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Raudonojo Kryžiaus 
Atsišaukimas

Kovo 1 dieną prasideda 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajus, kad sukelti 
$200,000,000. Didžiojo Bos
tono kvota $4,641,000, įi- 
mant $3,367,000 dėl Bosto
no Metropolio skyriaus.

Šiais metais Raudona
jam Kryžiui pagalba yra 
labiau reikalinga, kaip ki
tais metais, nes Raudona
sis Kryžius rūpinasi nelai
mingais ligoniais, karei
viais, jūreiviais ir kitais 
ne tik šioje šalyje, bet ir 
užsienyj. Karas padidino 
išlaidas.

Todėl yra būtinas reika
las, kad laike šio Raudono
jo Kryžiaus vajaus kiek
vienas šios šalies gyvento
jas pagal išgalės šįmet 
duotų daugiau, kaip praei
tyje. Vajus tęsis iki kovo 
22 d.

Mūsų klubai ir draugijos 
turėtų skirti kiek gauses
nes aukas Amerikos Rau
donajam Kryžiui.

kuris sau

MAKE EVERY 
PAY DAY
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Senatas Atmetė Prezidento ;
j 
I 

...... .....______  —. vas.
28 — Jung. Valstybių Se-; 
natas 72 balsais prieš 14 
atmetė prezidento Roose- 
velto veto, kurį jis buvo 
uždėjęs ant mokesnių 
(tax) biliaus. Tą patį pa
darė ir atstovų butas.

Taigi dabar tas mokes
nių (tax) bilius tampa į- 
statymu.

I

I

Veto
Washington, D. C.,

Vilniaus Miesto Gyventojai

(LKFSB) Pagal 1942 m. 
geg. 26 d. surašymą Vii-' 
niaus miesto gyventojai, 
atrodė taip (skliaustuose 
paduodami • prieškariniai 
lenku skelbti daviniai): 
bendras gyventoju skai
čius: 182.000 (195,000). iš 
kurių—lenkų 97,000 (128.- 
000), lietuviu 33,000 
(1,000), rusų 30.000 (7,-i 
500), baltgudžių 7,000 (1,-1 
700), žydų 12,000 ( 54,000). 
Daugiausia liko paliesti 
žydai — sunaikinti. Rusų 
ir baltgudžių padidėjimas 
aiškinamas tuo, kad abe
jotino plauko elementas, 
anksčiau vadinęsis len
kais, dabar bevelijo pasi
daryti rusais ir baltgu- 
džiais. Geg. 26 d. buvo gy
ventojų surašinėjimas vi
soje Lietuvoje, bet duome
nų iki šiol neturime.

v •

i

Brooklyno lietuvių kom- 
nacių laikraštis “L.” vasa
rio 25 d. laidoje rašo:

“Kai tik Raudonoji Ar
mija įžengs į tarybinės 
Lietuvos respublikos sosti
nę, Vilnių, reikia tikėtis, 
kad ten tuojau sugrįš ir 
Paleckio - Gedvilo vyriau
sybė...”

Lietuvos piliečiai niekad 
nesukūrė “tarybinės Lie
tuvos respublikos”. Lietu
vių tauta iškovojo Lietu
vai laisvę ir nepriklauso
mybę 1918 m. Tik sovietų 
Rusijos raudonarmiečiai 
ginklu Lietuvą okupavo 
1940 m. ir pastatė pastum
dėlį Paleckį neva Lietuvos 
‘.‘prezidentu”,
pagelbininkais pasirinko 
tokio pat tipo parsidavė
lius svetimai idėjai ir vals
tybei.

Paleckio - Gedvilo “vy
riausybė” į Lietuvą negrįš, 
kaipo Lietuvos vyriausy
bė, bet kaipo Rusijos bol
ševikų tarnaitė, su kuria 
mūsų tauta nieko bendra' 
neturėjo ir nenori turėti.

Lietuva, nusikračius Vo
kietijos nacių okupaciją, 
stengsis atstatyti laisvą ir 
nepriklausomą valstybę, 
kaip ji buvo per 22 metus, 
būtent, nuo 1918 metų. 
Lietuvių tauta pasirinks 
sau tokią vyriausybę, kuri 
atstovautų visą tautą, o ne 
Judus, kurie savo tautai 
neria retežius, kad jais 
ji apkaustyta vergautų 
svetimiems.

Toliau tas pats komna- 
cių laikraštis rašo:

“Nėra šiandien jokia pa
slaptis, kad Paleckio - Ge
dvilo vyriausybė reikalaus 
Lietuvai ne tik Klaipėdos, 
bet, galimas daiktas, ir 
Tilžės ir Karaliaučiaus. O 
ją rems galingoji Tarybų 
Sąjunga su didvyriška 
Raudonąja Armija.’’

Taip, nėra jokia paslap
tis, kad Rusijos imperia
listai siekia užgrobti ko-

Dėdes Šamo Yankiai rengėsi daryti invaziją ant Marshaiis salų, Paci- 
o vandenyne, tai jie smarkiai subombardavo japonų ten esančias sto-f'

vykias. Vaizdas parodo kaip rasta ant žemės esančius subombarduotus 
japonų Zero kovotojus orlaivius. Šie vaizdai pasiekė iš Kwajalein atoll 
at Roi, Marshaiis salų.

Oras Sutrukdė Karo 
Veiksnius Italijoj i

Algiers, vas. 28 — Nepa
lankus oras sutrukdė karo 
kautynes Italijoj, ypač ka
ro lėktuvų veiksmus. Taigi 
šiomis dienomis Italijoj 
eina tik mažesni karo veik
smai, kurie nepadaro dide
lių permainų.
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Atvyko Į Anglijos Salas
Iš Brotanijos uosto, vas. tuvą) liko kiek praplėsta, 

28 — Pranešama, kad di- .įjungiant du naujus vals- 
džiuliu nauju laivu atvyko čius: Dieveniškių ir Salči- 
tūkstančiai Amerikos ka
reivių į Britanijos salas. 
Amerikiečiai kareiviai at
sivežė savo ginklus ir ki
tas reikmenis.

i Amerikos atvykę karei
viai tuojau buvo išskirsty
ti įvairiose salose.

Tai yra aiškus pasiruoši
mas invazijai.

ninku .(Ašmenos apskr.) 
ir sukuriant naują Svyrių 
apskr. Tuo pačiu metu, bu
vę Lydos apskr. Sabakinių, 
Naujadvario ir Ostrinos 
valsčiai liko priskirti prie 
Bialystoko apygardos. Pir
maisiais apskričių virši
ninkais Vilnijoje buvo (iš 
dalies, tebeina pareigas ir 
dabar): Ašmenos apskr. —

Ostlandas", Kurio Sienos Valys, Svyrių — Chmie-
Pradeda'Braškėti liauskas> Vilniaus -

lendra, Švenčionių — 
kutis, Trakų — Drauge^

(LKFSB) Ploto atžvilgiu Vilniaus miesto burmffe 
vokiečių sudarytas Reichs- tras _ Dabulevičius. 
komissariat Ostland (ke
turi Generalbezirk’ai) iš 
pradžių apėmė 500,000 
kvadr. km. su 18,000,000 
gyventojų. Ryšium su pe
reitų metų įvykiais karo 
fronte,

I

Naciai Aopinkluoja Vokie
čius Čekoslovakijoj

steigęs demokratinę tvar
ką-

Apie Lietuvos Radiją

Britų radio praneša, kad 
Generalbezirkas Vokietijos naciai apgin- 

Baltgudija liko smarkiai kluoja visus vokiečius Če- 
apkarpyta ir dar karpoma, koslovakijoj. Kiekvienam 
Ūkiškai topografiniu (vie- vokiečiui davė šautuvą ir 
tos) požiūriu Ostlandą vo- po 25 šovinius savęs apsi- 
kiečiai dalino į du ruožu: gynimui. Sakoma, kad 
žemės ūkio sritį, į kurią į- kiekvieną dieną didėjąs 
ėjo trys Baltijos valstybės pasipriešinimas naciams, 
ir miškingąją sritį — Balt- • Pragoj įvyksta susikirti- 
gudiją. Kaip žinome, 1942 mai tarp darbininkų ir vo- 
m. pavasarį “Generalbe-! kiečių kareivių. Naciai pa
birk Litauen” (taip vokie-j didino sargybą prie dirb- 
čiai vadina dabartinę Lie- tuvių.

Japonai Prarado 40 Laivų Truk e
I ____

Pearl Harbor. vas. 28

i -------Montevideo, Urugvajuj, 
vas. 28 — Nacionalistinė 
Argentinos karininkų gru
pė įvykdė naują pervers
mą. Privertė prezidentą

_ , . Pedro Pablo Ramirez re-
RAUDONIEJI VĖL BOMBARDA- zignuoti ir užleisti vietą 

\ CT /fTT/'AC C/~\C'T'TN.TC • vice*Prezidentui gen. Edel-VO SUOMIJOS SOSTINI miro Farrell.
---------- ■ Šis perversmas sutruk-' propagandai kitomis kai
lius šis raudonųjų bombar- dęs prezidentui Ramirez bomis: girdimi pranešimai 
davimas padarė Suomijai perduoti valdžią Aukščiau- ukrainietiškai, latviškai ir 
nepaduoda, bet spėjama, šiam teismui, ] 
kad padaryta daugiausia paskelbęs rinkimus ir at- kalbomis, 
materialių nuostolių. Žmo
nių gal būti nedaug žuvo.; 
Sekmadienį Helsinkyj ne-Į 
pasirodė nei vienas laik
raštis, nes gali būti spaus
tuvės buvo sunaikintos.

Tačiau raudonųjų bom
bardavimas nepalaužė 
Suomijos karo jėgų ginti, 
savo kraštą. Kol kas nėra, 
žinių, kad Suomija pasi
duotų Rusijai. Tiesa, pe
reitos savaitės pabaigoje 
buvo žinių, kad Suomijos 
vyriausybė įteikusi Vokie
tijai pareiškimą, jog ji no
ri išsitraukti iš karo, bet 
tos žinios kol kas nepasi
tvirtino.

Stockholm, Švedija, vas. 
28 — šeštadienio vakare 
daugiau kaip 600 Rusijos 
lėktuvų puolė Suomijos 
(Finland) sostinę Helsin
kį. Bombardavo per visą 
naktį. Visas miestas buvo 
liepsnose. Ekspliozijos ki
lo viena po kitos. Dūmai l 
iškilo 10,000 pėdų į aukš-Į 
tuma ir gaisrai buvo mato-! 
mi už 250 mylių tolumo) 
nuo Helsinki.

Kiek ir kokius nuosto-

laisva nepriklausoma vals
tybė, kaip kad nebuvo lais
va nepriklausoma 1940-41 
metais. Rusija okupuotus 
kraštus traktuoja lygiai 
taip pat, kaip juos trak
tuoja Vokietijos naciai.

