So. 
žiuoto 
ir So. 
galbą 
A. ir 
Daukantui. Toliau, už lankymą: 
ligoninėje ir dovanas: p. A. 
Daukantienei. G. Zekevičiūtei, 
O. Zekevičienei, M. Airošienei. 
J. ir O. Smilgiam, M. Jankaus
kienei. H. Zaveckiūtei, seseriai 
ir švogeriui V. ir C. Zinkam, M. 
Skirienei. O. Radaitienei, J. ir 
O. Roketenetz, S. ir J. Gilliam.

Bostono. Jėzaus Nukry- 
Seselėms. Cambridžiaus 

Bostono, ir taipgi už pa- 
ir malonų patarnavimą 
M. Zaveckam ir p. A.

M. Sundukienei, F. ir M. Wait- 
kam, K. Janunienei. E. Nemeik-

*

štienei. J. ir D. šimukauškam ir 
visiems kitiems už pareikštas 
užuojautas.

Širdingiausiai ačiū,
Apolonija Bačinskienė.

"lf It’ll make you f«*l any better, 
think of it a« fcaccn drippings!”^

«
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VALSTYBE MODERNIAME PASAULY 
ENCIKLIKA

Spalių 20 d., 1939 m.
25. Bažnyčia ir Valstybė

Bažnyčia įsakmiai skelbia paklusnumą ir pagar
bą pasaulinei valdžiai, kurios kilmę veda iš Dievo. Ji 
laikosi savo moksle dieviškojo Mokytojo, kuris yra 
pasakęs: “Atiduokite ciesoriui, kas yra ciesoriaus” 
(Mat. 22, 21); ji nenori niekieno valdžios pasisavinti, 
o savo liturgijoje gieda: “nepaveržia žemės karalystės, 
kuris duoda dangaus karalystę” (Epi. hymn.). Ji ne
žemina žmonių jėgos, bet ją pakelia į tai, kas tauru ir 
kilnu; ji išdirba žmogaus būdą, kuris griežtai laikosi 
sąžinės. Bažnyčia, tiek tautų sukultūrinusi, niekados 
nėra skaičiusi kliūčių kultūrinei jų pažangai; priešin
gai, ji su motinišku pasididžiavimu džiaugiasi jos klės- > 
tėjimu. Jos veikimo tikslas yra nuostabiai išreikštas 
Angelų, giedojusių prie Įsikūnijusio žodžio prakartė- 
lės: “Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje geros 
valios žmonėms” (Luk. 2, 14). Tą ramybę, kurios pa
saulis negali duoti, pats dieviškasis Atpirkėjas lyg 
šventą savo veldmę, yra suteikęs savo mokytiniams: 
“Aš jums palieku ramybę, savo ramybę jums duodu” 
(Jo. 14, 27); ir pagal tą kilnų Kristaus mokslą, kurį 
Jis pats yra suglaudęs dvigubu Dievo ir artimo meilės 
įsakymu, milijonai sielų rado ramybę, randa ją šian
dien ir ras visados. Beveik dviejų tūkstančių metų is
torija, — o istoriją vienas didis Romos kalbėtojas taik
liai yra pavadinęs “gyvenimo mokytoja” (Cic. orat. 1, 
2, 9) — įrodo Šventojo Rašto žodžių tiesą, kad tie ne
randa ramybės, kurie priešinasi Dievui (Job. 9, 4). Nes 
vien Kristus yra “kampinis akmuo” (Ef. 2, 20), kuriuo 
gali būti pagrįsta patvari visuomenės ir atskirų žmo
nių gerovė.

Kadangi ant šio kampinio akmens yra pastatyta 
Bažnyčia, tad, be abejo, jokios priešingos galybės nie
kada neįstengia jos nei nustelbti, nei jos išgriauti: 
“pragaro vartai jos nenugalės” (Mat. 16, 18), nes išvi
dinės ir išorinės kovos tik didina jos jėgas, gamina jai 
naujas pergales ir pina naujus vainikus. Ir priešingai, 
visoki kiti pastatai, kurie neturi Kristaus, kaip atra
mos pagrindo, atrodo esą pastatyti ant lekiančiojo 
smėlio ir dėl to kada nors turės sugriūti (Cf. Mat. 7, 
26-27).

Tamsybių Valanda
Garbingieji Broliai, valanda, kurioje ateina pas 

jus ši pirma Mūsų enciklika ne vienu atžvilgiu yra 
“tamsybių valanda” (Luk. 22, 53), kurioje smurto ir 
nesantaikos dvasia pila ant žmonijos kruvinų skaus
mų ir liūdesio taurę. Ar yra dar reikalo sakyti jums, 
kad Mūsų tėviška širdis, gilios užuojautos sujaudinta, 
yra arti ypač tų sūnų ir dukterų, kurie kenčia vargą, 
skurdą ir persekiojimą? Tautos jau įtrauktos į žmog
žudišką karo sūkurį ir, gal būt, jos kenčia tik “skaus
mų pradžią” (Mat. 24, 8), o tačiau nesuskaitomose šei
mose jau viešpatauja mirtis, išnaikinimas, ašaros ir 
skurdas. Nesuskaitomųjų žmonių, net nekovojančiųjų, 
kraujas kelia šiurpulingą vaitojimą, ypač dėl taip my
limos tautos, kaip lenkai, kurios ištikimybė Bažny
čiai ir nuopelnai, gelbint krikščionišką kultūrą, neiš
dildomomis raidėmis yra įrašyti istorijos lapuose ir 
duoda jai teisę į žmoniškai brolišką pasaulio užuojau
tą. Pasitikėdami galingu Marijos, Krikščionių pagal
bos, užtarymu, ji laukia prisikėlimo valandos pagal tei
singumo ir tikros taikos dėsnius.

Popiežiaus Pastangos
Tai, kas šiandien jau yra įvykę ir vyksta toliau, 

stovėjo Mūsų akyse kaip vizija, kai tuo metu, kada dar 
nebuvo išnykusios visos viltys, nieko nepalikome ne
išmėginę, kad savo pareigai tinkamu būdu ir Mūsų 
dispozicijoje esamomis priemonėmis sulaikytume su
sirėmimą ginklais ir paliktume atvirą kelią abiem ša
lims garbingai susitaikinti. Būdami įsitikinę, kad vie
nos šalies smurto pavartojimas iššauks ginkluotą prie
šingos šalies atsakymą, Mes laikėme savo apaštališka 
priederme ir krikščioniškos meilės įsakymu visą išmė
ginti, kad apsaugotume žmoniją ir krikščioniją nuo 
naujo pasaulio gaisro baisenybių, nors buvo baimės, 
kad Mūsų įspėjimai, nors buvo pagarbiai išklausyti, 
praskambėjo neįvykdyti. O kai Mūsų ganytojišką šir
dį varsto skausmai ir rūpesčiai, tai stoja Mūsų akyse 
Gerojo Ganytojo paveikslas; Mums atrodo, kad šian
dien Jo vardu turime pakartoti Jo raudą: “Kad gi ir 
tu... žinotumei, kas tau neša ramybę, dabar gi paslėp
tą tavo akims” (Luk. 19, 42).

Kaip anoj dainelėj “Trys sesutės”apsivedė visos kartu ištekėdamos — 
viena už armijos kario, antra — jūreivio, trečia — marino. Pažymėtina, 
kad dabartiniu laiku vedybų iclic.J.as labai aukštas. Įdomus psichologi
nis klausimas.

- v

Aukos Amerikos Lietuviu Tarybai
Sudėtos Amerikos Lietuvių Konferencijoje 

Pittsburgh, Pa.
SLA 311-ta kuopa — West Frankfort, III. 5.00
V. Urbonas — West Frankfort, III......................................... 5.00
Rev. Justin Vaškys, Pittsburgh, Lith. Franc. Fathers 25.00 

i M. Karčiauskas — Chicago, III. ........................ 2.00
P. Jungelis, Akron, Ohio SLA 198 kuopa 6.00
Jos. Mitka ir B. Pūkis — Milwaukee, Wis. 5.00
Mrs. J. Politis, Rockford, III. Lith. Catholic Womens L. 10.00

I

Dr-tė Taut. Garsaus Vardo Lietuvos, Chicago, per Pirturnj 10.00 
Lietuvių K. Ratelis. A. Jakutis — Chicago, III. 10.00
SLA 75 kuopa. Br. Staikienė — West Hollywood. Cal. 5.00
9-th Ward Lietuvių Demokratų Klubas Roseland-Chicago 50.00 
J. Sekys — Hartford, Conn....................................... 5.00
Lietuvių Keistučio Klubas ..................................  12.00
Amerikos Lietuvių Piliečių klubas .......................... 5.00
SLA 236 kuopa, per A. Fengel, Toronto Ont. Canada

(Bus daugiau)
5.00

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar Bažnyčia gerbia pasaulinę valdžią ?
2. Kaip tautų vadai atsinešė į Popiežiaus taikos 

atsišaukimą?
3. Koks turi būti tikros taikos pagrindas?