“Galingoji Tarybų Są
junga su didvyriška Rau
donąja Armija”, aišku, 
rems visų tautų kvislin- 
gus, kad jų pagalba galėtų 
pavergti tautas ir jas vėl 
amžiais valdyti. Tačiau 
Tarybų Sąjunga ir Raudo
noji Armija turėtų įsidė
mėti, jog vergijos laikai 
jau praėjo. Lietuvių tauta, 
po didelių kančių carų lai
kais, atgavo laisvę ir ne
priklausomybę, ji ją at
gaus ir po šio karo, pergy
venus kruvinas kančias 
bolševikų ir nacių vergijo- paskleisti

D Į •

daugiausia teritorijų, ku-j^-
Tas kvislingų laikraštis 

užbaigia: “Tokias tai min
tis maršalas Stalinas už
akcentavo savo Dienos Į- 
sakyme...” Taip, Stalinas 
užakcentavo, o parsidavė
liai komunistai jas kartoja 
savo spaudoje, nes toks y-! Lietuvoje vyksta net ma- 
ra įsakymas. sinės darbininkų demons-

I

rios jiems nepriklauso, 
kad tose teritorijose su
kurti naujas “tarybines 
respublikas”. Suprantama, 
jie tai darys per kvislin- 
gus. Bet kaip didžioji Lie
tuva, taip ir mažoji Lietu
va, jeigu tik Rusijai pa
vyktų užgrobti, nebus

(LKFSB) Mūsų Londo
no korespondentas prane
ša, kad vokiečiai Kauno 

į radiją panaudoja ir savo i 
rrn v, J o i V o 1

Armija ir Laivynas taip
kuris būtų net kitomis svetimesnėmis Amerikiečiai,^ombarduo- nat bombardavo Ponape,

dami japonų*x>aze TrukjKusaic, Nauru ir kitas vi- 
) Centriniame Pacifike, 1 dur-Pacifiko priešo bazes, 
i kaip parodo paveikslai, | Kaip praneša Tokio ra- 
nuskandino 23 japonų lai-Įdio, Japonijos karo laivy- 
vus. gal būti kitus šešius nas vengia susidurti su 
nuskandino vėliau ir 11J Jung. Valstybių Pacifiko 
laivų sužalojo, 

i Nuskandintu ir sužalotų
(LKFSB) Kaip praneša lvvavo ir liet, savisaugos japonu laivu įtalpa sudaro 

slapt. laikr. “Nepriklauso- daliniai ir iš dalies net po- tarp 75,000 iki 100,000 to
mą Lietuva”, tikrai perei- licija. Apie ta medžioklę Hi
tais metais Lietuvos ry- per Lietuva ėjo legendų lė
tuose vyko žmonių me- gendos. Iš tikrųjų, medžio- 
džioklė, vadinama: “Gaujų klės būta plataus masto/ 
likvidavimas”. Laikrašty- net DNB (vokiečiu žinių 
je rašoma: “Įkyrias ir vie- agentūra) rado reikalinga 
tos gyventoiams, ir pa- gruodžio 7 d. pranešti. Va-, 
tiems vokiečiams ginkluo- rovai buvo dvi vokiečių di--. 
tas gaujas buvo pasiryžę vizijos, pradėjusios gaujas 
kiek nuvalyti. Valyme da- varyti nuo Polocko Lietu

vos link, Švenčionių - Bre- 
įslauios ruožu. Lietuvos pa-
1 sienis buvo sustiprintas 
lietuvių, latvių, ukrainu ir 
vokiečių daliniais. Medžio
klė pradėta lapkr. 4 d., 
baierta gruodžio 7 d. Ofi- 

(LKFSB) Lietuvoje pali-, tracijos prieš bolševikus, sunaikinta 997 as-
kaip tas buvo Šiauliuose. menYs’ sugriauta 15 žie-

•________ mos stovyklų dėl 3,000
žmonių, rasti dideli mais
to. ginklu šaudmenų san
dėliai. Tuo tarpu, neofi
cialiai, žuvo keliasdešim
ties kaimų gyventojai, kai
mai deginta liepsnosvai-

Dar Apie Žmonių Medžioklę 
Lietuvoje

Bolševiku Pretenzijos Kliudo

ko neišdildomai baisų at
minimą šimtai bolševikų 
nužudytųjų žmonių ir de
šimtys tūkstančių ištrem
tųjų i Sibirą. Vokiečiai tą 
žinodami stengiasi plačiai 

i bolševiku nau
jus pareiškimus Lietuvą 
vėl prijungti prie Sovietų. 
Tas gerokai paraližuoja 
gvventojų veikla prieš na
cius, nes lietuviai siekia 
laisvės, o ne naujos bolše
vikų okupacijos.

Dėl to suprantama, kodėl

Visą krikščioniškąjį gy- 
Įvenimą gali pakeisti tik 
pagilintas apaštalavimas. 
Žmonės turi pasiekti krik
ščioniškojo gyvenimo es
mę ir tikėjimo pagrindais 
jį iš naujo sukurti. Euro-Į džiais. o bėgantieji žmonės 
poje apaštalavimo darbas šaudyta. Valytam ruože 
tai žūtbūtinė kova su beliko kaimų. Nu-
goniškaja dvasia. Krikš-.kentėiusi t kele-
cionių uždavinys tai su- , \ n
daryti mažas gyvu tikėji-:tas 1,e‘uvn> Po me’
mu persisunkusias grupesj džiovės buvo suorgani- 
kurios drįstų kovoti dėl;zuota plati lavonų rinkimo 
Kristaus pergalės. i ir laidojimo akci ja.”

laivynu. Amerikiečiai no
rėjo. kad japonų laivynas 
nasirodvtų. kada jie puolė 

iMarshall salas, kaip kad ir 
‘ kitas salas, bet nepasirodė.

RAUDONOJI ARMIJA TIK 15 
MYLIŲ IKI PSKOVO

Atsiėmė Dar 300 Kaimelių
devynius 

j miestelius, besiverždami į 
■vakarus nuo Dniepr upės 
I dvidešimt trijų mylių plo- 
tyj-

Smarkiausi mūšiai da
bar eina šiaurinėje Rusi
joje, kur rusai būtinai no
ri atsiimti Pskovą, kad 

į paskui galėtų veržtis į Pa- 
1 balti jo valstybes.

Londonas, vas. 28 — Ru- rusai atsiėmė 
sijos raudonoji armija at
siėmė Pustoška geležinke
lį ir vieškelį, kuris yra 44 
mylios nuo Latvijos sie
nos. Rusijos armijai beli
ko tik 15 mylių iki Pskovo, 
kuris yra vartai į Latvija.

Toje srityje rusai atsiė
mė apie 300 kaimelių.

Nikopol srityj, Ukrainoj,

LIETUVOS VYSKUPAS APIE 
RUSIJOS PASIKĖSINIMUS

(LKFSB) Gavome žinių,i jų intencijas “išlaisvinti”
1____ XX______ ”kad ryšium su bolševikų 

planais Lietuvą prijungti 
prie Sovietų Rusijos, vysk.
Dr. Brizgys savo viešame ręs griežtą žodi nacių pa- 
pareiškime be kito ko pa.itaikūnams: viešai pagros i- 
sakė: “Sunku rasti žodžius .e^komunika tiems,
išreiškimui pasipiktinimo, j okUpantais skriaus-
kurs apima girdint Mas-jtų kitu tautų mažumas, 
k vos valdovų kalbas apie! kaip lenkus ar žydus.

lietuviu...
Kaip žinome. Dr. vysk. 

Brizgys savu laiku yra ta-
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LIETUVIŠKOJI ENCIKLOPE
DIJA TEBESP AUSDINAMA

Misijos Kinijoje

savaičių į Londoną. 
Taipgi pas Londono lietu
vius lankėsi iš Baltimorės 
kilęs karys 
rauskas.
— Sausio 

bažnyčioje 
atlaikytos 
maldos už a. a. prez. Ant. 
Smetonos sielą. Pamaldo
se dalyvavo Lietuvos min. 
B. K. Balutis. Latvijos mi
nistras Zarin ir Estijos 
min. Torma su visų trijų 
pasiuntinybių tarnauto
jais. Katafalis buvo pa
puoštas lietuviška trispal-

(LKFSB) Didysis kultu- tui 
rinis kūrybos darbas — 
Lietuviškoji Enciklopedi
ja. neatsižvelgiant karo 
sąlygų. Kaune tebespaus- 
dinama. Pereitų metų spa
lių mėnesį išėjo iš spaudos 
pirmieji jos X tomo sąsiu
viniai.

Keli įžymūs enciklopedi
jos redaktoriai ir bendra
darbiai (prof. Dovydaitis, 
prof. Iz. Tamošaitis ir ki
ti) išvežti į Sibirą, kiti mi
rė Lietuvoje (prof. St. Šal
kauskis. Dr. Pr. Dielinin- 
kaitis. J. Tomkus ir kiti), 
tačiau jų pradėtas darbas ve. Tarp palmių šakų ma- 
nesustojo. Lietuvių moks
linės pajėgos gajos.

Petras Maka-

17 d. lietuvių 
Londone buvo 
gedulingos pa-

Katalikų misijų padėtis 
kiekvienoj Kinijos provin
cijoj yra kitokia. Kai ku
riose srityse misijonieriai 
dirba kiek galima ir leisti
na. Kitur trukdo karo 
veiksmai ar vietos sąlygos. 
Paryžiaus užsienių misijų 
vedėjas kunigas Nuasbau- 
mas pranešė, kad jo žinioj 

\ esančiose srityse įstatymo 
keliu iš katalikų buvo a- 
timta visi turtai ir juos 
privertė raštu pasižadėti 
neturėti jokių ryšių su mi- 
sijonieriais. Teisę melstis 
bažnyčioje nusiperkama 
už pinigus.

Naciai Vėl Bombardavo 
Londonu

Kaip Gyvena Londono 
Lietuviai

(LKFSB) Sausio 16 d. 
Loidono lietuvių choras 
turėjo savybės koncertą, 
daugumoje susidedantį iš 
liaudies dainų. Buvo ir re
liginis paveikslas — trys 
karaliai pas Kūdikėlį Jėzų. 
Po prakalbų ir užkandžių 
jaunimas smagiai dalyva
vo tautiniuose šokiuose ir 
rateliuose. Liepos mėnesy- Ašmenos apylinkėse buvo 
je tikisi sulaukti lietuvių 
choro iš Glasgovo ir jung
tinėmis jėgomis padaryti 
didelį lietuviškos dainos 
koncertą.
— Londone dabar daug 

USA lietuvių karių. Lon
dono lietuvių kleboną kun. 
Dr. K. Matulaitį neseniai 
aplankė New Yorkietis 
Vincas Žėglis. Jisai net 19 
mėn. gyveno karinėje sto
vykloje Islandijoje, bet 
jam pabodo šaltis, tai ga-

tesi mirusio prezidento 
atvaizdas.
— Londoną pradėjo daž

niau lankyti vokiečių lėk- pastarąsias keturias die- 
tuvai. Iki šiol ten esan- nas Vokietijos naciai šeštą 
čioms lietuvių įstaigoms kartą bombardavo Londo- 
žymesnių nuostolių nepa- ną. Britai numušė 10 nacių 
daryta. • . lėktuvų.