AMERICAN Ji RED CROSS
WASHINGTON.D.C.

kymo. Teisėjas Laukaitis atsto-' nikas būtų buvęs gyvas tai ši 
vavo Lietuvių draugijų Tarybą puota būtų buvusi jo garbei, 

kolonijos profesijonalus. ’ Sausio 16 d. buvo numatyta 
Jurgis Galkauskas kalbėjo var- kaipo auksinio kunigystės jubi- 
du visų parapijos 
Kun. Jonas O’Neill, 
Mount Saint Mary’s 
jos, Emmitsburgh. 

j pakartojo- visiems
Elzbieta Balkiūtė Tamulevičiūtė, Mjrs. Čatherine

• tnė, Albertas ir Leoną Guzevi- ir 
Į čiai, Mrs. Adam Svikla. Mrs. j

_ _ , Bumauskienė, Allan Ross, Mrs.
----------- Į Ona Gelažinis, Mrs. Rozumienė, 
Leonora Andriušienė, Leo Ru-ĮMrs. proxeda Tautkus, Rita 
dokas, Petras Danyia. Mary Tautkus, Povilas Belinkevičius, 
and John Andrews, B. Dam- * p Pileckienė, L. Skeivis, Agota 
brauskas,

Rinkliava Marianapolio Kolegijai
Pereitą sekmadienį, sausio 23 

dieną lietuvių katalikų parapi
jose, Brockton. Mass. ir So. 
Boston, Mass.. padaryta rink
liavos Marianapolio kolegijai. Balkienė, Elena Liolienė, John' Grigas. Mary Balberis, Mrs. Ag- 
Kaip visados, taip ir dabar Ma- and Mary Kilkus, Kazimieras nes Fabian, Nellie Albaugh, S. 
rianapoli© kolegija susilaukė di- Vaičiūnas, Petras Kubilius, Ma- Į Svikla, A. Babulis, Richard Jar- 
džiausio palankumo iš klebonų rijona Chužienė, Antanina Pis- j malavičius, J. Keriszo, Drevins- 
— šv. Rcko par., kun. Jono čikos. J. Yukna. Į kienė, Petras Juškaitis, C. Poš-
Švagždžio ir šv. Petro par. kun.' Po $1.00 aukavo: Karolina Į kus, V. Chirokas. Kaz. šeputa, 
Pr. Virmauskio, uolių kolegijos Skarinka. C. Grigas. Agota Ku-Įgary Buvidenas, Florence Dom- 
geradarių ir rėmėjų. kauskas, Teresė Šimkienė, An- brosky, Edward Bakutis, Patri-

Brocktone rinkliavos proga tanina Šarkienė, Jonas Česnu-' cja Hughes, J. Kumpa, Mrs. An- 
pamokslus sakė Marianapolio ievičius, Richard Roclevitch, V.- nje Rapczinski, Mrs. P. Sykes, 
High School principai, kun. Dr. Matulienė, M. Meškinienė, R.1 Kar. Plaskas, Mrs. I. Staupas, 
Vincas Andriuška, MIC. Tautkus, B. Žemaitis, H. Gilu-1 Josephine žemaitis, Kaz. Stau-

Aukų surinkta viso $640.00. sevičienė, J. Kalpokienė. B. Pa- pas, Joe Saurewicz. Bro, Darni- vardu. Taipgi dalyvavo arkivys-
Bostone rinkliavos proga pa- skano, Uršulė Abračinskienė, J. lienė (30c) ir Luce Tamashunas kupo Mykolo Curley sekretorius' vestas Tėvams Sulpicijonams

mokslus sakė Marianapolio ko- Pickel. Ona Danylaitė, M. ir A J (50c.). , ir kancleriaus padėjėjas preia- globoti ir nuo kurio fondo nuo-
legijos disciplinos prefektas, Svirskas. Jurgis Česnulevičius, Į 
kun. Juozas Kuprevičius, MIC. Kaz. Grigas, Veronika Zalavi-

Aukų surinkta viso $422.00.
Marianapolio kolegija nuošir

džiai dėkoja visiems, savo auka 
prisidėjusiems mūsų lietuvišką 
katalikų mokslo įstaigą parem
ti, ypatingai klebonam kun. J. 
Švagždžiui ir kun. Pr. Virmaus-.Rozalija Chirukienė, A. Kvara-' 
kiui, nuolatiniams kolegijos ge
radariams.

Ateinantį sekmadienį, sausio 
30 dieną, rinkliava Marianapo
lio kolegijai paremti įvyks šv. 
Juozapo par. Waterbury, Conn., 
ir šv. Kazimiero par., Westfield. 
Mass. «

Ta proga pamokslus Water- 
bury sakys kun. Dr. Vincas An
driuška, MIC.. o Westfield — 
kun. Juozas Kuprevičius.

Tat. dar kartą gerb. klebo
nams ir visiems aukojusiems ir 
prie rinkliavos prisidėjusiems 
tariame nuoširdžiai ačiū.

Tautkus, B. Žemaitis, H. Gilu- Josephine Žemaitis. Kaz. Stau- 
sevičienė. J. Kalookienė. B. Pa- no c SnnronHp, r™ nomi.

draugijų.' liejaus diena kun. Lietuvnikui. 
atvykęs iš Dievui tačiau pašaukus kun. 
Seminari- Lietuvniką amžinybėn kun. 
Maryland, Mendelis gavo kaip ir jo garbę, 
apie kun. Kun. Lietuvnikas per 50 metų

Mendelio studentavimo dienas klebonavęs šv. Alfonso lietuvių 
toj įstaigoje. Kun. Juozas Gied- parapijoj neprivalo būti už- 
ra įteikė kun. Mendeliui linkė- mirštąs.
jimus vardu visų Baltimorės ar-1 Kun. Juozapui Lietuvnikui 
kivyskupijos lietuvių kunigų. Paminklas
Advokatas Nadas Rastenis. ' Kun. dr. Mendelis susirinku- 
Marylando Valstybės Būto ats- Įsiems įteikė prašymą, kad kun. 
tovas, nors neoficialiai atstovą- Lietuvnikui būtų pastatytas pa- 
vo Marylando valstybę. Advo- minkias ne iš akmens arba is 
katas Tomas Grajauskas atsto-' vario, bet paminklas kurs įam- 
vavo jaunąją kartą, o Vladas žintų jo vardą ir jo kunigiškus 
Draginas ir Jonas Cesna tarė darbus. Jisai susirinkusiems 
kelius žodžius senosios kartos perstatė reikalingumą sukelti 

$10.000 Fondui, kurs būtų pa

Veronika Zalavi- 
čienė, S. Balberis. Mrs. Helena

I - -i
Kimtavičienė, D. Loncevičienė, 
Mrs. Grace Šankus, L. Zinkevi
čienė, Antanina Šarkienė. Felix 
Dūkštą. Mrs. J. Tamosevičienė. į 
Vera Keriszo. Agnės Kuliešis, i

Su kitomis aukomis, surinkto- tas F. Juozapas Manns, bet jis.šimčiai padėtų mokyti neturtin- 
mis bažnyčioje, nors ir stambes
nių. kurių pavardžių neteko su
žinoti, viso šv. Roko par. gera
širdžiai Marianapolio kolegijos 
palaikymui sudėjo $640.00.

Jums dėkingi.
Marianapolio Kolegijos

Vadovybe.

nekalbėjo.

i
i
l

pora savaičių prieš laiką buvo 
išparduoti.

Kun. dr. Mendelio 
Priimtuvių Puota

Sekmadienis, sausio 16 d.. į Choras Pradeda
Šv. Roko par.. Brocktono au-' gai pasiliks Baltimorės lietuvių; Vakaro iškilmės prasidėjo A- 

kotojų sąrašas: ' atmintyse. Tą dieną šv. Alfonso merikos himnu, po kurio bažny-
Po $20.00 aukavo: 

Statkaitė ir Ona Mikšiūtė.
Po S15.00 aukavo: Jonas Jes- nigystės sukaktuves 

kelevičius ir Rozalija Eitavičiū- 
tė.

Po $10.00 aukavo: Kun. F. 
Norbutas, Anna Jakavonis, N. 
N., Felix Voveris.

Po S5.00 aukavo: Vladas Ge- 
cevičius, Adomas Jarmalavi
čius, Eva Babulis, Petras Tūbe
lis, Mykolas Abračinskas, Mary 
Janauski, Julius Baronas. Pet
ras Miliauskas, Juozas Treina- 
vičius, Antanas Norkus, Elz
bieta Mazauskaitė, A. ir P. Pel- 
džiai, Ieva Mockienė, Marijona 
Bartkevičienė, Kazys Cirbule- 
nis, J. P. Kvaračius, Julė Jaka
vonytė, Kamanduliai.

Po $3.00 aukavo: Barbora Že- 
meikis ir Frank Adomaitis.

Po $2.00 aukavo: Antanas 
Trakėnas, Martha Blaževičius, 
Agnės Kodyle, Mrs. Domicėlė 
ir Ant. Valatkevich. Steponas 
Kašėta, Larolis Pigaga, Mrs. J. 
Raczkowski, Tadas ir Viktorija 
Couble. Anna Kibartienė, Bronė 
Tremavičienė, L. A. Szemetas, 
ciejienė, Frances Pribuszauskie-

įgą jaunuolį į kunigus. Duoti 
pradžią tam fondui, kun. dr. 

Klebono kun. Mendelio Mendelis. kaipo klebonas, pas
kalba kyrė kun. Antaną Dubinską

Paskučiausiai kalbėjo patsai'fondo iždininku ir tuoj jam į-
! vakaro garbės svečias, kun. dr., teikė čekį ant $100.00. Kadan- 
' Mendelis. Jisai savo kalboje gi kun- Lietuvninkas darbavosi 
pradžioje pranešė visiems, kad ^0 metų mūsų parapijoj, tad 
jo kalba turės keturius punktus. Į kun- dr. Mendelis kvietė ar tai 
Pirmiausiai jisai atidavė Dievui 200 šeimų arba pavienių asme- 
garbę už suteikimą jam kuni-. nU paaukoti po vieną dolerį 
gystės pašaukimo ir apdovano- kiekvienų metų jo darbui, arba 
jimą jo proto ir kūno gabumais. P° §50.00 ir tas veikiai sudary- 
Jisai pareiškė, kad šis vakaras, ty pageidaujamą $10,000. 
nėra tik pagerbimas ūkininko R°ndas bus žinomas, kaipo Šv. 
Mendelio sūnaus, bet yra pager
bimas Jėzaus Kristaus kunigys
tės ir tų kitų dovanų, kuriomis 
Dievos papuošė kun. Mendelio 
asmenį. Antroj vietoj jis dėko- 

i jo Dievui ir Arkivyskupui už jo 
I paskyrimą šv .Alfonso parapi
jom Dėkojo kun. Antanui Du- 

i binskui. Sesutėms ir žmonėms.
kurie per pereitus 15 metų jam 
bendradarbiavo, kad jis galėjo 

j nuveikti tuos darbus, kurie bu- dėkodamas už tą netikėtą dova- 
Ivo nuveikti. Dėkojo visiems, Į-§2.000.00 pasakė, kad ji bus 
j kurie kokiu būdu prisidėjo prie sunaudota geriems tikslams, 
[vakaro pagerbimo puotos. Tre-[Mokyklos vaikučiai netik prisi- 
čioj vietoj jis nuoširdžiai meldė dėjo prie pinigiškos dovanos, 

' visų jam atleisti už jo padary- *** taipgi kum dr. Mendeliui į- 
.tas klaidas. Jis prisipažino, kad teikė puikią pintinę gėlių. Va- 
būdamas jaunas neprityręs pa
darė klaidų, gal nereikalingai 
kur išsišoko, ką nors įžeidė. 

I “Ši vakarą atverskim naują la- 
■ pą mūsų parapijos gyvenime, 
'jisai tarė, pradėkim naują ski- 
; rių mūsų parapijos ir kolonijos 
l istorijoj. |

Ketvirta kalbos dalis buvo 
prašvmas. Vakaro iškilmes liu- Visagalio Dievo Tėvo ir Sūnaus 
dijo. kad Baltimorės lietuviai ’r ®v- Dvasios nužengia ant jū- 
buvo simpatingi kun. dr. Men- s1* ’r Pasilieka visuomet, 
deliui, tad jis drįsta daryti pra- men~ 
šymą ir tas yra. kad visi vienin- ttTOe&MMeoteeeMeeceeMfl

Šis

j

Juozapo Bursa, atminčiai kun. 
Juozapo Lietuvniko.
Kun. Mendeliui Surpryzas

Pirm negu vakaras užsibai
gė. kun. dr. Mendeliui buvo pa
darytas netikėtas maloningu
mas. Kun. Dubinskas po trum- 

' pos kalbos kun. Mendeliui įtei
kė dovaną nuo parapijiečių — 
du karo bonus, kiekvieną — 
$1,000.00 vertės. Kun. Mendelis

Jadvyga parapijos žmonės viešai minėjo tinis choras išpildė kelias dai- 
"kun. dr. Mendelio 16 metų ku- neles. Kun. Mendelis atkalbėjo 

---- ----------- , ir jo pas- maldą ir prasidėjo vaišės. Va- 
kyrimą klebonu šv. Alfonso karienės metu gražiai grojo Al- 
bažnyčios. Ryte per mišias 8:30 berto Juškevičiaus orchestra, 

kum dr.'Juozas Kasinskas. puotos ren- 
po trumpos

vai., kurias atnašavo 1__ ___
I

Mendelis. didysis bažnytinis gėjų pirmininkas, 
choras puikiai giedojo ir be- įžanginės kalbos perstatė kun. 
veik visa bažnyčia ėjo prie šv. Antaną Dubinską vakaro vedė- 
Komunijos. kad išmelsti iš Die- ju - toastmasteriu. 
vo naujam klebonui reikalingų 
malonių.

Vakaro Iškilmės
Sekmadienio vakarą 6 vai. į- J

vyko pagerbimo puota. Parapi-,pradėdamas su kun. Mendelio!

Šią sunkią 
pareigą kun. Dubinskas begalo 
sumaniai ir įdomiai atliko. Bu
vo kas nepaprasto kuomet 
trumpai jisai perstatė visus sė
dėjusius prie kalbėtojų stalo,

1 karo iškilmės užsibaigė kun. dr. 
Mendeliui pakviečiant visus da
lyvaujančius kunigus draug su 
juo suteikti susirinkusiems ku
nigiškus palaiminimus. Begalo 
buvo įspūdinga žiūrint kaip 12 
ar daugiau kunigų darė ženklą 

I kryžiaus sykiu, kun. Mendeliui 
tariant žodžius “Lai palaima

jos svetainė, dėka Sesučių Ka- mamyte ir užbaigdamas su savo 
zimieriečių meningoms pastan- brangia gimdytoja.
gonis. buvo išpuošta taip, kad 
stebino visus atsilankiusius. 
Niekas nebūtų oamintijęs, kad 
tai buvo mūsų svetainė, o ne ko- buvo Valerijonas Strazdauskas 
kio didelio viešbučio ‘ballroom . ilgametis švč. Vardo dr-jos pir- 
Kaip svetainės sienos taip sta-į mininkas. Jautriai jis nupasa- 
lai, prie kurių sėdėjo svečiai, kojo savo 15 metų santykius su 
buvo tikrai žavėjančiai pagra-’kun. dr. Mendeliu. Po jo kalbė- 
žinti. Puotoj daiyvavo kun. dr., jo šv. Marijos Seminarijos kun. 
Mendelio giminės ir apie dvyli-i Povilas Dyer. Jis trumpai pri- 
ka svečių kunigų. Vietos stokos minė visiems tai ką jis paste- 
dėliai buvo galima tik aprūpin- bėjo šv. Alfonso bažnyčioje per 
ti 350 svečių, bet bilietai jau pereitus du metus savo atsilan-

Kalbos men.
Pirmutinis vakaro kalbėtojas

i

gai dirbtumėm tikybos ir tau-1 
tybės darbą. La: nebūna mūsų 
tarpe jokių nesutikimų, jokių 
nesusipratimų, bet veikime visi 
vieningai, vienam tikslui.

Svarbiausias prašymas tačiau 
nelietė kun. Mendelio asmeąs, 
bet buvusio klebono kun. J. 
Lietuvniko. Kun. dr. Mendelis 
priminė visiems jei kun. Lietuv-

A-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvib 
Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 

602 Washington Blvd.
; BALTIMORE 30, Md. 

Tel. Lexington 8595 
Limosinai cMl visokių reikalų
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Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

Norvvoodo Lietuviai Išpirko Karo
Bonu Už $27,300.00

c i y

karo bonai. 
Tą vakarą pirmininkas adv. B. 
Sykes paskelbė, kad karo bonų 
parduota už apie 827.000. Vie
tiniame anglų kalba laikraštyj 
“Norwood Messenger” pirma
dienio laidoje paskelbta dide- 
liomis raidėmis: "LITHUA-
NIANS BUY S27.300 IN 
BONDS AT RALLY”.

Lietuviai tikrai patriotiniai

Norultod. Mass. — Sekmadie- vo pardavinėjami 
nį. sausio 23 d.. 3 vai. po pietų, 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
svetainėje įvyko masinis lietu
vių susirinkimas, kuriame pra
dėtas Ketvirtas Karo Bonų va
jus. šį susirinkimą suruošė Lie
tuvių Karo Bonų Komitetas.

Programoje dalyvavo WAC 
kelios mergaitės uniformose, ir 
viena jų. būtent. Srgt. Vergie
Davis pasakė kalbelę apie W AC pasirodė karo bonų pirkime, 

šis yra • ketvirtas masinis karo 
ir lietuviai

Nepaprasta Maldaknygė 
DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS 

Surinko ir išleido 

Kun. P. M. Juras

Worcesterio Lietuvių Bonų 
Komisijos Veikimas

BUY

ir mergaičių pareigas tarny
boje, kurios kalbą lietuvių xal- bonų pardavimas, 
ba atpasakojo p. O. Pazniokai- kiekvieną kartą pasirodė labai 
tė. Po to parode judamus pa- gražiai. Lietuviai nustebino ki- 
veikslus apie mergaičių karinę tataučius. kaikurie gal būti iri 
tarnybą. Kalbų ir paveikslų ro- pavydi lietuviams, bet niekas 
dymo tarpuose visą laiką grojo nedraudžia, ir ne tik nedrau- 
vienos šeimos, būtent. Falconer džia, bet kviečia pasidarbuoti 
orkestrą. Į taip, kaip ir lietuviai darbuo-

Trumpas 1 
asmenys: adv. James J. Curran. j 
Norvoodo Karo Bonų Komiteto woodo lietuvių karo bonų kvo- 
pirmininkas; adv. Joseph S.1 tos jau antrą kartą prisideda 
Crowley. p. Antanas F. Knei- 
žys. studentas Bernardas Sykes 
ir vietinis kleb. kun. S. P. Knei- 
žis, kuris programos pabaigoje 
parodė įdomius judamus pa
veikslus. Prograunos vedėju bu
vo adv. B. Sykes. Lietuvių Karo 
Bonų Komiteto pirmininkas.

Pažymėtina, kad pp. Falconer 
šeimos orkestros nariai ne tik 
grojo, bet Bobby Falconer. jau- p. 
nas vaikinas labai gražiai pa- Pharmacy 
dainavo keletą populiarių dai- yra prisidėję stambiomis sumo- 
nelių. Taipgi reprodukcijos bū- mis .kad pakelti lietuvių vardą, 
du transliuota dainininkės An- Norvvoodo lietuviai už pir- 
na Kaskas. Metropolitan Ope- miau išpirktus bonus gauna ka
ros artistės, dainelė “Kur Ba- ro lėktuvą, kuris bus pavadin- 
kužė Samanota.” tas lietuvišku vardu, o už pasta-

Karo bonus pardavinėjo J. V. rajame masiniame susirinkime 
pašto ir banko pareigūnai: pp. pirktus bonus lietuviai pasirin- 
Fred Adelman. Festus McDon- 
ough ir James Cuff. jiem gel
bėjo typewriteriais išrašyti bo
nus pp. Alena Cofsky, Adelė 
Dudaitė ir Virginija Vasiliaus
kaitė. Aplikacijas išpildė pp. 
Marijona Mickūnaitė, Valerija

kalbas pasakė šie jas i.
Pažymėtina, kad prie Nor-

stambiomis sumomis lietuviai 
biznieriai, p. Pranas Gerulskis. 
Mvopia Club Beverage įstaigos' 
savininkas, ir p. Jonas Gudelis, 
Monarch Bakery savininkas iš 
Hyde Park. Lietuviai biznieriai, 
kaip pavyzdžiui, p. Kazimieras 
Naujokaitis. Winslow Garage 
savininkas, p. Kazys Viesulą. 
Samovar Restaurant vedėjas, 

Antanas Mickūnas. Balch 
savininkas, ir kiti

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 — S3.50.