Londonas, vas. 28 — Per

Ginkluoti Žydų Ir Kitų Būriai 
Lietuvoje

(LKFSB) Gavome žinių, 
kad 1943 m. pavasaryje

pasirodę ginkluoti žydų 
būriai. Turbūt tai daliniai 
jaunesnių Lietuvos žydų, 
kurie, jausdami mirties 
pavojų, bevelijo slapstytis 
miškuose. Bolševikų orga
nizuojami slaptieji kariški 
daliniai Lietuvoje neturi 
žymesnio pasisekimo, nes 
žiauri raudonųjų okupaci
ja visiems paliko kartaus 
atminimo, o neturint kai
mo gyventojų prielanku-

vęs atostogų atvyko treje- mo sunku raudoniesiems

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS fcVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 tVirfield St.. So. Boston. Mass. 

throl. RaSt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nrotokolu raštininke

6V. JONO EV. BL. PASALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

; Maršalka — Jonas Zaikis.
ji 787 E. Broadvvay. So. Boston. Mass. 

I
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
i 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 

I <92 E. Tth St.. So. Boston. Mass.

pa- 
pa- 
or-

kariniams daliniams 
stoviai veikti. Lietuvos 
trijotinis sąjūdis pats 
ganizuoja pasipriešinimą 
naciams, siekdamas pilnos 
nepriklausomybės, o ne 
antros raudonųjų okupaci-, 
jos. Tik Ašmenos ir Svy
rių apskrityse bei Naručio, 
ežero apylinkėse esą pas
toviau įsikūrusių būrių, 
kurių nusistatymai skir- j 
tingi nuo slaptosios lietu-j 
vių patrijotinės veiklos.

EVERYBODY loves light, tender 
hot breads made with corn meal!

Corn sticks-muffins— Johnny cake- 
al! can be deliciously made with this 
one recipe. Ever since the early set- 
tlers discovered it. this all-American 
grain has added its rich. nutlike fla- 
vor to our favorite dishee. For a 
v.-holesome, nutritious meal. serve 
these hot breads with a crisp green 
salad. For an cxtro-delicious dessert, 
serve them vvith honey, molasses, or 
maple sirup.

Here’s an easy, sure way to get 
light, tender. vvonderfuUy delicious 
corn bread. Make it the Spry way. 
This creamy alkvegetable shorten- 
ing cuts into the dry ingredients 
quickly—savęs the fiavor. too—lets the 
nutty rich goodness of the corr. meal 
come througi.. Clip the recipe and 
find out for yourself. Serve one of 
these tempting golden corn breads 
today and hear your faznily cheer.

Corn Sticks
I cup sifted 

flour 
1% cups corn 

meal 1
Z teaspoons 

buklių; powder
Sift flour with corn meal, 
baking powder, and salt. Cut 
in Spry until finely mixed. 
Combine eggs and milk and 
stir into corn meal mixture.

Heat corn stiek pans in 
oven. Brush vvith Spry. Fili 
hot pans vvith batter. Bake in 
very hot oven (450 F.) 15 to 
20 minutes, or until brown. 
Makes 1% dozen.

Corn Kuffins. Bake in 
Sprycoated muffir. pans in hot 
oven (425° F.) 25 to 30 min
utes. Makes l’į doz. muffir.s.

Johnny Cake. Bake in Spry
coated 12% x 8% x 2-inch pan 
in hot oven (400c F.) 25 to 30 
minutes.

2 teaspoons salt 
’ * cup Spry
2 eggs. beaten 

1% cups m ii k

PASIŲSTAS USA LIETUVIŲ 
ATSIŠAUKIMAS LIETUVON

’ SLAPTA SPAUDA APIE NACIŲ 
KRIMINALISTUS LIETUVOJE

I

kvartaluose, net ----------------
atimam jįyy Pranciškonų Misijos 

1944 m.

(LKFSB) Laikraštis “į yza. Netaip seniai į U.S.A. 
Laisvę”, kurį patrijotai per Pietų Ameriką atvyko 
slapta leidžia Lietuvoje, jų dvi aukšto išsilavinimo 
nusiskundžia, kad nacių ir didelio patyrimo seserys 
teroras kartais prašoka (baigusios universitetą ir 
net raudonąjį: vyrai, mo- daug dirbusios Lietuvos 
terys net vaikai medžioja- organizacijose) — Augus- 
mi teatruose, gatvėse, išti- ta ir Felicija.
suose
bažnyčiose 
jiems laisvę, gyvybę, api
plėšiant jų turtus ir pasi
dalinant tarp savęs. Laik
raštis ragina užrašyti vi
sus tuos neteisėtus veiks
mus ir pasižymėti liudi
ninkus. Baigiama žodžiais: 
“Ponai Kubiliūnai, Žukai. 
Gaušai, Milimai ir tolygūs 
jų talkininkai težino, kad 
jie vieni pirmųjų bus įra
šyti į rudojo teroro lapus 
Lietuvos istorijoje, o ne
priklausoma Lietuva vis- 
tiek bus ir tas laikas artė
ja.”

Žinelė Nuo Varę. Seselių 
Lietuvoje

I

(LKFSB) Nekalto Šv. P. j 
M. Prasidėjimo seserys, 
arba kaip Lietuvoje dau-| 

,T „ . _T. , ,giau įprasta vadinti —
(LKFSB) Kunigų Vieny-japksr. Mokėsi Mintaujoje,, Vargdienių Seserys — ku-| 

bes, tam tikrais ypatingais kurį laiką buvo Kauno ku-rių šaka Amerikoje yra į-l 
keliais, buvo pasiųstas mgų seminarijoje, Petrą- sikūrusi rytuose (R. D. 1, 
Lietuvon atsisaukimas į pilio piešimo mokykloje ir putnam, Conn ) gavo nese- ■ 

■ Lietuvos katalikus, padrą- Krokuvos dailės akademi- naį nuo savo seserų iš Lie-. 
ąįnant juos tvirtai stovėti joje. Vėliau jis buvo m o- tu vos laiškelį (per Raud J 
ginant savo teises ir tevy- kytoju Zakopanėje, moky- Kryžių) kuriame praneša-

(LKFSB) Kunigų Vieny-į apksr. Mokėsi Mintaujoje
iC1 o m 4-i i1 —Z 1 — Z 1 _______ TT_________ __ 1 

Chicago, III. — Šv. Petro ir Po
vilo par., kovo 6—12 d. Tėv. 
Justinas Vaškys.

Chicago, III. — Dievo Apvaiz
dos par., kovo 6—12 d. Tėv. 
Juvenalis Liauba.

Chicago, III. — Švenč. P. Mari- 
i jos Gimimo par., kovo 12—19 

d., Tėv. Justinas Vaškys.
Chicago, III. — Visų Šventųjų 

par., kovo 13—19 d., Tėv. Ju
venalis Liauba.

Cicero, III. — Šv. Antano par., 
kovo 20—26 d., Tėv. Juvena
lis Liauba.

Rochester, N. Y, — Šv. Jurgio 
par.. kovo 20—26 d. Tėv. Jus
tinas Vaškys.

Schenectady, N. Y. — Šv. Kry
žiaus par., kovo 27 — Balan
džio 2 d. Tėv. Justinas Vaš
kys.

New York. N. Y. — Aušros 
Vartų šv. P. Marijos par., 
balandžio 3—9 d. Tėv. Justi
nas Vaškys.
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Place
Pittsburg 10, Pa. He. 6567

nes laisvę. Pareikšta, kad toju kaime Dudetų apylin- ma kad jos į-en gyvena be 
Amerikos Jungt. Valst. kėse, braižytoju Odesos didesnių pasikeitimų. Pra- 
lietuviai katalikai už juos lėktuvų fabrike, technikos gO ieškoti Sibiran išvežto- 

biuro vedeju Petrapilyje, sįos Elzbietos Breivaitės.

kėse, braižytoju

Kaip Gyvena Rašytojas 
Savickis Prancūzijoje?
(LKFSB) Šiomis dieno

mis į Ameriką atėjo žinia 
apie įžymų lietuvių rašy
toją Jurgį Savickį. Jis iš 
profesijos yra diplomatas 
— buvo Lietuvos ministe- 
riu Švedijoje, Suomijoje ir 
karui prasidedant — prie 
Tautų Sąjungos. Dabar ji- 

isai yra Pietinėje Prancū
zijoje. Jo vaikai, kiek teko 
girdėti, yra nacių suimti. 
Kaip Jurgis Savickis gy
veno ir kokia jo nuotaika, 
matyti iš jo paties žodžių: 
'“Kad pasakyčiau — nera
mius laikus gyvename, 
nieko, turbūt, nepasaky
čiau. Už kiekvieną sveikai 
pergyventą dieną ačiū Po
nui Dievui žmogus 
Turiu dar pastogės 
badauju... Verčiuosi 
ninkyste (daugiau
tina tyliam lietuvio cha- 
irakteriui), turiu pakelti 
daug fiziško darbo, bet 
kolkas nepasiduodu”.

Sakosi turįs šiek tiek 
naujų raštų, bet šitokiomis
sąlygomis “dainuoti sun-l 
ku”. I

Jo žiniomis, pereitą va
sarą poetas J. Aleksandra
vičius tebegyvenęs Greno
bly.

Jurgis Savickis yra pa
rašęs proza “Šventadienio 
Sonetus” ir “Ties aukštu 
sostu”, aukštai įvertintus 
lietuvių literatūroje. Yra 
išleidęs kelionių aprašy
mų.

Dabar jam jau yra per 
50 metų amžiaus.

Amerikos Jungt. Valst.

meldžiasi, jų teises gina ir 
jų vargais rūpinasi. paišybos mokytoju _ _ _

Kunigų Vienybė neseniai dirbant tuos įvairius dar- meįų rugp. 20 d. 
išsiuntinėjo savo nariams 
biuletenį, kuriame prime-

’ narna reikalas tarp USA 
lietuvių skleisti lietuvišką 
religinę spaudą, kuri yra 
mūsų tautinės - religinės 
gyvybės kraujas, kelrodis. 
Skatinama pagyvinti or
ganizacijų veikimą, rūpin
tis naujais pašaukimais į 
vienuolišką luomą ir į ku
nigystę; i

^au" j Laiškas išsiųstas pereitų 

lės kursuose Voroneže., gv p Marijos Nekalto 
bus jam nedaug laiko te-; Prasidėjimo seserys čia A-i 
buvo galima skirti pieši- merikoje gražiai talkina 
^ui- Petrapily, o vėliau tėvų marijonų darbuose, 
Vilniuje _ dailininkas Var- organizuoja savo namuose 
nas pradėjo garsėti pieš- uždaras rekolekcijas pa- 
damas įžymiųjų žmonių saulinėms moterims, ap- 
portretus. Nuo 1920 metų linkybėms leidžiant, kvie- 
persikėlė į Kauną. Čia bu- čiamos. laiko ir paskaitas, 
vo įvertintas jo kūrybinis Į jų 
talentas. Jisai išrenkamas 

reiškiamas pa. Meno Kūrėjų Draugijos 
geidavimas, kad parapijo- pirmininku. Vėliau jisai 

registruojama,1 profesoriavo Meno moky-

j

vienuolijai sumaniai 
vadovauja motina M. Alo-

se būtų registruojama, profesoriavo Meno moky-
I kiek išpirkta bonų ir kiek kloję. Jo piešiniai buvo iš-; 
: yra karo tarnyboje jau- statomi svarbesnėse Lie- 
nuolių; in uolių; raginama remti tuvos meno parodose. Net j 
labdarybės veikimą, reko- S* užsienyje parodose bu- 
menduojama švęsti Lietu-'vo išstatyti jo kuriniai 
vos nepriklausomybės pa-.Pavz> Latvijoje. Jausda- 
skelbimo šventę. Taipgi (mas^ artumą 1.----------
pranešama linksma žinia,

i kad Kunigų Vienybės ir ki
tų pastangomis pasiektas 
džiaugsmingas laimėji- 

imas: į Lietuvą per Raud. 
I Kryžių jau išsiųsta vaistų 
už $10,000.00.

sakai, 
ir ne- 
darži- 
priim-

Dail. Adomo Varno 
AS Gimtaifenis

ĮtU £oaw|
Let's All BackThč Attack

I
 Juozas Kasinskas

Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktj <

602 VVashington Blva. Į
BALTIMORE 30, Md. I
Tel. Lexington 8595

< ? Limosinai dėl visokių reikalų (

(LKFSB) Sausio 2 d. su
ėjo 65 m. amžiaus garsiam 
lietuvių dailininkui Ado
mui Varnui. Jisai gimęs 

j 1879 m. Joniškyje, Šiaulių

Jausda- 
t lietuviškai; 

liaudžiai, švęsdamas 30; 
metų savo kūrybos su-' 
kaktį, Ad. Varnas 1938 m. 
buvo surengęs savo kuri-; 
nių parodą savo gimtinėj
— Joniškyje. Varnas yra 
pagarsėjęs savo portre
tais ir spalvingais peiza
žais (gamtos vaizdais). 
Jis yra padaręs ir daug ge-; 
rų šaržų, kurie buvo išleis
ti atskira knyga: “Ant 
Politikos Laktų”. Vienas, 
iš didesniųjų jo nuopelnų
— fotografavimas Lietu
vos kryžių ir paruošimas 
Lietuvos Kryžių albumo.

Užsisakykite Toniko Pas Mas
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

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

Minnesota sostinėje. St. Paui mieste, tiek priskrido 
balandžių, kad stačiai pasidarė nepakenčiama nuo jų 
apsiginti. Kad juos nuvaikyti nuo tam tikrų vietų, 
Public Property direktorius Julian Sletten. išgalvojo 
pagaminti medines gyvates — cobras. Ar tas atbaidys 
paukščius nuo tūlų vietų, gyvenimas parodys.

LIETUVIS IŠRADO NAUJĄ 
MAŠINĄ

(LKFSB) Angli š k o j i mašiną lėktuvo stab- 
' spauda gana plačiai pa- džiams paruošti. Ta jo, 
Į skelbė apie lietuvį Sgt. Al- mašina sėkmingai per po- 
fredą J. Gaubą, kilusį iš rą minučių atlieka tą patį 
Shenandoah ir dabar e- 

įsantį Anglijoje, pasižymė
jusį savo nauju išradimu. 
Jisai, būdamas vienoje 
USA aviacijos bazėje An
glijoje, išrado specialią

darbą, kurį nudirbo ankš
čiau reikėjo nuo 30 min. 
iki trijų valandų- Sgt. Gau- 
ba yra baigęs ne vieną me
chanikos mokyklą ir šią 
sritį mėgsta, yra 27 m. am
žiaus.

Herbert Haseltine, skulptorius, padirba Man of War 
atminimui arklio statulą New Yorko studijoj.



$4.00

$5.00

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams __ __  ___
Vieną kart savaitėje metams... 
Užsieny metams .........................
Užsieny 1 kart sa-tėj metams

SUBSCRIPTION RATES:
Oomestic yearly ____________
Domestic once per vveek yearly $2.00 
Foreign yearly
Foreign once per week yearly $2.50
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Telephone SOUth Eoston 2680
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KO TIK PRAŠYSITE!...
3

Šv. Tėvas Pijus XII labai nuoširdžiai prašo visų 
kariaujančių armijų, kad nedaužytų Romos miesto,! 
nes jis yra krikščioniškos civilizacijos centras. “Mesi 
turime atvirai čia pareikšti — sako Šv. Tėvas — kadi 
jei Atėnų ir Kairo miestai, dėl istorinės ir religinės I 
vertės, bendru kariaujančių susitarimu, buvo apsau
goti nuo karo puolimų, tai Mes nenustojame vilties, j 
kad kariautojai suras norą ir būdą suprasti, jog Am
žinasis miestas turi kur kas daugiau teisės reikalauti 
bent lygios aniem miestam nepaliečiamybės. Iš tiesų 
tai būtų šimtmečiais neišdildoma ir nepamiršta nešlo
vė, jeigu galų gale ir Roma, tas visapusiškai išsiski- 
riąs ir nepalyginamas politinis ir kultūrinis žmonijos 
centras ir beveik jau per dvidešimt šimtmečių krikš
čioniškos civilizacijos sostinė, paliktų sunaikinimo 
auka šio baisingo karo reikalavimams — kaip kad dau- Į 

i gelis istorinių ir kultūrinių vietų Italijoj ir kituose 
Į kraštuose, tapo žiauriai sunaikinta”.
I Teisingas yra Vyriausios Katalikų Bažnyčios Gal

vos tas atsišaukimas. Šv. Tėvas visokeriopais keliais 
mėgina pasiekti įsikarščiavusių kariautojų sąžinę ir 
žmoniškumo pojūtį. Jei jau nepaiso religijos, tai bent 
Kaipo civilizuoti žmonės tesusilaiko nuo žiaurių, bar
bariškų darbų. Ypač jei mėgsta garbę ir nori į istoriją 
jatekti, tai teatsimena, kad jų vardai amžiais bus su
siję su didžiausia nešlove — vandalų, civilizacijos nai- 
kiųtojų, panašių senovės hunnams, kurie taip pat ne 
kartą yra užpuolę Romą, žudę gyventojus, naikinę ir 
deghę namus ir mantą. Ar moderniški karžygiai pa
klausys senelio Popiežiaus balso, kaip 452 metais pa
klausė Popiežiaus Leono I baisingas barbarų vadas 
Attilla?

Žinoma, nieks iš mūsų laikų kariškių nenorėtų 
būti prilygintu prie Attillos, bet ką bedarysi, jei išky
la taip vadinamas militarinis būtinumas? Alijantų ar
mija labai nenorėjo griauti seną istorinį Benediktinų 
vienuolyną ant Monte Cassino. Bet vokiečiai buvo iš 
jo padarę kulkosvaidžių lizdą ir pridirbo Alijantams 
kruvinų nuostolių. Kad ir skaudama širdimi, bet Ali
jantams prisėjo sugriauti tą garbingą, beveik pusant- 
’o tūkstančio metų išgyvenusią šventovę. Ar ir Roma 
taciai padarys tokiu širšių lizdu? Ar jie turi nors še- 
šilį religinio ar bent kultūrinio pojūčio? Baugu ir pa- 
mintyti, koks gali būti atsakymas į tuos klausimus. 
Je nuosprendis pareitų nuo eilinių kareivių, tai gali
mybe abejonės teigti, kad Popiežiaus balsas būtų iš
klausytas. Bet nuosprendis priklauso ne nuo tų, kurie 
kraiją lieja, bet nuo tų, kurie įsakymus duoda. Gi nuo 
nacį vadovybės galima visko tikėtis. Romos likimas 
paveju je. K.

KO MES LAUKIAM?

Ateini į bažnyčią, o pas- je, nes jis kalbasi su ge- 
kui tave kasdienių rūpės- riausiu savo valdovu, 
čių virtinė įslenka slapčia Tikrasis maldingumas 
pro duris ir kaip peteliškės nenori, kad juo kas domė- 
šokinėja galvos smegeny- tusi, nelenktyniuoja. Jis 
se. Maldaknygė nusvyra, patraukia kiekvieną prie 
altoriuje žvakės liepsnoje Dievo savo skaidrumu ir 
sau ir kunigas sau maldas paprastumu. Tikrasis mal- 
skaito. Atsipeiki ir vėl lū- dingumas skelbia: 
pomis šnabždi maldą, bet 
nepasisekimų, ašarų ir ne
laimių rūkai atitveria dva
sią nuo Kūrėjo.

Kunigas skelbia:
— Iš tikrųjų, iš tikrųjų, 

sakau jums: ko tik prašy- 
mano vardu,
(Kristaus žo-

— Tėve, teesie Tavo va
lia!

“Kas kalba “Tėve Mū
sų”, sako Giovanni Papini, 
nepakyla į puikybę, bet ir 
nenusižemina. Kalba į sa
vo Tėvą ramiu ir nuošir
džiu pasitikėjimo balsu. 
Jis Tėvo ne tik prašo, bet 
neužmiršta ir padėkoti.

slte Tėvą 
duos jums! 
džiai). _______

Taip, bet kaip prašyti, Jis Jam primena ne tik sa- 
kad taip nesiseka sus; ■ vo, bet ir kitų reikalus. Jis 
kaupti, nesiseka melstis?., nepamiršta Bažnyčios, sa-

Malda yra nuoširdi, bi- vo tautos ir visos žmonijos 
čiuliška kalba su Dievu, tai reikalų. Bet’ visa tai daro 
privilegija duota protin- ramiai, susikaupęs, pasiti- 
gam žmogui, kurią, deja, kėdamas”. 
ne kiekvienas moka pa
naudoti. Kuri, karštai be
simelsdama, nepajuto sa
vyje švento įkvėpimo, kuri, 
prieš altorių klūpodama, 
nebuvo sugraudinta džiau
gsmo ašarų, kuri nepažįs
ta ir nesupranta šių aša
rų saldumo ir gilybės, ta, 
iš tikrųjų, dangiškojo val
gio nėra ragavusi pilnu 
šaukštu.

Bet, be šaltumo ir išsi
blaškymo, pasitaiko ir 
dirbtinio pamaldumo. Daž
nai matai vaidinant: šnab
žda graudingu tonu, graib
sto, kaip sako žemaičiai, 
Dievą visu glėbiu, verkšle
na, maldauja Dievą gėry- tvarko gyvenimą, 
bių, bet dažniausiai ne am- nesukraus didelių turtų, 
žinų, o laikinų: skundžiasi, nepajus tuščių gyvenimo 
kad nesiseka darbe, bizny- smagumų ir triukšmo, bet 
je, meilėj, kad jos nemyli, tvarkingos šeimos laimė, 
negerbia, o kartais ir pra- meilė be gyvuliškos aist- 
šo nelaimės artimui, ku- ros, pasiturėjimas be per- 
riam pati atkeršyti nepa- tekliaus, užuojauta arti- 
jėgia. mui bei puikybės, ramybė

Paprastas Dievo vaikas sieloj ir širdyj yra atpildas 
yra paprastas ir religinėse už norą gyventi pagal Jo 
praktikose, neperdeda, ne- įstatymus. O kai į tokio 
skeryčioja, veido išraiškos namo duris pabels mirtis, 
nekeičia kaip scenoje ar- ji nebus baisi, 
tistas. Jis meldžiasi ra- 

Tą patį vakarą didelis jas surišo ir ištiesė, kaip miai, nusižeminęs dvasio- 
gatvėje. paklodes. —

— Mesk kūdikį per lan- velėje išblyškęs ir nejudė- 
gą! — sušuko berniukui 
gaisrininkai. Jurgiukas 
kūdikį išmetė. Jis laimin
gai nukrito ant ištiestų 
skarų ir net nesusižeidė.
— Dabar šok tu pats! — 

vėl suriko jam gaisrinin
kai.