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

e.* -

I f
I

“Darbininko” Administracija,

Siunčiu S ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

knyga (s)

Vardas

Gatvė

Miestas

i

ir Pavardė

ir Valstija

★S
skyriaus ruošiama programa( LAWRENCE, MASS. 
lietuvių jaunuolių, kurie yra1 ___________
karo tarnyboje, naudai. Pakvie-I 23 d , j.

sta ir jau pasižadėjo p. Ona Sodaliečių susirinkimas.,
Uvaškienė atvykti su savo šoke- nauJa valdyba pinnj.'
jų grupe ir išpildyti programos ni])kė jšrinku antram terminui 
dalį. Kviečiame visus dalyvauti. Julijona kuri

Pereitą savaitę sugrįžo pra- šiais metais

ko dvylika ar daugiau lauko 
ambulansų, kuriuos skiria Ar- 
my Medical Corps.

Patartina visiems lietuviams, 
kurie perkate bonus dirbtuvėse, 
bankose ar pašte, visus pirktus leisti 10 dienų atostogas pas sa- College, jos pagelbininkė L. 
bonus užregistruoti pas p. An- vo tėvelius kareivis Stasys Da- Švenčioniūtė, raštininkė E. Ta- 

Baltaduonytė ir Petras Pakaus- taną Mickūną. Balch Pharmacy. lelis. pp. Daleliai gyv. 9 Lenox mašauskaitė, 
kas. Tą dieną ir ankščiau pirk- 1140 VVashington St., Norwoo- St. Lindime malonių atostogų reckaitė: į 
tus bonus registravo p. Antanas de. kad už pirktus bonus lietu- 
Mickūnas. vaistininkas j- T , ---- ,
tuvių Karo Bonų Komiteto iždi
ninkas. Salėje tvarką palaikė 
pp. varg. A. Šlapelis. J. Versiac
kas ir p. Dixon: scenoje pagel
bėjo ir garsiakalbius kontrolia
vo studentai Antanas P. Knei- 
žys ir Bernardas Sykes. Bonų 
pardavinėtojams gelbėjo ir p. 
Ona Pazniokaitė. Lietuvių Ka- 
r Bonų Komiteto sekretorė.

są programos laiką bu-

ir Lie- viai gautų atitinkamą kreditą. 
Bonus galite bile kada užregis
truoti. ir ne tik užregistruoti, 
bet ir pirkti per p. Antaną Mic- 
kūną. Lietuvių Karo Bonų Ko
miteto iždininką.

SO. BOSTONO JAUNAMEČIŲ 
ŠOKĖJŲ GRUPĖ 

NORWOODE
Sekmadienį, vasario 6 d.. 3:30 

vai. po pietų įvyks Federacijosi
i

BONODAY

baigia Emmanuel 
pagelbininkė L.

į jo pirmą savaitę šventų misijų, 
I sausio 23 d., lietuvių kalba ben- 

Jdrai visiems. Baigs sekmadienį,
1 sausio 30 d. Tą pąčią dieną pra
dės savaitę misijų anglų kalba. 
Pamokslai įspūdingi. Žmonių 
lankosi daug. Oras ateina į pa- 
gelbą misijų pasisekimui.

iždininkė E. Je- 
Federacijos sky- 

L. Karosa, A. 
Pinaitė, A. Padvaiskaitė ir J. 

ligonių lankyto-

Kun. J. Skalandis išvažiavo 
savaitei atostogų. Grįš šešta- 

įdienio vakarą, sausio 29 d.

ir geriausių sėkmių karo tamy- riaus atstovės: 
boję.

Taipgi buvo sugrįžęs pas savo Stanavičiūtė;
žmoną karys Jurgelevičius p ra- jos: O. Švenčioniūtė ir R. Užda- 
leisti porą dienų, p. Jurgelevi-, vinytė; į “Sočiai Committee”) 

A. Zenevičiūtė, F. Kiberštytė, 
ir J. Zinkevičiūtė, ir į “Publi- 
city Committee” M. Korosa ir 
O. Grendaitė.

Nutarė suvaidinti prieš Vely
kas, “Patricija”.

čienė (Grudinskaitė) gyvena su 
savo tėveliais St. James Avė.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis bus mini
ma sekmadienį, vasario 13 die
ną. 3:30 vai. po pietų. Šv. Jur
gio lietuvių par. svetainėje.

Buvo 
ponam 

i Pavogė 
dolerių. 

' suimtas

Tėvas Geraldas, C. P., pradė-

JANUARY CLEARANCE
*

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

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

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

MAKE 
EVERY

411 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Sausio - Jan. 9 d., 1944, įvyko Kun. J. Jutkevičius susirinki- 
Bonų Komisijos susirinkimas, mui painformavo, kad jau visos 
kuriam vadovavo pirm. J. Že- sutartys su valdžios ofisais, 
maitis. Susirinkimas buvo skai- kaslink dedikavimo bombonešio, 
tlingas ir entuziastingas. Vi- jau padarytos ir pasirašytos, 
suose dalyviuose matėsi didelis Tad reikia, tik skelbti vajų ir 
pasiryžimas padaryt šį bonų 
vajų sėkmingu, išpildyti kvotą 
$110 tūkstančių dolerių, kad 
kariškas lėktuvas - bombonešis 
būtų tikrai dedikuotas Worces- 
terio lietuvių vardu.

LOWH1, MASS.

pardavinėti bonus, kad reika
laujamą sumą išparduoti.

Vajus oficialiai prasidėjo 10 
d. sausio - Januario ir tęsis iki 
Vasario - Feb. 29 dienai. Norin
tieji pirkti bonus, prašomi 
kreiptis į žemiaus nurodytas 
stotis: Šv. Kazimiero parapijos 
kleboniją, 41 Providence St.; 
Aušros Vartų parapijos klebo- 

priė- niją, 15 Highfield Road; Lietu-
APSIVEDĖ

Kazimieras Dzedulionis
mė Moterystės Sakramentą su Piliečių Klubas, 12 Vernon
Veronika Kmilnickaite
16-tą dieną.

SUGRĮŽO

sausio St-5 ‘Amerikos Lietuvio’ ofisas 
i 14 Vernon St.; Jono Dvarecko 
'krautuvė 99 Ward St.; Juozo 
• Žemaičio ofise 38 Providence

Stanislovas Andriuškevičius, gt.
kariuomenės narys, sugrįžo at-. 
gal į namus išbuvęs Pacifiko 
kraštuose per 22 mėnesius.

f

Bonų vajus bus garsinamas 
draugijų susirinkimuose, pra
mogose, laikraščiuose. Taipgi 
visi - visos garsinkime šį vajų, 
kad jis nusisektų, kad reikalin
ga kvota būtų išpirkta, ir kad 
bombonešis būtų dedikuotas 
worcesteriečių vardu. Pasiro- 
dykime, kad mes worcesterie- 
čiai esame susipratę, vieningi, 
galingi, patrijotingi, kad mes 
suprantame savo šalies, savo

ŠV. VARDO VYRŲ DRAU
GIJOS NAUJOJI VALDYBA
Sausio 16-tą dieną įvyko Šv. 

Vardo Vyrų Draugijos metinis 
susirinkimas. Į valdybą išrinkti 
sekantieji vyrai: Pirm. Alek
sandras Jerusevičius, pagelb. 
Vincas Valentinas, protokolo 
raštininkas Tarnas Versiackas,
finansų raštininkas Mykolas turto, savo laisvės ginimo rei- 
Andriuškevičius, kasierius Ar kalą. Reikia žinoti, kad čia nė- 
domas Dzedulionis, maršalka ra aukavimas, bet paskola savo 
Vincas Velička. Ligonių lanky-, valdžiai ir kad toji paskola bus 
tojai — Jonas Šimonis, Zigmas1 grąžinta su nuošimčiu. 
Laimutis. Atstovai į Federaci-' 
ją — Tarnas Versiackas, Romu- 
aidas Stanilionis.

Pirki
mas paskolos bonų yra saugus 
investmentas.

Svarbiausias komisijos nuta
rimas šiame susirinkime yra:GRAŽI ATMINTIS

Marijos Vaikelių Sodalicija' suruošt bendrą visų Worceste- 
sausio 23-čią dieną suteikė savo rio lietuvių pramogą didžiojoj 
atminties dovanėlę parapijos miesto Memorial auditorijoj su 
klebonui. Įteikė albumą su sa- gražia, turininga programa, 
vo autographuotais paveikslais. Diena šiai pramogai yra numa- 
Klebonas priėmė šią dovanėlę tyta 13 Vasario. Nutarta, pa
su džiaugsmu. įkviesti senatorių Lodge ir ge-

__________ riausius lietuvius kalbėtojus,

ištikusi skaudi nelaimė 
Bruzguliam (Brown). 
jų keletą tūkstančių 
Vagilis tapo Bostone 

ir pinigai atgauti.
Aguonėlė.

DAYTON, OHiO

susi-

SUGAVO IŠTVIRKĖLES
Gruodžio 22-trą dieną tapo 

sugautos Šv. Juozapo lietuvių 
par. bažnyčioje tris mergaites. 
Jos planavo padegti bažnyčią 
gruodžio 24-tą dieną Kūčių va
kare.

APAŠTALAVIMO MALDOS 
DRAUGIJA

LDS 69-tos kp. metinis 
j rinkimas įvyko sekmadienį, 
sausio 16-tą, parapijos svetai
nėje. Nutarta stengtis padidin
ti kuopos narių skaičių. Taipgi 
nutarta įnešti Draugijų Sąry
šiui, kad būtų suruošta vietinis 
Vasario 16-tos minėjimas. Val
dyba šiems metams palikta ta 
pati, būtent: pirm. Juozas Au
gustas, rašt. Pranas Gudelis, 
ižd. Zigmas Gudelis.

j Sausio 13-tą, Stanley ir Mary 
(Sinkevičiūtė) Lucas-Lukosevi- 
čiai susilaukė dukters. Lukoše
vičiai užlaiko užeigą, Brandt 
Cafe.