Jurgiukas kyštelėjo gal
velę per langą, bet jau bu
vo per vėlu. Tą pačią aki
mirką namas sugriuvo. 
Baisi liepsna ir aibės žari
jų pakilo į padanges. Žmo
nės aiktelėjo iš siaubo. 
Moterys garsiai pravirko.

Po valandėlės vietoje 
gražių namų ruseno krū- tytum, jog Tave labai my- 
va nuodėgulių. Gaisrinin
kai su darbininkais iš po 
nudėgulių ištraukė Jur
giuką. Jis buvo dar gyvas. 
Sunkiai kilojosi jo kruti- ir vėl patekėjo giedri sau- 
nė. Bet sąmonės jis jau ne- lutė. Jurgiukas jau buvo 
turėjo. Tuoj buvo pakvies- nebegyvas. Kunigas ūž
tas gydytojas. Jurgiuką spaudė jam akeles ir. bu- 
nunešė į gretimus namus, čiuodamas jo šaltą, mir- 
Ten gydytojas aptvarstė ties prakaito išpiltą kak- 
jo baisias žaizdas.
— Tai tikras karžygis, — 

pasakė jį apraišiojęs gy- danguje kankinio vainikas 
dytojas. — Jis nepagailė
jo savo gyvybės dėl artimo 
meilės.

Gydytojas išėjo, šluosty
damas ašaras, 
visai sutemo. Atėjo naktis. 
Žinodamas, kad ta naktis Širdie, uždek 
yra Jurgiukui paskutinė, kia meile, kokią turėjo ma- 
kunigas pasiliko pas jį bu- žąsis Jurgiukas!' 
dėti. Berniukas srulėio lo-l J. Maccinienč.

Kai naciai ouvo priversti apleisti Kievą, tai mieste kilo gaisrai, Kaip 
šis vaizdas liudija. Sovietų žinios skelbia, kad naciai tyčia padegė ir nai
kino Kievo miestą.

(Iš "Mažieji Karžygiai") X

Baig-! Buvo sausros metas, mirtį ant kryžiaus. 
Kasdien pakildavo saulė į damas pamokslą jis sušu- 
žydriausią dangų, ir joks ko:
debesėlis neužtemdydavo — Kaip būčiau laimin
gos spindulių. Medžių ša- gas, jei savo žodžiais bent 
kos leipo, parkų veja rudo. 
Gatvių grindinys buvo į- 
kaitęs, kaip žarijos. Nebo
damas kaitros, gatve sku
bėjo kunigas. Daug žmo
nių su pagarba jį sveikino. 
Jis buvo garsus pamoks
lininkas. Tą dieną jis sku
bėjo į pačią turtingiausią 
miesto dalį. Aukštos kil
mės ponioms jis turėjo sa
kyti pamokslą.

Kai kunigas įlipo į sa-

vieną žmogų sužadinčiau 
labiau Dievą mylėti! Jei 
bent vieną žmogų paska
tinčiau pasiaukoti dėl Die
viškosios Širdies!

Ponios verkė, suklupu
sios suoluose. Jos atsimi
nė, kad daug sykių buvo 
kietaširdės, kad nesigailė
jo vargšų ir dėl Dievo mei
lės nedarė gerų darbų.

Įėjęs į zakristiją, kuni-

Į
iI
i

kyklą, bažnyčia jau buvo gas paklausė zakristijoną:
pilna gražiai išsipuošusių 
ponių. Staiga jis pastebė
jo už pilioriaus tamsiame 
kampelyje klūpantį ber
niuką. Jis galėjo turėti ko
kią dvylika metų. Jo vei
delis buvo labai išblyškęs. 
Matyt, dažnai jis būdavo 
pusalkanis. Apsiaustėlis 
jam buvo vienų skylių. Vi
sokiais lopais margavo jr 
jo kelnikės. “Kaip tas ma
žas apskurėliukas galėjo 
pakliūti į šitą ponų bažny- 

Ičią” — pagalvojo kunigas 
ir pradėjo pamokslą.

Ilgai jis sakė. Kalbėjo jis 
apie begalinę Dievo meilę 
žmonėms. Jis priminė,

grūdo berniukas. Kunigas 
jį tuoj pažino. Tai buvo 
Jurgiukas. Jis buvo apsi
rengęs tais pačiais skar
malais, kaip ir rytą, būda
mas bažnyčioje. Bet jo 
veidukas dabar buvo nepa
prastai gražus. Jame spin
dėjo visas jo širdelės ge
rumas ir meilė. Žmonės 
persiskyrė ir davė berniu
kui kelią. Netardamas nė 
žodžio, jis pribėgo prie de
gančio namo ir ėmė kopė
čiomis lipti į viršų. Jis li
po atsargiai ir labai mik
liai. Štai jau pasiekė ir pa
skutinę pakopą. Žmonės 
su išgąsčiu žiūrėjo, ką jis 
darys toliau. Nuo kopėčių 
iki palėpės lango dar bu
vo gerokas galas. Berniu
kas sustojo ir valandėlę 
mąstė. Paskui nuo kopė
čių vikriai užsikabino už 
vamzdžio, kuriuo nuteka 
lietaus vanduo ir, uždėjęs 
koją ant karnizo, atsidūrė 
prie pat lango. Dar aki
mirka, ir berniukas jau 
buvo viduje.

Po valandėlės jis vėl bu-

Kas jaučiasi Dievo vai
kas, kas nerūstina savo 
Tėvo, neprivalo jo ir bijo
tis. Gyvenime žmogus su
tinka ir įvairių nepasise
kimų, kurių jis, rodos, vi
sai, neužsitarnavo. Bet ir 
tai nėra bausmė, bet Visa
galio meilė, kurią ne mums 
suprasti! Tad nereikia rū- 
goti, jei Dievas, tavo ma
nymu, tavęs tuoj neiš
klausė. Kantrybė ir čia la
biau pritinka, negu karš
čiavimasis.
— Aš esu su jumis, nebi

jokite!
Kas religijos pagrindais 

gal ir

“Po Lčtuvą miega Širdies, kad pasigailętų!
t Tėvynės vaikai, Prisidėkime prie NENU-

Per amžus juos žudė TRŪKSTANČIŲ ŠV. MI-
vargingi laikai. ŠIŲ IR MALDŲ VAJAUS 

O pranašai skelbė kapus.
Nuvargę, nupuolę,

•4

UŽ LIETUVOS LAISVĘ!!
Lietuvos išdavikai, išga- 

nustoję vilties, mos, veidmainiai to neno- 
Suvystyti pančiais ri. Tikri Lietuvos sūnūs ir

tamsios nakties, dukterys meldžiasi!
Kada, oi kada atsibus?“ t «<

(Maironis)

Ar yra Lietuvai vilties 
prisikelti ? Vienas priešas 
laiko pančiais surakinęs, 
kitas vėl kėsinasi savo nas- 
ruosna pagriebti. Ar yra 
vilties, kad šventoji Lietu
va gali išsigelbėti? VIE
NINTELĖ VILTIS.... JĖ
ZAUS GAILESTINGOJI 
ŠIRDIS! Taigi, nepaskęs- 
kime dejavimuose, aima
navimuose, tuščiose kal
bose apie Lietuvos sunkią 
padėtį.

Visi Lietuviai, kurie tik
rai mylime Tėvynę, mels
kimės! Prašykime Jėzaus

— Ar nežinai, kas tas a- 
piplyšęs berniukas, kuris 
klūpojo kampelyje ? Tai 
turi būti labai geras vai
kas. Mačiau, kaip jis visą 
laiką gražiai meldėsi.
— Aš jį gerai pažįstu,

gerbiamasis kunige, — at- vo prie lango. Per liepsną 
sakė zakristijonas. Tai ir dūmus vos buvo galima 
Jurgiukas. Jis yra vargin- jį įžiūrėti. Ant rankų jis 
gas našlaitis. Jis valo sąš- laikė verkiantį kūdikį, 
lavų duobes. Bet jis yra Greit moterys nusiėmė 
labai geros širdies. nuo pečių skaras. Vyrai Meilė Dievui susijusi su 

artimo meile. Meilės įsa
kymus įgyvendinti vieša
me ir privatiškame gyve
nime yra atlikti sunkiausi, 
bet drauge ir vaisir.giausį 
darbe.
— Iš vaisių pažinsite juos, 
pasakė Išganytojas. Toji 
artimo meilė yra kelias į 
tobulybę. Tiesa, pasaulis 
yra iškreipęs tikrąsias ar
timo meilės mintis. Ta
čiau visi kilnūs, skaistūs, 
nors, rodos, visai žemiški 
jausmai gali būti grandis, 
jungianti mus su Dievu. 
Kitaip kelias į tobulybę 
nedaug kam būtų pasie
kiamas. Kas žino, ar mo
kėtume mylėti Dievą, jei 
nemokėtume mylėti nei 
užjausti kitą?

Dievą mylime kiekviena 
kilnia žemiška meile; Jį 
garbiname kiekvienu dva
sios pakilimu, kiekviena 
kantria kančia. Paprasta, 
neišdidi nesireklamuojan- 

I ti, nusižeminusios širdies 
liūnų malda, sujungta su 
tokio pat pobūdžio darbu, 
labiausiai patinka Dievui.

“P-is.”

damas. Atrodė, kad jis be 
sąmonės. Bet jo veidelis 
buvo tiks ramus ir gied
ras, kaip visai mažyčio kū
dikio. Tokį jo veidelį, tur 
būt, matė jo mamytė, kai 
dar visai mažiuką supo 
lopšelyje.

Staiga Jurgiukas pravė
rė akis ir ėmė judinti lū
peles. Kunigas pasilenkė 
ties jo burnele. Jurgiukas 
tyliai, vos girdimai, šnibž
dėjo:

— Jėzaus Širdie, aš tai 
padariau iš meilės Tau... 
Aš pasiaukojau, kad ma-

triukšmas kilo
Žmonės ėmė šaukti nesavo 
balsais:
— Gaisras! Gaisras!
Tuojau atbirzgė gaisri-

kaip daug Jėzaus Širdis y- ninkai. Iš visų pusių bėgo 
ra iškentėjusi dėl nedėkin- žmonės padėti gaisrinin- 
gų žmonių. Jis priminė kams. Degė didelis namas. 

Į vargingą Jėzaus gimimą Pro langus ir per stogą 
Betliejaus tvartelyje, Jo veržėsi raudona liepsna, 

i skurdų gyvenimą Nazare- Net dangus buvo paraudęs 
te ir pagaliau Jo skaudžią viršum namų. Karštis slo

pino. Gaisrininkai dirbo iš
sijuosę. Bet nuo sausros 
viskas buvo perdžiūvę. Na
mai degė, kaip žvakė. Gai
srininkų pastangos gesyti 
buvo veltui.

Triukšmą išgirdo ir kuni
gas. Jis buvo netoli vieš
butyje pasisamdęs kam
barį. Greit jis išėjo į gatvę 
ir pamatė gaisrą pačiame 
smarkume. Staiga kažin 
kokia moteris ėmė baisiai 
klykti:

I

parapijoj Šv. Mišios būtų 
laikomos už Lietuvą, kad 
kasdien 
dos ir tt. būtų mūsų už ją 
aukojamos!

Ar galėtų būti Lietu
viams svarbesnis reikalas? 
Teragina visi laikraščiai— 
visi mūsų žmonių vadai 
skubiai pasiųsti savo Šv. 

1 Mišių, Komunijų, maldų, 
Jei du ar trys susirinks stacijų ir tt. davinius —

Komunijos, mal-

liu!
Jo lūpelėse žaidė šypse

na. Kunigas jam davė Pas
kutinį Patepimą. Kai rytą

Mano Vardu ten Aš būsiu 
jų tarpe.” Jei visi Lietuviai 
susiburs ir vieningai ir 
karštai melsis už Lietu
vos laisvę — tikrai susi
lauksime Viešpaties pasi
gailėjimo.

Taigi, visi-visi lietuviai' 
vienuoliai-ės, visi kunigai, 
visos katalikiškos draugi
jos, visi mokyklų vaiku
čiai, visi iki vieno melski
mės!

Skelbkime, remkime kil
nų NENUTRŪKSTANČIŲ 
MIŠIŲ IR MALDŲ VAJŲ 
UŽ LIETUVOS LAISVĘ! 
Kad kasdien kurioj nors

Maldos Apaštalavimo 
Centrui, 

St. Robert’s Hali 
Pomfret Centre, Conn.

— Mano vaikelis! mano 
vargšas vaikelis!

Tos motinos mažytis bu
vo likęs degančiuose na
muose, pačioje palėpėje.Gera ir reikalinga yra 

kreiptis prie šio pasaulio Vyras tuoj pristatė kopė- 
valdovų, prašyti įtakingų- čias. Nelaimei, jos buvo 
jų užtarimo, šaukti milži- per trumpos. Niekas nesi- 
niškus susirinkimus. Bet rįžo kopti, net drąsiausieji 
pradėkime darbą su mal- gaisrininkai. Tuo tarpu 
da. Melskimės ir dirbkime! liepsna tik tratėjo. Kiek- 
Nes — “Jei Viešpats ne- vieną akimirką namas ga- 
statys namų, veltui dirba Įėjo gnūti. Nusiminę žmo- 
tie, kurie stato. Jei Vieš- nės galvojo, kąip išgelbėti 
pats nepalaikys miesto, vargšą kūdikį. O motina 
veltui sergsti tie, kurie no- vis šaukė, verkė ir klykė, 
ri palaikyti”. i Sffti5a

telę, pasakė:
— Mano brangus Jurgeli,

puošia tavo galvelę už tai, 
kad paaukojai savo gyvy
bę. gelbėdamas kūdikį.

Paskui jis atsiklaupė ir 
Tuo tarpu ėmė melstis:

— Švenčiausioji Jėzaus 
ir mane to-

FRONT PAGE

I Staiga pro žmones prasi- dėti. Berniukas gulėjo lo-1
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BX THE PRESIDBiT OF THE UNITED STATĖS OF AMERICA

A PROCLAMATION

“It appears that, for the 
peoples of eastern Europe, in- 
stead of liberation from the 
yoke of the invader. there looms 

i another military
with the dire prospect of per
manent enslavement under the 
guise of proteetive ‘federation’ 
or ‘union’ with another power- 
ful military statė.

HOPE DIMMED

MRS. T. DEBEIKIS, \Vorcester, Mass. i

MUZ. V. GREIČIUS, Cleveland, Ohio rašo: “Siun
čiu mažą auką kalendoriaus fondan ir sykiu širdingai 
dėkoju už prisiųstą šių metų gražų kalendorių.”

J. POŠKIENĖ. Pennsouken, N. J.: — “Širdingai 
ačiū už gražų sieninį kalendorių. Senas priežodis sa
ko: “Kad ir pavėluota, bet nepameluota”. Nors ir su
vėlintai gavau .bet labai džiaugiuosi. Šis kalendorius 
turėtų rastis kiekvieno lietuvio namuose. Siunčiu 
$1.00 auką”.

PETRAS TAMULEVIČIUS: — “Siunčiu $5.00, tai 
yra 4 doleriai už “Darbininką” ir $1.00 kalendoriaus 
fondan. Kalendorius tikrai gražus ir vertas dolerio”.

“Pir
miausiai dėkoju jums už gražų kalendorių ir vieną iš 
gražiausių kun. Pr. M. Juro maldakyngių — DIDYSIS 
RAMYBĖS ŠALTINIS”. Siunčiu kalendoriaus fondan 
$1.00.”

ANNA WINSKI, Kewanne, III. — Labai dėkoju už 
prisiųstą sieninį kalendorių. Jis man labai patinka. 
Manau, kad ne man vienai, bet ir visiems, nes tai yra 
į ką pažiūrėti. Kiekvieno mėnesio lapą puošia gražūs 
skirtingi paveikslai. Ačiū! Siunčiu kalendoriaus fon-i 
dan $2.00.”

Turime ir daugiau padėkos laiškų, kuriuos sunku 
visus sutalpinti. Čia paduodame kalendoriaus rėmėjų 
sąrašą ir visiems nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Pereitą savaitę į kalendoriaus rėmėjus įstojo se
kanti:
Mrs. Plevensky, Wilkes-Barre, Pa.............
B. Jakutis, Cambridge, Mass......................
C. S..............................................................
P. Dirmeitis. Elizabeth. N. J......................
Mykolas Zabita, Elizabeth, N. J..................
Jonas Litvinas, Elizabeth, N. J..................
Louis Gentel, Cambridge, Mass..................
S. Krasauskienė, Chicago, III......................
U. Danisecičienė, Detroit, Mich..................
M. Gutauskas. New Britain, Conn..............
P. R.adzevičienė, Kingston, Pa................ .
Justina Jakavičienė, Taunton, Mass........
Mrs. V. C. Norkūnas, New Haven. Conn. ... 
Mary Paulauskas, Phila., Pa......................
Stasys L. šrupša, Hartford. Conn.............
Mi. and Mrs. Sąveiką, So. Boston.............
Mrs. L. Morgan, Woodbury, N. J..............

Lukasiunas. Cambridge, Mass.............. .
Luzackas. Cambridge, Mass.................
Jenkowskas, Worcester, Mass..............
Antanovich, VVorcester, Mass...............

K. Kulisauskas, "VVorcester, Mass..............
Mrs. Helen Adlis, Forest City, Pa..............
Mrs. H. Savickas, Elizabeth, N. J..............
Mrs. G. Ramoška. Scranton, Pa................
M. Jankauskas, Harrison, N. J.................
Rozalia Zanevičienė, E. Vandergrigt, Pa. 
Joseph Yokshas, Rochester, N. Y..............
Povilas Jaramavičius, Brockton, Mass, ... 
Mrs. B. Vycienė, Paterson, N. J................
VValter Saunor, Rochester, N. Y..............
Kazimer Leiga, Brooklyn, N. Y.................
Joseph Naujalis, Stoughton, Mass...........
D. Yurkstas, Maspeth, L. L, N. Y............. .
W. R. Washik, Happy, Texas...................
J. Kibartas, Amsterdam, N. Y.................
P. Marcinkevičius, Phila., Pa...................
Mrs. J. W. Anderson, Cleveland, Ohio.....
Ona Jonkunas, Amsterdam, N. Y............
B. Klavas. Taunton, Mass.......................
Mrs. A. Povilionis, Lawrence, Mass........
Mrs. A. Staniel, Newark, N. J..................
Mrs. Zambutienė, Phila., Pa....................
Magdalena Kaslauskaitė, Brooklyn, N. Y. 
Mrs. Barbara Dirsa, Amsterdam, N. Y. ... 
Mrs. A. Antantitis. Luzerne, Pa...............
Ona Gečienė, Hartford, Conn...................
C. Linkevičienė, Phila., Pa......................

(Bus daugiau)

J.
F.
S.
V.

i

KEREAS, througb its rast natwork of local chapters, this agancy of our 
people sisultaaeously conducta an ezteasive progras of traintnę and coaastity 
service, toiil* cantinuing witb traditianai efficlency to lessen the distress 
of those overvhelned by disester; and

1HEREAS this agency is eholly dependent upon individual support aad 
personai participation and is issuing its 1944 appeal to the entire citisen- 
ship for a mini mm War Fund of $200,000,000;

NOW, THEREFORE, I, FRANKLIN D. ROOSEVELT, President of the United Statės 
of Anerica and President of the American National Red Cross, do hereby desig- 
nate the month beginning March 1, 1944 as "Red Cross Month* and earneatly be- 
seech ny felloe Americans to obaerve it by opening their bearta to this 
hunanitarian appeal in order that we aay keep the Red Cross at the side of our 
fighting aen and their dependents in their hour of greatest need.

IN VITNESS NHEREOF, I have hereunto sėt ny hand and caused the seal of the 
United Statės of America to be affimed.

DOME at the city of Waiwi1ngton this 19 th day of Fobruary, in the year 
of our Lord nineteen hundred and forty-four, and of the Indepenoance of the 
United Statės of- Anerica the one hundred and »lxty-eightb.

By the Pr»*ldent:

Coast Guard laivas, triuškindamas Mississippi upes ledus slenka į 
Gulf of Mexico, kad tuojaus stojus į karišką tarnybą.

LOS ANGELES, CALIFORNIA

16-tą vasario d. apvaikščioti 
linksmiau, nes tikimės, kad 
Lietuva per Dėdės Šamo užtari
mą bus iš vergijos paliuosuota,

occupation Visi pasiryžę aukoti, netiktai 
turtą, bet ir kraują ir gyvybę, 
kad greičiau nugalėti tuos dik
tatorius. kurie savo brutalę jė
gą vartoja pavergimui mažes
nių tautų.

Mes nepamiršome, kad di
džiausią pagalbą gali mums 
duoti Dievas. Todėl, sekmadie
nį, 20 d. vasario, susirinkome į 
Šv. Kazimiero par. bažnyčią ir 
aš aukavau šv. mišias už Tėvy
nę. į pamaldas netiktai atvyte 
mūsų konsulas. Dr. J. Bielski* 
su žmona, bet ir Ministras Pr. 
Norem. taip pat su žmona. Su
plikacijas giedodami, priedėjo- 
me dar tuos žodžius: “Tėvynę 
mūsų Lietuvą išlaisvinti ir sau
goti teikis, meldžiam Tave Vieš
patie”.

Taip užbaigėme 16 vasario ap
ačių Dr.

hopes of 
freedom 

is becom- i

“Not only are the 
restoration of lošt 
thus dimmed. būt it 
ing steadily apparent that the
third clause of the Atlantic 
Charter, barring interference 
with the intemal framework of 
government of peoples. is not to 
be respected by a powerful 
signatory of that Charter.