Šv. Kryžiaus parapijos meti
nis susirinkimas įvyks sekma
dienį, sausio 30-tą, tuojaus po 
antrų mišių, parapijos svetainė
je. Susirinkimas paskirtas tai 
valandai, kadangi parapijos val
dybos nariai po piet turi išvyk
ti į darbą. F. A. G.

kokius tik bus galima gauti. 
Be kalbų, bus ir muzikos, meno 
programos dalis. Kalbėtojų sąs
tatą ir viso programo turinį pa
skelbsime vėliaus.

Ši pramoga bus, kaipo apvai
nikavimas bonų vajaus, taipgi 
apvaikščiojimas mūs tautos 
tradicinės dienos Lietuvos ne- 

1 priklausomybės paskelbimo 16
Metinis susirinkimas ir rinki- vasario. Nors tą\ dieną bus par- 

mai naujos valdybos įvyko sau- davinėjami ir bonai, bet patar- 
sio 7-tą dieną. Sekantieji tapo tume ir ragintume bonus pirkti 
į valdybą išrinkti: pirm. Rozali- anksščiau, nelaukiant tos die- 
ja Kasparavičienė, pagelbinin-1 nos- kad nereiktų eilėse stovėti, 
kė Antanina Janulienė, protoko
lo raštininkė Uršulė Gudeliunie- 
nė, finansų raštininkė Ieva Dze- 
dulionineė. maršalka Ieva Ve
ličkienė: ligonių lankytojos — 
Marijona Dravinskienė, Ieva 
Veličkienė. Atstovės į Federa
ciją — Teresė Blažonienė, Apo
lonija Žukauskienė.

RENGIASI PRIE RAUDONO
JO KRYŽIAUS VAJAUS 

Vietiniai lietuviai per savo 
draugijų atstovus tariasi apie 
Raudonojo Kryžiaus metinį 
vajų. Girdėti, kad yra rengia
mos prakalbos. Manoma, kad ir 
šį metą kaip pereitais metais 
Lowellio lietuviai pagirtinai at
sižymės savo duosnumu remda
mi Raudonojo Kryžiaus dar
buotę. Laikraščiuose matosi, 
kad Lowellio miestas šį metą 
turi sudėti $200,000. Lietuviai 
neatsiliks nuo šio darbo.

bet kad nors didžiuma jau prieš 
tą dieną būtų bonus įsigyję. 
Dar geriaus būtų, kad iki tai 
dienai vajaus kvota būtų pilnai 
išpildyta ir kad visi-visos galė
tume sau ramiai sėdėti svetai
nėje, klausytis programos ir 
džiaugtis, didžiuotis savo patri- 
jotingu atliktu darbu.

Tad dar kartą raginu tuoj 
pradėti pirkt bonus, nelaukiant 
paskutinių vajaus dienų. Užei
kit į virš nurodytas stotis; ten 
gausite visas reikalingas infor
macijas ir nuoširdų patarnavi
mą.

Koresp. S. Bugnaitis.
I

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

%

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

NAUJI KARIUOMENĖS 
NARIAI

Alphonsas ir Jonas Versiac- 
kai įstojo į Laivyną ir Albertas 
Ramanauskas įstojo į Marinus.

Albert UBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.
275 Main St., Web*ter, Mm
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ŽINUTES

Jis mums nėra “Unknown 
Singer”. Tūlas anglų kalba laik
raštis pavadino muz. Rapolą 
Jušką “Unknown Singer”. 
Mums muz. Rapolas Juška jo
kia prasme nėra nežinomu. Jis 
jame pamaldos pradėti laikyti.

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandoj išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

I

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

! Tel. ŠOU 2712

Dr.J.C.SeymMir 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybe — Akių, Vidurių ligų, 
• Ausų. Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadvvay

So. Boston. Mass.

I

.J.

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI
t

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

yra vargonavęs, giedojęs, dai- ( 
navęs, programas rengęs Brock- 
tone, Worcestery, Providence, 
Baltimorėje, Chicagoje, Bosto
ne, ir kitose lietuvių kolonijose, 
yra dalyvavęs — seimuose ir 
parengimuose. Yra gabus chorų 
'vedėjas ir geras manadžeris.

Amerikos lietuviams R. Juška 
yra geriausiai žinomas kaipo 
dainininkas. Jis yra paveldėjęs 
gražų balsą.

R. Juška gimė ir augo muzi- 
kalėse aplinkybėse. Jo tėvelis 

! a. a. Vincas Juška, vargonavo 
I Montelloje, buvo sėkmingu ten 
chorvedžiu ir įžymiausiu, Nau
joje Anglijoje, tenoru. Buvo tai 
dainininkas iš širdies! Jo moti
nėlė ir dvi tetos — trys Raipai- 
tės buvo Dievo apdovanotos ga
lingais ir puikiais balsais. Šie 
keturi dainininkai buvo bran
duoliu didžiojo Šv. Roko para
pijos choro. Jų vadas gi a. a. 
Vincas Juška buvo tai muzikos 
ir^hvinimosi centras visai Nau
jai Anglijai.

R. Juška turi pamatą ir prity
rimą. Jo tėveliui, nelaiku mirus, 

126 metai atgal, jis tapo Montel
loje vargonininku — vos 12 me
tų būdaJnas. Laikui bėgant, jis 
vargonavo virš suminėtose vie
tose, ir mokėsi muzikos ir lavi
no balsą Bostone, Providence, 

ĮWorcestery, New Haven, Conn., 
jNew Yorke, Philadelphijoje ir 
i net Prancūzijoje.

Įvairiais laikotarpiais jis yra 
koncertavęs labai plačiai. Apie 
20 metų atgal “Darbininkas” ir 
So. Bostoniečiai yra jam suren
gę koncertą, Municipal salėje. 
Prieš tai jis koncertavo Chica
goje. Praėjusiais metais jis da
lyvavo “Amerikos” koncerte, 
New Yorke, Tėvų Marijonų 
koncerte Chicago, spalių 3 d., 
1943, ir parapijos koncerte 
lapkr. 21, 1943.

Taip, Rapolas Juška yra ge
rai žinomas dainininkas Ameri
kos lietuviams. Dabar jis bando 
prasimušti plačios Amerikos 
dainininkų tarpe. Nors jis yra 
dainavęs amerikoniškai audien
cijai, Philadelphijos Ravel ope
ros vadovybėje, vas. 9 d., Jor
dan salėje, pirmą kartą jis pats 
vienas išpildys koncerto prog
ramą mišrai amerikonų - lietu
vių audijencijai. Linkime jam 

I geriausio pasisekimo.
i

I

I
Į

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS T/
Also limited supply of OZ4. 

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

78, 6C6. 35. 51, 25Z5. 25Z6 
WILL ALSO SUPPLY DEALEP.S 
LARGEST VARIETY OF RAtJIO 

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

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St.. Boston

;nl

Tiesa, Bostono lietuviai turė
jo lietuvį kun. Juozapą Gricių 
ir pamaldas laikė per dešimt 
metų prieš šią sausio 31, 1904. 
Lietuviškos pamaldos buvo lai
komos. pirma vokiečių bažny
čioje, Shavvmut avė., Bostone, 
po tam. 492 E. 7th St., šv. Juo
zapo bažnyčioje. Tačiau daugu
ma lietuvių pakrypo prie šv. 
Petro tveriamos parapijos. Pa
sistatė ir vargtelėję, įsikūrė jos 
bažnyčią.

Kiek girdėjau, pamaldoms rei
kiamą šventinimą padarė pats 
klebonas kun. Jonas Žilinskas 
su pagalba kunigo Jakščio, iš 
Worcesterio, ir kitų kunigų! 
Klapčiukų tarpe buvo D-ras Po
vilas Jakimavičius ir 
Jeronimas Vaičiūnas, 
vo p. Aukštikalnis, 
tarpe buvo a. a. Vincas Kali- 
šius, Feliksas Dusevičius, Ma
rijona Raipaitė (Juškienė) ir 
kiti. Kolektoriais buvę Pranas 
Mizgirdas, Kazys Pratapas, ir 
kiti.

Būtų gerai, kad, kurie atsi
mena bažnyčios statymą, įsikū-

a. a. kun. 
Vargona- 
Giedorių

i gija, kuri turi šventojo vardą, 
tai dar nereiškia, kad toji drau
gija yra katalikiška. Pavyz-

kęs “seimas” Brooklyne buvo 
“visų demokratinių lietuvių”, o 
visiems žinomas faktas kad bu-

rimą ir jos ankstybą gyvevimą, yra viena kita draugija, vo tik komunistų ar komunis-
atneštų tikrų informacijų kle
bonijom Tas žinias būtų gali
ma. šio Jubiliejaus metu, tal
pinti “Darbininke”. Pataisius 
jas būtų galima sudaryti isto
rijos knygelę.

Nors dabar yra baisi žmonijos 
priespauda — karas, ir netinka 
kokių didžių apvaikščiojimų da
ryti, bet tinka melstis ir dirbti. 
Brangioje sukakties sausio 31 
dienoje 9 v. r. Šv. Petro par. 
bažnyčioje bus egzekvijos ir šv. 
mišios už šios parapijos miru
sius. Dieną prieš tai, sekmadie
nį sausio 30 d., per visas septy
nias šv. mišias bus sakomi pa
mokslai apie šią Šv. Petro par. 
bažnyčią.

40 METŲ SUKAKTIS
Sausio 31 d.. 1944, sueina ly- 

i giai 40 metų kaip So. Bostono 
Šv. Petro par. bažnyčia atsidarė 
pamaldoms. Buvo tai linksma 
diena viso Bostono lietuviams, 

i Jie, naujon tėvynėn suvažiavę. 
Į triūsė su pasišventimu iš Dievo 
meilės pasistatyti maldos namą. 
Ilgai jį statė. Dar ilgiau ėmė 
Bet sausio 31 d.! 1904, buvo to
jo jiems linksma diena.