“This sinister design is aimed 
at Lithuania and the other Bal
tic statės. If it is allowed to 
succeed, it will be a renewed. 
assertion that might is right: ’

i that nations and peoples are vaikščiojimą. Tariu 
only pawns and mere chattels of Bielskiui ir Poniai už pakvieti- 
powerful statės; that they may mą žmonių, kurie aukštas vie- 
be used as clay for modeling tas užimdami gali daug nusver- 

'ti mūsų Tėvynės likimo klausi
me. Pareiškiu jpatingą padėką 
Ponui Dr. Norem, Lietuvos Ta
rybos Los Angelyje Skyriaus 
Valdybai, kuri taip sąmoningai 
surengė visą tą 16-to vasario 
paminėjimą, o visiems, kurie 
prisidėjo prie programos išpil
dymo nemažesnį tariu ačiū: Po- 

I nai Bronei Starkienei, p. Luk
šiui ir Jonui K. Miliui už sust/- 
tymą programos, p. Lukšiui /ž 

i pavyzdingą vakaro vedimą! o 
poniai Kemiežienei už gražų ii- 
mininkavimą.

Prelatas-J. • 1
I

1 vvhatever the occupying autho-' 
rities. with guns in their hands. 
wish to make of them.

“Such designs against the 
j freedom-loving peoples of east- 
i em Europe constitute a mock- 
ery of the ideals of the flower 
of our youth, who believe that 
they are giving their lives so 
as to prevent future wars and 
to enshrine in the world the 
Four Freedoms proclaimed by 
you.

“The Baltic statės wish to 
associate themselves with other 
statės and nations of their own 
choice and on mutually accept- 

i able terms. They believe that 
such freedom of action is essen- 
tial for the assurance 
vvorld.

PEOPLE TO RESIST

Maciejausfas.

Primenu. kad 23 d. vasari* at
vyksta iš Arizonos Prėatas 

of the Krušas. Šv. Jurgio (Chicagoje) 
parapijos klebonas, apsigyvens 
pas mane ir kurie turėsite rei- f-

; kalą rašyti Prelatui laiškus, tai 
protest adresuokite: Rt. Rev. Msgr. M.“They vehemently

against their inclusion against Krušas; 2511 — 3rd Ave^, Los 
! their will in any other political Angeies 16, Calif.; Phone Pa- 
grouping. Their peoples will un-' rkway 77645.
doubtedly resist such a scheme 
to their utmost. Renewed sub- 
jugations of those statės mere- Viršininkė, Motina M. Dovydas, 
ly sows the seeds of a third' - •

iWorld War.
“Lithuania and the other op-,

■ pressed nations have placed 
their trust in the principles of 
the Atlantic Charter. the prin
ciples of decent, human rela- 
tionship. Our fervent prayers 
go heavenward that the good 

i God grants you the fullest mea- 
sure of strength and endurance 
in your unswerving efforts to1 
realize effectively those princi
ples”.

Apart kalbų ponia Ona Pociu- 
taitė - Gilienė. paskaitė sukom-' 
panuotas tai dienai pritaikintas i 
eiles. Richardas Masonas, jau
nas. vos 14 metų lietuvių sūnus, 
gražiai paskambino piano: o 
choras. kurį sudarė ponios: 
Bronė Starkienė, Emilija Ma- 
sonienė. Antoinetta Cvirkienė, I 
Adelė Nausėdienė, ir panelė Sta
sė Šimkiūtė. akompanuojant p. 
Anelei Zaunienei, padainavo la-: 
bai gražiai keletą dainelių. Ne- 
paprastaą siurprizą mums vi- j 
siems padarė ponia Norem. mi
nistro žmona, kuri savo nepa-! 
prastu gražiu balsu sudainavo 
keletą lietuviškų dainelių. Tos i 
dainelės, padainuotos ameri- ■ 
kietės... ne lietuvaitės, padarė; 
į visus gerą įspūdį ir buvo para- ■ 
ginimu tiems lietuviams, kurie 
savos kalbos vengia ir nešimo-i 
jkina tų gražiausių lietuviškų, 
dainų. į mūsų susibūrimą atvy-i 
ko net Los Angeles didžiausio 
laikraščio atstovas, kurs smul
kiau aprašė Dr. Norem kalbą.

Po skanios vakarienės, o dar 
skanesnio programo užbaigėm 
mūsų susirinkimą pilni gero ū- 
po. kad greitu laiku galėsime

I 
I

Taip pat atvyksta šiomis die
nomis Seserų Pranciškiečių

kuri apsigyvens pas Seseris 
Pranciškietes, 1742 Westmore 
land Blvd.nistro Lietuvai, kurio kalba bu-j 

vo labai įdomi ir reikšminga. 
Dr. Norem supranta lietuviškai 

‘ ir buvo liudininkų tų liūdnų 
; dienų, kada rusų kariuomenė į-! 
' žygiavo į Lietuvą, būk tai ap-| 
gindama nuo vokiečių; aptvėrė 
Lietuvą spigliuota tvora, būk 
tai, kad neįsiveržtų vokiečiai į 

; Lietuvą, bet tikrumoje, kad lie
tuviai neišbėgiotų nuo globėjo. 
Dr. Norem priminė, kad iki kol 
rusai neatėjo į Lietuvą, visi 
maisto produktai buvo pigūs, o 
kaip tiktai atėjo rusų kariuo
menė viskas pabrango ir jis, 
nors turėjo gerą algą, sunkiai 
galėjo pramisti. Pažymėjo kal
bėtojas. kad reikalinga visiems 
krikščionims stengtis, kad Jė-I 
zaus Kristaus mokslas būtų į-. 
gyvendintas, o ne komunizmas,1

I

A favorite— 
ai! year ’round! ą 

sMūsų parapija jauna, bet kaip tybės Universiteto viršininkas: ■ 
i ir didžiausiose parapijose yra Dr. ir ponia Malbone W. Gra- j 
įvairus veikimas. Vasario mė- ham. politinių mokslų profeso- 

!nesyje turėjome ne vieną įvykį, rius; Dr. ir ponia Voldemar 
i apie kuriuos stengsiuos aprašy-, Westergaard, profesorius geo- 
ti. Igrafijos; Prof. Junius Meriam, j

■ Vasario 5 d. turėjome gedulin- pedagogijos profesorius; Dr. ir 
gas pamaldas už a. a. Lietuvos ponia David Bjork, dekanas is- 

Walter Da- 
nielson ir ponia. Švedijos Kon
sulas: Estijos Konsulas ir Ponia 
Reginald B. Olds: Danijos Kon
sulas ir ponia Ryan A. Grut: 
Norvegijos Konsulas E. S. 
Bent: Argentinos Konsulas E- 
milijo Lescano Fegui; Latvijos 
Konsulas Leo E. Anderson ir 
daugelis kitų įžymių žmonių.

She

• What's the difference bet 
ordinary apple pie and 
De-Luxe? Just extra flaky 
and a couple of seasoning 
that Grandmother knew 
knew how a judicious 
ship” of white and brown 
riches apple flavor—and s 
that a few spices can do 
job than many, if you kno 

Herc’s the Tecipe to teH 
Even an amateur cook, or 
ster. can make flaky pasl 
eas.v two-step way. If youj family 
doesn’t brag that your apac pie is 
the best they ever had—iyvhere 
—elip and try this “supę? duper” 
rccipe for Grandmother’s^PplePie.

.50 1 Prezidentą Antaną Smeoną. A- tori jos katedroje:

.50 part kitų dalyvių pamaldose bu-

.50 vo ir konsulas Dr. J. J. Bielskis 

.50 su žmona. 12 vasario dieną, tu- 

.50 rėjome pamaldas už a. a. klebo- 

.50 ną kun. Aleksandrą Baltutį, ku
ris mūsų bažnyčiai dovanojo la
bai gražią Šv. Kazimiero, mūsų 
parapijos globėjo, stovylą, ir 
dalyvavo mano auksinio jubilie
jaus iškilmėse.

Vasario 19 d. apvaikščiojome 
( nepaprastai iškilmingai Lietu- 
j vos Nepriklausomybės paskelbi- me į salę kurioje buvo prirengta' pasakė: Su Dievu... iki pasima- 
mo 26 metu minėjimą. Iškilmės vakarienė “su kalakutu”. Ten j tymo, turėdamas viltį, kad Lie- 

I prasidėjo nuo mūsų konsulo Dr. radome susirinkusių patrijotų ■ tuva atgaus savo teises.
J. Bielskio rūmų ir užsibaigė lietuvių apie 100. Pavalgę vaka-! 
vasario 20 d. pamaldomis už Tė- rienę, prasidėjo programa. Pa-' 
vynę. Šv. Kazimiero par. bažny
čioje.

Turėjome labai gražų priėmi
mą pas Dr. Bielskį. kur pasiro
dė tiktai aukštoj kultūroje ku
linarinis menas ponios BieLskie- • užlaiko, 
nes ir panelės Rūtos Bielskis, j prastas įvykis, iš kurio aš ypa- 
Susirinko pas Dr. Bielskį. apart 
manęs, kapitono Labanausko 
(inžinerijos magistro), Petraus-

■ ko ir kitų lietuvių, šie įžymūs 
Amerikonai: Dr. ir ponia Owen 
J. C. Norem; Dr. ir ponia Gor- 
don Watkins. Califomijos Vals-

.50

I >urfee \e«ton. a7ed 11, Centro, New York. add* * new euatoiaer to Hs 
list of rejruHrs and another dime to his War Bond fund as •enool 
prm. ip.1 Frederirk B. Holcon* h.s his shoe» chmed.
Ourfec niakes a trip to the court house and the b*a* to toke care of 
rczuiar cuitumerz.

viso apie penkiasdešimt asme- ^urs laimės neatneš. Apleisda- 
nų.

Po skanios arbatėlės nu.’yko-

žymėtina, kad pradėjome vaka
rienę malda ir užbaigėme mal
da. nors tas dalykas nebūtų, 
reikalinga paminėti, nes visur 

į lietuviai tą gražų bočių paprotį 
bet pas mus tas nepa-

tingai džiaugiuos.
Programa prasidėjo himnais

Amerikos ir ir Lietuvos, po to
l(prakalbos: mano, Dr. Bielskio, 
Profesoriaus Graham, Kapito
no Labanausko, pono Lukšio, ir
Dr. Owen Norem. Amerikos mi- and oppressed nations.

mas Lietuvą p. Dr. Norem, at
sisveikindamas su pažįstamais

Po prakalbų buvo išnešta re
zoliucija kreiptis pas Amerikos 
Prezidentą su prašymu, kad glo-! 
botų Lietuvą, ir kad atgautų jai 

21 prigulinčią nepriklausomybę.
kurią jau pirm 26 metų buvo vi- Į 
sų Valstybių pripažinta. Rezo-j 
liucijoj tarp kitko štai kas pa
reikšta :

“We are frankly deeply con- 
cemed with recent develop- 
ments in Europe. Those deve- 
lopments are darkening the hor- 
izons of hope for the smailer

1 rreipe Spry 
Piecrust

6 Iar"< tart npplcs.
1 hinly s;ced

’s cup brown suyar
% cupvhitesugar

t 
J'•'g. teasnoon allspicc 

teaspoon 
cinnan'.on

% ten noon salt
1 tcaspovn lcroon 

juice J

Grandmother’s Apple Pie

Roll of dough and line a S-ineh 
pic plate. Fili pic shell vi t h sliccd 
apples. ... Mix subars, spices. salt, 
and Iemon jttfcc and sprir.klc over. 
apples. Moisten edgc of pic with. 
v.-ater.... Roti remaining dough for 
top erust and cut a few slits for 
stnam to cscape. Fit top erust over 
apples and seal edge of pie. . . 
Bake in hot oven (425’F.) 50 to 60 
minutes.