Sausio 27 d.. 4 vai. ryte, Car
ney ligoninėje, mirė, trumpai 
sirgusį Veronica Skudrienė, 76 
metų amžiaus, gyv. 246 E. 8th 
St., So. Bostone. Ji buvo vien
turtė duktė turtingų Jarų, iš 
Radviliškio. Amerikoj pragyve
no 53 metus. Buvo įžymi dar
buotoja. Trys metai atgal iškil
mingai apvaikščiojo Jubiliejų— 
50 metų savo vedybinio gyveni
mo sukaktį. Paliko vyrą Joną, 
du sūnų — Joną, Vincą ir duk
terį Aieną Mikulskienę — visi 
trys sėkmingai verčiasi pramo
ne. Jos iškilmingas laidojimas 
įvyks iš Šv. Petro par. bažny
čios. šeštadienį, sausio 29 d.. 
9 vai. ryte, Šv. Kryžiaus kapuo
se, Malden. Mass. Jos kūnas 
ra pašarvotas pas graborių 
A. Zaletską. Melskimės vieni 
kitus.

kuri pateko lietuviškų kvislin- tuojančių ir kvislingų suvažia- 
gų - komunistų vadovybėm 
L. R. draugijos valdyboje yra 
tik sandariečiai - tautininkai.

Pažymėtina, kad “Lietuvai 
Remti Draugija” savo seimo 
pradžią skelbia sekmadienį, 10 
vai. rytą. Katalikai kaip tik 
tuo laiku dalyvauja šv. mišiose. 
Vien tik deL to, jeigu tos drau
gijos valdyba pagerbtų katalikų 
įsitikinimus, neskelbtų susirin
kimo pamaldų metu.

Be to, ką gi draugijų atstovai 
veiks tame “seime”, jeigu 
draugijos nėra “Lietuvai Remti 
Draugijos” nariais? Tos drau
gijos konstitucijoje nėra numa
tyta, kad nepriklausantieji tu
rėtų sprendžiamą balsą. Iš tos 
draugijos sekretoriaus 
mo aišku, kad metamas 
pasigaudyti žuvyčių 
vandenynuose. *'

Jeigu sandariečiams - tauti
ninkams ar socialistams tokį 
organizacija reikalinga, tai jų 
dalykas. Bet kam klaidinti ki
tus skelbiant, jog tos draugijos' 
nariais yra visų srovių draugi-, 
jos ar pavieniai asmenys. Tai! 
komunistinė taktika. Komunis-j 
tai taip pat skelbia, kad jų įvy-'

vimas.
S

Lietuviai katalikai remia dar
bu ir aukomis ALRK. Federaci
ją ir Amerikos Lietuvių Tary
bą. Tos organizacijos apima vi
sus demokratiniai nusiteiku
sius lietuvius ir visus tautos 
svarbiuosius reikalus.

Lietuvis.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

CASPER’S BEAUTY SALON
Exclusive Būt Not Expensive

a

I
kvieti- 
tinklas 
kituose I

I

7

Vasario 13 Sudėkime 
Lietuvai $2600.

“Darbininko” No. 7 teko skai
tyti, kaip Katalikų Federacijos 
susirinkime tūlas N. N. Lietu
vos reikalams paklojęs visą 
S100.00. Tas pavyzdys turėtų 
užkrėsti mus visus lietuvius — 
dėl Lietuvos laisvės dėti stam
besnes aukas.

Dabar didelių aukų momen
tas. Mūsų jaunimas karo fron
tuose aukoja savo kraują, svei
katą, ir net gyvybę. Mes, na
miškiai ir-gi padidinkime savo 
aukas. Todėl, visario 13 d., mi
nėdami Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 26-tą su
kaktį, mes Bostoniečiai pasirū
kime ir sudėkime Lietuvos rei
kalams bent $2600.00. Tam jau 
yra puiki pradžia — $100.00, 
kuriuos paskyrė S. B. Liet. Pi
liečių d-ja. Jei gausiai pirkdami 
karo bonus atsiminsime ir Lie
tuvą, kurią pasaulio didžiūnai 
jau nori pamiršti, vietoje dole
rinių aukosime penkines ir de
šimkes, tai tokią sumą lengvai 
sudėsime. Jei maža kolonija, 
Rochester, N .Y. į trumpą laiką 
galėjo sudėti $1000.00, tai mes 
Bostoniečiai turėtume lengvai 
sudėti $2600.00. Juk Lietuvos 
laisvė mums visiems brangi. 
Pabandykime ir padarysime.

Bostono Lietuvis.

Kalbėjo Lenkijos Diplomatė 
Maskvai

16, Ford Hali Forume, 
kalbėjo Lenkijos di- 

Natalia Ashkenazy, 
14 mėnesių, iki Rusi- 

diplomatinių

FRONT PACE 
[ARS

/

i

i
I

j

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: Pi. 6286

y- 
D. 
už

Sausio 26 d., buvo Pranciško
nų Brolijos susirinkimas. Šauk
ta ligonių komisijos raportas. 
Iždininkė davė praeitų metų fi
nansinę atskaitą. Brolija ir su
sirinkimas paaukavo gėlėms pa
puošti altorius 
niui.
Naujos 
mėlį.

šiam sekmadie-
Išrinkti trys atstovai į 

Anglijos Katalikų sei-

KAM KLAIDINTI?

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 

ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. Jis iš
eina du sykiu Į savaitę 
niais.

u

antradieniais ir penktadie-

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

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

$4.00
2.00

$2.00
1.00

IC

f

J

TOftAY

"Victoria 
curl-cuts" 

and luxurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

■ ’ V ■■ ■" 1 ■ — ■

Appointments 
8:30 AM—6 PM
 — -

r

Tel. Šou—4645

| CASPER’S BEAUTY SALON
G 738 E. Broadway South Boston. Mass.

EZ!L
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Massachusetts valstybėje, tau
tininkų - sandariečių pastango
mis, suorganizuota ir inkorpo
ruota draugija vardu “Lithua
nian Aid Society, Ine.”, kurią 
lietuviškai vadina “Lietuvai 
Remti Draugija”. Šios draugi
jos konstitucijoj yra numaty
tas metinis susirinkimas kas
met sausio mėnesyj.

Draugijos valdyba šiais me
tais skelbia, jog būsiąs “sei
mas”, ir kviečia draugijas rink
ti atstovus. Kaikurie tautinin
kai bando tikrinti, kad toji 
draugija susideda iš įvairių sro
vių. į ją įeiną ir katalikiškos 
draugijos. Tačiau taip nėra. 
Jeigu ir Įeina viena kita drau-

Sausio
Bostone, 
plomatė 
kuri per
jos nutraukimo 
santykių su Lenkija, buvo atta- 
che prie Lenkijos Ambasados 

į Maskvoje. Amerikon atvyko per 
i Persiją, Afriką, Angliją. Ji kal- 
{bėjo labai diplomatiniai gražia 
’ anglų kalba, pasakodama savo 
kelionės įspūdžius. Tik atsaky
dama į klausimus, kurių buvo 
labai daug ir beveik visi nu
kreipti prieš Lenkiją, ji padarė 
aiškesnių, nors ir gi diplomati
nių pareiškimų.

Pavyzdžui į klausimą kaip ten 
ištikrųjų yra dėl tų išžudytų 

j 10,000 Lenkijos karininkų. Ru
sijoje, atsakė: “Mes užklausėme 
apie tai Sovietų vyriausybės, 
bet atsakymo nesulaukėme, o 
ką naciai sako, tai aš tam nie
kad netikiu”.

Be kitų, dar buvo šiokie maž
daug klausimai ir atsakymai:
— Ar Lenkijai nebūtų atly

ginta už tas žemes, kurias Rusi
ja nori pasiimti, atiduodant jai 
Rytinę Prūsiją? — Ekonomi- 

■ niu atžvilgiu — ne. Netekdama 
J tų žemių Lenkija netektų 50# 

į javų ir 45% miško.

sijos — reiškia, po nutraukimo 
diplomatinių santykių, sako 
Aszkenazy.
— Kodėl lenkų pulkai, sudary

ti iš paleistųjų belaisvių nėjo į 
frontą kovoti su vokiečiais, bet 
patraukė į kitą pusę?

— Tie pulkai labai norėjo ir 
ruošėsi vykti į frontą kovoti su 
vokiečiais Lenkijos link, bet 
Sovietų valdžia atsisakė duoti 
maisto tam žygiui. Kitos išei
ties nebeliko, kaip vykti į Persi
ją ir pasiekti kitą kurį frontą.

— Ar Lenkijos tremtiniai ak
tyviai padeda Rusijai jos karo 
pramonėje?
— Lenkijos tremtiniai ypat.n- 

gai inteligentai, inžinieriai, 
technikai ir kiti labai norėjo 
stot talkon Rusijos karo pramo
nėm bet juos atsisakė priimti. 
Taip jie ir pasilikę “darbo bata- 
lijonuose” prie juodųjų darbų.

Kalbėtoja savo kalboje prisi
minė, kaip sutikusi Persijoje 
vieną armėną — sunkvežimio 
vairuotoją, kurs būdamas armė
nu esąs Rusijos pilietis, dirbąs 
Persijoje. Jis pareiškęs savo 
didelį norą būti Amerikos 
(Jung. Valstybių) piliečiu. ‘Ko
de! tu nori būti Amerikos pilie
čiu’? — užklaususi. ‘O, ten, A- 
merikoje, žmonės yra žmonė
mis, o ne viešpačiais (men are 
men, not lords) — atsakęs jai 
šis Sovietų Rusijos pilietis. Rup.

T ■■ ■ 11 1

Infliacija yra priešas. 
Nugalėk ją Karo B<. nų 
u taupomis.

įvairūs skelbimai

Reikalinga Darbininkai — 
Vyrai Ir Moterys

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

FRANCO AMERICAN 
CORPORATION

99 Bedford St.. Boston, 
Massachusetts.

GRABORIAI

Rusija Nenori 
Plebiscito

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUV08 DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVS.
Pirmininkė — Eva MarksienS.

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

Vice-Pirminlnkė — B. GailiūnlenB,
8 VVinfield St.. So. Bsston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona IVaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Maaa. 

Fin. Rašt. — B. Cumenė,
29 Gould St., W. Roxbury, Maaa. 

Tel. Parkway—1864-W.
Iždininkė — Ona StaniuliūtS,

177 West 7th St.. So. Boaton, Maaa. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdieni,

948 E. Broadway. S. Boaton. Maaa. 
Kasos GI. — Elzbieta AukštikalnytS, 

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 R, 
Seventh St., So. Boston, Mase.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I

•V. JONO EV. «L. PA8ALPINĖ8
DRAUGIJOS VALDYBA

V

Pirmininkas — Juozas Švagždys, 
001 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirminlnkas — Pranas Tulelkls 
702 E. 5th St., 86. Boston, Mass.

Prot. RaSt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa

Fin. RaiL — Aleksandras IvaSka, 
440 E. Sixth St., So. Boston, Masa

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadieni kiekvieno mčneeio 
2 vai. po pietų. Parapijos saMj 
492 E. 7th St., So. Boston, Miss< * •

— Lenkija pilnai sutinkanti 
pravesti, tose žemėse, kurias 
Rusija savinasi, plebiscitą po 
priežiūra tarptautinės komisi
jos, sako Aszkenazy. Iš to aišku, 
kad Rusija tokio plebiscito 
(žmonių atsiklausimo) nenori.
— Ar busimojoje Lenkijoje 

nebus vėl žydai persekiojami?
— Aš pati esu žydė. Aš nedirb
čiau dėl tokios Lenkijos atstei- 
gimo, kurioje būtų persekioja-! 
mi žydai”, pareiškė kalbėtoja. |

— Koks nuošimtis yra žydų; 
Lenkijos 1,500,000 tremtinių 

•tarpe Rusijoje? — Pusė mili-| 
jono. Ir visi jie nori pasilikti 

! Lenkijos piliečiais. Tai vienin- 
Įtėlė jiems viltis kaip nors iš 
į Rusijos išvykti.
I — Kaip ir iš ko sudaryti ‘len
kų patriotų' legijonai Rusijoje?
— Nežinau. Tokie legionai pra
dėta skelbti kiek laiko po išvy
kimo Lenkijos atstovybės iš Ru.

i

Į

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W.Ca$per
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Soston 2609
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Mūsų Amžių Kankinys
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Vertė Klierikas Jonas Bernatonis 
(Tęsinys)

Dievo Ištyrimas

KRISTAUS VYNUOGYNE *

/zidų mergaitės mokosi bažnytinių giesmių Nellore, Indijoje.

VISUR ESANČIAM 
a

Aš Tavęs neieškojau,
Nes visur Tu esi:
Ir dangaus žydrumoje
Ir gėlių ilgesy.

Ir žvaigždynuose ir šičia - 
Ir ant žemės juodos; 
Palaukėj ir bažnyčioj 
Išklausai Tu maldos.

Tu spindi saulės auksu 
Ir slepies debesy.
Tavo vardo nešauksiu, 
Nes ir čia Tu esi.

"A. D.” Misijonierės Seselės ruošiasi į kelionę aplankyti pagony kaimą.
—
su jais iškeliauti, bet turės

Po geros ir ilgos priežiū-
į kleboniją. Vėl.skausmas r°s, kun. Gerardas^pasvei-

Staiga nelaimė įvyko pamokslo, Šventą Komu- 
Brooklyne. Besiruošiant niją išdalino minioms 
vykti į ilgai lauktą kelio- žmonių. Sugrįžęs zokristi- 
nę už marių, ir vis tik vie- jon, jis nusirengė ir nuėjo 
ną mėnesį prieš išvažiavi
mo dieną, tas ruošimas, 
kuriuo kunigėlis būtų nu

mykęs į Kiniją 1928 me
stais, taip pasikeitė, kad 
(trys metai reikėjo laukti, 
kol galutinai jis išvažiavo.

Štai kas atsitiko. Išvyk- 
siantieji misijonieriai per 
keletą savaičių skelbė vi
suomenei Maryknoll’ių Mi
sijonierių darbą, kur tik

jį taip suspaudė, kad jis 
manė jog ištikrųjų kas 
jam blogo atsitiko.

Tuo tarpu atėjo šeimi
ninkė ir paklausė, “Ką Tė
velis norite pusryčiams?”

Kunigėlis pažvelgė į ją 
keista šypsena. “Aš noriu 
kunigo ir gydytojo,” jis 
ištarė ir apalpo ant grin
dų.

Nusigandusi moteriškė 
pašaukė kleboną, kuris su
teikė paskutinį patepimą. 
Klebonas suprato, kad vėl. 
trūko gysla kun. Gerardo! 
viduriuose. Ilgiau nebe- j 
laukdamas, klebonas nu- j 

Besiruošdamas sakyti vežė nelaimingą kunigėlį į 
pamokslą pirmose mišio- ligoninę ir pašaukė ge- 
se, pusė po šešių tą rytą, riausią mieste specialistą 
jis pajuto aštrius skaus- padaryti labai pavojingą 
mus viduriuose. Jį apėmė operaciją.
neramumas, “Kokia čia Gydytojas ko greičiausia 
dabar kliūtis, ir dar devy- nuvyko į ligoninę ir vos 
nios mišios. Ką klebonas tik spėjo suteikti tą pa
manys, jei aš taip nevyriš- gelbą, be kurios naujas mi- 
kai savo užduotį atliksiu? sijonierius būtų 
Ką manys parapijiečiai a- vęs į amžiną ramybę, 
pie tokį jauną nedrąsų mi
sijonierių?”

Jis pasistengė nueiti į lankė jį ligoninėje. Jie ma-

(Tęsinys)
Milijonierius palieka savo tėvynę, bet jos 

neišsižada
Lietuva, išleisdama vieną kitą savo sūnų į toli

muosius misijų kraštus, nieko nepraranda. Misijonie- pasitaikė proga žmones 
rius palieka savo tėvynę, bet jos neišsižada. Palieka pamokyti. Kuomet vienas 
savo Tėvelius, brolius, sesutes, bet jų nepamiršta. Savo klebonas užprašė Kun. Ge- 
šalies kraštas be galo gyvas misijonieriaus širdyje.

Misijonieriaus kančios ir vargai, 
nelieka be vaisių

Bet dieviškoji meilė prašoksta kiekvieną žemišką- pakvietimu.
ją meilę, jos nepaniekindama; priešingai, ją kilnina, 
įprasmina ir patobulina. Be to, misijonieriaus kančios 
ir vargai, jo kasdienė duona nelieka be vaisių. Tai tik- Į 
riausias Kataliku Bažnyčios klestėjimo ir Dievo palai
mos laidas gimtajam misijonieriaus kraštui. Tik misi- ■ 
jonieriaus dėka Kristaus karalystė vis labiau ir labiau 
plinta, apimdama vis didesnes žmonių mases, užlieda- ( 
ma vis platesnius žemės rutulio žemynus. Vieną kartą 
amžinai paaukojęs savo gyvenimą nemirtingam idea
lui. misijonierius nieko nebijo. Jam jau nebaisios gy
venimo audros, jo jau nebegąsdina kančios, vargai, 
persekiojimai. Jis gerai žino, kad visas jo gyvenimas 
yra Dievo rankose, jis tvirtai yra įsitikinęs, kad kan
kinio nevystanti palmė — tai trumpiausias kelias į am- i 
žinąją laimę ir kad v adas, kuriam jis tarnauja, yra ne- zokristiją, prie altoriaus tė malonią jo šypseną, ta- 
nugalimas, jokių žemiškų jėgų neįveikiamas. • - - - J Z__w‘ ’ *
Kinija — vienas iš slėpiningiausių Rytų kraštų gražiai paaiškino jų būsi- vo, kaip jam širdis skau- 

Bet kiek daug skirtumo mano brangiojoj Kinijoj, kelionę j Kiniją. Po dėjo, kad nebegales dabar 
palyginus ją su mylima Lietuva. Tiesa, Kinija — tai 
viena iš seniausių Azijos kultūrų, tai vienas iš slėpi
ningiausių Rytų kraštų. Nors Konfucijaus religija ir 
turi kai kurių tiesos nuobirų ir dorovės įstatymų, bet 
toli gražu jos negalima palyginti su krikščionybės 
mokslu. Tai tik mažas, neaiškus balanos spinksėjimas, i 
prieš žėrinčią spinduliuojančią saulės šviesą. Konfuci
jaus religijoje santykiai su dievybėmis neaiškūs, šalti. 
Šalta taip pat jos dorovė, nepažįstamas meilės įsaky-' 
mas.

rardą kalbėti per devynias 
mišias vieną sekmadienio 
rytą, jis maloniai ir su 
džiaugsmu pasinaudojo

Iš Universiteto Į Misijas
Kai šv. Pranciškus Ksaveras ( dar jaunikaitis bu

ko ir buvo paskirtas mo- damas, lankė Paryžiaus universitetą, jisai svajojo vien 
kytoju ir namų šeiminin- aPie pasaulio garbę. Kartą jisai susitiko šv. Ignacą 
ku Maryknoll’ų Kolegijoj. Loyolą, kurs taipgi buvo aukštos ispanų giminės ir 
Kaipo šeimininkui jam te
ko pareiga apžiūrėti ir iš
skirstyti studentus įvai
riems darbams. Jam čia 
buvo labai malonu, nes jis 
uoliai dirbo su studentais, 

i apsivilkęs senais < 
žiais. Prieš p

• kiekvieną darbą, visi vienu niekinęs žmonių šlovę, išsižadėjęs turtų, įsišventė į 
balsu šaukia “Valio” ir kunigus ir pasidarė misijonierium. Šventasis apašta- 
bėga prie darbo. Jaunas lavo Indijoje, 
kunigėlis savo darbštumu 
visuomet parodydavo gerą! 
pavyzdį jauniems studen
tams. Aišku, kad visi stu
dentai jį mylėjo ir links
mai su juo dirbdavo.

Jo rimtumas buvo pri
traukius. Kuomet pasitai
kydavo kuriam studentui 
praleisti keletą dienų ligo
ninėje, jaunas kunigėlis 
kiekvieną dieną ligonį ap
lankydavo. Studentai jo 
priežiūroj maloniai pasi
elgdavo ir per ilgus metus 
jo mandagumo neužmiršo.

Per tris metus mokyto
jaudamas ir vadovauda
mas, kun. Gerardas galu
tinai pasveiko ir 1931 me
tais, jam visai netikėtai, 
viršininkas nusprendė ku
nigėlis esąs tinkamas 
dirbti misijonieriaus dar
bą. Vieną, rytą gegužės 
mėnesį, kun. Gerardui bu
vo pranešta, kad jo vardas 
randasi tarp tų, kurie pas
kirti vykti už marių į toli
mą Kiniją.

“Garbė Dievui,” jis išta
rė, “štai laiminga diena. 
Aš buvau atsidavęs Dievo 
valiai, nes maniau esąs ne
betinkamas.”

Metinis paskyrimas ku-

lankė tą patį universitetą. Juodu susipažino. Šv. Igna
cas buvo aukštos doros vyras ir šventai gyveno. Daž
nai jisai kalbėdavo savo naujam draugui: “Ką padeda 
žmogui, jei jis ir visą pasaulį laimėtų?...” Iš pradžių 
Pranciškus nekreipė į tai dėmesio. Bet, kai šv. Igna
cas kiekvieną valandą vis tą patį kartodavo, jaunikai- 

' j drabu- tis ėmė galvoti. Gerai apmąstęs savo siekimus, Pran- 
pradedant ciškus pamatė, kad jisai vaikosi pasaulio dūmus. Pa-

Vienas Tarp Aštuoniolikos
Vienas turkas tėvas jo- 

1 kiomis priemonėmis ne- 
suvaldęs savo sūnaus, 
kurs ypač mėgdavęs kau
leliais žaisti (toks žaidi-

Į

i

nukelia-

Kunigo Gerardo kelionės 
į draugai - misijonieriai ap-

ir j pamokslinyčią, kur čiaus niekas neišsivaizda-

Kinietis — rezignacijos žmogus
Nors šviesa atėjo iš Rytų ir krikščionybės saulė 

(Kristus? pasirodė Rytuose, tačiau pirmiau pakilo ir 
savo spinduliais apšvietė Vakarus, palikdama užnuga
ryje Tolimuosius Rytus, kuriuose, greičiausia, patekės 
išsinėrus iš Ramiųjų Vandenynų. Kinijos atsivertimas 
jau daug kartų atrodė įvykdomas ir pasiekiamas daly
kas. bet niekad nepasisekė jo realizuoti. Gal tai Dievo

'Apvaizdos mums nesuprantami keliai. Kinietis — re
zignacijos žmogus. Visuomet ramiai ir kantriai nešė 
savo gyvenimo naštą, saugodamas visų širdysna Tvė
rėjo įrašytą prigimties įstatymą. Rami, patenkinta, 
nemaištinga kiniečio įgimtis, gyvenimo paprastumas 
padėjo išlaikyti gyvenimo pusiausvyrą ir įgimtą reli
ginį jausmą.

Kinija dabar kenčia karo siaubo siautėjimus
Kilo ir griuvo tautos, imperijos, monarkijos. Bet 

į Kinija iš visų pavojų išėjo nugalėtoja vien tik dėl to, 
kad sugebėjo išlaikyti nors ir nepažįstamo jiems Kū
rėjo nuostatus, glūdinčius pačioje, žmogaus prigimty
je. Kinija dabar kenčia karo siaubo siautėjimus, bet, 
manau, jai tai išeis į gera, ir ji netrukus apsidžiaugs 
dar niekad nematytu džiaugsmu: Kinijai jau artinasi 

i išvadavimo valanda.

nigų į Misijas buvo pas
kelbtas kolegijos studen
tams, ir iš pradžių nei vie
nas nesidomavo, nes stu
dentai nepažino tų, kurių 
vardai buvo iššaukti. Deja, 
visi nustebo išgirdę, “Pas
kirtas Misijoms Mančūkos 
Provincijoj, Kinijoj, kun. 
Gerardas Donovan, dabar 
esąs mokytoju Haryknol- 
l’ų Kolegijoj.”

Po trumpos nustebimo 
valandėlės, visi garsiai 
pradėjo rankomis ploti. Jų 
savasis kun. Gerardas ei
siąs į svetimą šalį. Koks 
džiaugsmas studentams, 
nes ir jie ruošias tai die
nai, kai jų vardai bus iš
šaukti vykti į pagonų šalis 
evangeliją skelbti.

“Ačiū, vaikeliai,” jis 
jiems prabilo, kai visi nu
tilo, “ir nepamirškite, kad 
šiandien aš, o ryt tai jūs.” 

(Bus daugiau)

mas). Kažkas pataręs jam 
surasti aštuoniolika pa
vyzdingų bernaičių ir su 
jais apgyvendyti savo sū
nų: matydamas gražius
pavyzdžius jis pasitaisy
siąs. Tėvas taip ir padaręs. 
Visus bernaičius uždaręs 
atskirame name, aprūpin
damas juos visais gyveni
mui reikalingais daiktais. 
Po aštuoniolikos dienų tė
vas nuėjęs patikrinti ber
naičių. Kaip nustebęs, ka
da pamatęs visą aštuonio
likos bernaičių būrį persi- 
ėmus jo sūnaus ydomis. 
Vienas supuvęs obuolys 
sugadino aštuoniolika 
sveikųjų.

Užgesęs Anglis

Apie Tylinčius Didvyrius

Vyskupas Cushing Laimina 
Misijų Rėmjus

Sausio 25 d. buvo pranešta. Vyskupui Cushing apie kon
certo ir misijų rėmėjus-as. — "Džiugu man girdėti apie lie
tuvių misijų reikalams pasišventimą ir duosnumą. Misijonie- 
r'ai sušelpti jūsų aukomis, tęsdami toliau sunkųjį tikėjimo 
r.atimrno darbą jūsų neužmirš. Siunčiu visiems rėmėjams 
savo palaiminimą. Už rėmėjus melsiuos ir paaukosiu šv. mi
šias.”

į misijų rėmėjų eiles įstojo apart tų. kurie prašė vardų 
neminėti, sekantieji —

Ona Tilenienė. Marijona Jeskevičienė, Waliackienė. Jad
vyga Verbickienė, Marijona Gilbert. Marijona Raškauskie- 
r.ė, Ona Vaičiulienė, Marijona Kilmoniūtė. Petronėlė Sidera- 
vičiūtė. Paulina Zajauskienė. Martynas Gaputis. Marijona 
Poškienė. Švagždienė, Martinaitienė. Breivai. Ieva Jankaus
kienė. Leonora Mačiulienė, Agnietė Žalaitė. Alena Baranaus
kaite. Jonas ir Justina Baltrušiūnai. P. Bukauskienė, M. Zai- 
kienė, Plekavičienė, Sylveslras ir Suzana Jeskevičiai, Mag
dalena Pa ja u jute.

I: toiiaus aukas galima palikti "Darbininko” administra
cijoj. arba įteikti sodalietėms bei jų dvasios vadui, arba siųs
ti — C. Jenkus, 50 TV. 5th St., So. Boston, Mass.

Tapkime misijų rėmėjais! Misijų kraštuose, Jamaica, Marijos Nekaltos Širdies 
gijos Seseles prižiūri raupsuotus vargšus.

Drau-|

Kritę mūšy aršiam, 
atsidavę didžiam 
žygiui metais audringais anais, 
guli žemėj tyliai, 
tūno, glūdi giliai 
atvaduotos Tėvynės sūnai.
Jokie fanfarai jiem, 
tiem didvyriam tyliem — 
nūn netrukdo dūlėti ramiai, — 
liks jie ten amžinai, 
tie Tėvynės sūnai, 
nors kryželiai išnyks nežymiai.
Bet audra jei vėl kils,
jei trimitai prabils,
jei pavojuj Tėvynę paskelbs — 
jie f-uomet tai nubus, 
ir sudrebins kapus
ir kaip vienas — visi atsikels.
Jie, kaip žemėj — tyliai, 
taip sieloj mūs giliai — 
gyvi stovi savaisiais darbais, 
ir kovoje naujoj, 
per mumis vyks tuoj — 
išsiverš vėl ugningais žaibais.
Susijungę su jais, 
savo žygiais naujais — 
mes nustebinsim amžius naujus; 
juk mes esam su jais, 
tais didvyriais tyliais,
mes paženklinti vienu.krauju.

Liaudies mokytojas. So- 
fronijus labai drausdavo 
savo vaikams draugauti su 
blogo elgimosi asmenimis. 
‘Betgi tėve”, tarė kartą jo 
septyniolikos metų duktė 
Emilija, kurios Sofronijus 
neleido pas lengvatikę 
iraugę Lucindą, “gerasis 
tėve, tu jau nebeprivalai 
’.aikyti manęs vaiku: tas 
draugės aplankymas man 
nieko nepakenks.” Tėvas, 
nieko netardamas, paėmė 
š pečiaus užgesusį anglų 
r padavė dukteriai. “Jis 
užgesęs, nebenudegsi ran
kų.” Emilija paėmė iš tė
vo anglį ir kaip mat visa 
susitepė. “Matai, vaikeli,” 
arė tėvas, “anglis ir užge
sęs tepa. Taip esti ir drau- 
rauiant su blogais žmonė
ms.”

Tolimųjų kraštų mergytė 
džiaugiasi gėlele.P. B.