.Sįprj; Piecrusi
Mix2 * eups sifted Abb-FVRPOSE 
TTjOUR and 1 teaaponn S AI,T? 
Meamrc out rup SFRY and di- 
Vidc into two eonai part ■.

STEP 1 for Tendcme.’r cut 
in first half of Spry until as 
line as mcaL
STEP 2 for Kinkines?—cut Ir 
Tcmaining Spry until par- 
ticlej are size of large per '.

Add fi tablctpoon-: cold KATE? 
(no mote, no lesa), mixiag tho,'- 
oughly into a donjh.



Mirimai-Nužudymai-Badas
Antradienis, Vasario 29, 1944
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KUN. P. M. JURO KALBA, 
PASAKYTA PER RADIO

Lisabonas, gruodžio 22 kos. Tik labai retai leidžia- 
d. — Neperseniai iš Lietu- ma nusipirkti labai mažą 
vos į neutralę Europos vai- kiekį mėsos, sviesto ir 
stybę slaptai išvykęs lietu- kruopų. Vien iš tų vadina- 
vis, kurio pavardė šiuo mųjų “bado normų” išmis- 
metu negąli būti paskelb- ti visiškai neįmanoma, 
ta, suteikė šių žinių apie Vienoje ligoninėje gydyto- 
būklę vokiečių okupuotoje jai nustatę, kad ligonys, 
Lietuvoje: 'gaudami tik tuos maisto

Prieš jam iš Lietuvos iš- kiekius, po šešių mėnesių 
vykstant, miręs Telšių miršta badu. Gyventojai 
vyskupas Justinas Stau- yra priversti ieškotis mai- 
gaitis ir prof. (Liudas?) 
Ciplijauskas. Jau būdamas 
užsienyje sužinojęs, kad 
miręs atsargos pulkinin
kas Jonas Petruitis ir, 
1943 m. spalių 15 d. po o- 
peracijos, miręs kompozi
torius Stasys Šimkus. 
Rugsėjo 25 dieną banditų 
nužudytas Kauno teatro 
režisierius J. Monkus-
Monkevičius; banditų taip ir tai vasaros metu, 
pat nužudytas artistas 
Chomskis. 1943 m. balan
džio - birželio mėn. laiko- prieškariniu oficialiu kei- 
tarpyje Stutthofo koncen
tracijos stovykloje (prie raus kainuoja
Dancigo) mirę šie lietu- markių, arba 7 dol., svaras pradėjo Tūpintis'įkū^ _________ _________
viai: Kauno gimnazijos di- lašinių — 30 markių, arba kurįoje nors Amerikos nansiškai parėmus, Tėvai

sto vadinamoje juodoje 
rinkoje. Bet tik nedauge
lis tegali nusipirkti papil
domo maisto, nes bausmės 
sugautiems perkant ar 
parduodant yra labai žiau
rios 
juos baudžia mirtimi. Be 
to, juodosios rinkos kai
nos yra fantastiškai aukš
tos. Taip, svaras sviesto, 

kai
nuoja 25 vokiškos markės, 
arba 10 dolerių, skaitantį

vokiečiai dažnai

timo kursu. Svaras cuk-' 
apie 18

rektorius Kazys Bauba, 12 dolerių. Gi daugumos 
Marijampolės agronomas gyventojų uždarbiai labai 
(Ignas?) Budrys, Vilniaus 
miesto burmistro pava
duotojas atsargos majoras 
Bronius Grigas, Marijam
polės berniukų gimnazijos 
direktorius Januše vičius, 
Marijampolės mergaičių 
gimnazijos direktorius 
Masaitis, atsargos majo
ras Stasys Puodžius, Al
girdas Tumėnas, Vytau
tas Tumėnas.

Su maistu Lietuvoje yra 
tiek bloga, kad gyventojai 
tiesiai badaują. Vienam 
asmeniui kas savaitė lei
džiama pirktis 3 svarai 
duonos, du trečdaliai sva
ro miltų, ketvirtis svaro 
cukraus ir ketvirtis drus-

maži — nuo 80 iki 120 
markių mėnesiui.

Tačiau, pasakotoju žo
džiais, šios sunkios gyve
nimo sąlygos nenumuša 
lietuvių ūpo kovoti su o- 
kupantu ir visomis išgalė
mis siekti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo. 
Ta kryptimi ypatingai yra 
veiklus jaunimas. Leidžia
mi šeši slapti laikraščiai, 
nukreipti prieš abu oku
pantu. Tarpusavė vienybė 
Lietuvoje esanti labai di
delė, ko, esą, pasigendama 
užsienių lietuviuose.

NO FOOLING—Actress Linda 
Darnell, who vili play the 
Indian maiden, Dawn Starlight, 
in the movie “Buffalo Bill,” 
choice for the role. She ciaims 
appears to be an authcntic 
her grandfather vas half Cher- 

okee. Honest Injun!

Aviacijos kadetai, kurie padangių keliais apskrido Burma kelius, kai 
sugrįžo į stovyklą, tai ten atlyginimo gavo tiek popierinių, kad jie susegę 
padarė tikras ilgas juostas. Už devynių pėdų ilgumo juostą savininkas 
gavo pirmą prizą.

LIETUVOS PRANCIŠKONAI 
PERSIKELS Į MAINE

Lietuvos Pranciškonai, 
1941 m. atvykę į Ameriką,

sia ir Jo sekėjais Tretinin-1 
kais.

Mrs. M. Claytonienei fi-1
* I

Pranciškonai pradėjo leis-vyskupijoje Pranciškonų Pranciškonai pradėjo leis- 
vienuolyną, kur galėtų su-'ti “Šv. Pranciškaus Varpe- 
siburti po platųjį pasaulį |lį”, religinio ir patriotinio 
karo išblaškytieji Lietuvos turinio laikraštį, kuris per Į 
Pranciškonai ir čia geriau trumpą laiką tapo populia- 
susiorganizavę, savo jėgas riausias ir labiausiai skai- 
galėtų pašvęsti Amerikos tomas laikraštis Amerikos 
Lietuvių labui. lietuvių tarpe. Šiais me-

Padedant Pittsburgo, tais “Varpelis 
Pa. lietuviams kunigams, tingai gražus:

'Save fat in preparing meat, ad- 
įvtset Margaret Murray, of_the 
lAmerican.Mcat Institute,

NĖRA JAUTIENOS NAMIE — įvairumas visokios mėsos gaminių 
Naujoj Gvinėjoj toks didelis, kad kariai negali nei padaryti greito pasi
rinkimo, kaip tuo tarpu sakoma, kad namuose mėsos stokuoja. Štai me
nių: kepsniai — šutinti, virinti, kepti, spraginti, malti ir iškepti ir tt. O 
arbatos ekstra.

i> JTTa T-L? S: t ■■

I I 
išėjo ypa- 

: kietais vir-Į 
1941 m. rudenop, Pittsbur-, sėliais, spalvuotas ir labiau 
go vyskupas davė Lietu- paveiksluotas, 
vos Pranciškonams 
ną leidimą įsikurti 
burgo diecezijoje.
dant didelei Pranciškonų vo 27 klierikų, esančių Eu- 
Rėmėjai, Mrs. Magdalenai ropoję, mokymu ir jų išlai- 
Claytonienei iš Baltimore, kymu. Tėvai Pranciškonai 
Md., Lietuvos Pranciško- džiaugiasi, kad Amerikos, 
nai Pittsburgo mieste įkū- Lietuviai ypatingu būdu 
rė laikiną vienuolyną, ku- parėmė jų klierikus, 
riame susikoncentravo vi-i Begyvendami Pittsbup 
sas jų veikimas Ameriko- ge, Tėvai Pranciškonai ir 
je. Iš šio mažo vienuolyno toliau dėjo pastangas įkur- 
Pranciškonai važinėjo su ti Amerikoje pastovų vie- 

: misijomis po visą Ameri- nuolyną. Kai Lietuvos pa- 
• ką. Trijų metų laikotarpy- dėtis kaskart labiau ėmė 
je su dvasiniais patarnavi- blogėti ir kai nemažas 
mais jie aplankė 100 lietu- skaičius Lietuvos Pranciš- 
vių parapijų. Lietuvių pa
rapijose jie organizavo 
Tretininkus. Brooklyne, 
Philadelphijoje, Chicagoje 
ir Waterbury įvykusios 
lietuvių Tretininkų Konfe
rencijos įnešė daug sąmo
ningumo ir gyvumo į Tre
tininkų gyvenimą Ameri
kos Lietuvių parapijose, viams kunigams: 
Pranciškonų veikimo dėka Valantiejui. 
kilo didesnis susidomėji- Lietuvių f 
mas Šv. Pranciškaus dva- kun. J. Vaitekūnui, Provi

dence, R. I. Lietuvių par. 
kleb. ir kun. Dr. A. Bru
žui, M. S. padedant, Lietu
vos Pranciškonai gavo iš 
Portlando, Maine vyskupo 
leidimą įkurti Portlando 
diecezijoje pastovų Lietu
vos Pranciškonų vienuoly
ną. ;

Portlando, Maine, vysku
pas. J. E. J. C. McCarthy, 
Lietuvos Pranciškonams 
pasirodė nepaprastai pa

lankus. Susirūpinęs Lietu- 
Vos Pranciškonų padėtimi 
i ir taip pat lietuvių religine 
padėtimi savo diecezijoje, 
Jo Ekscelencija per kun. 
J. Valantiejų, Tėvui Justi
nui Vaškiui, Lietuvos 
Pranciškonų viršininkui, 
atsiuntė malonų pakvieti
mą įsikurti ir dirbti lietu
vių tarpe Maine valstybė
je. Apskaičiuojama, kad 
Maine valstybėje yra apie

! 
i 

laiki-į Dirbdami Amerikos Lie- 
Pitts- tuvių tarpe, Tėvai Pran- 
Pade- ciškonai kartu rūpinasi sa-

PER ŠIĄ ŽALIĄ
GIRUŽĖLĘ
Per šią žalią giružėlę
Saulutė tekėjo.
Lygiais keliais, vieškelėliais 
Daug bernelių ėjo.

Liūdnas dainas dainuodami 
Į vakarus traukė. 
Kur mirtis ir pražuvimas 
Jų jaunystės laukė.

Stov žirgeliai pabalnoti 
Mūsų brolužėliams 
Ir kardeliai išaštryti 
Kirst priešų galvelėms.

Iš svirnelio išeidamas. 
Gailiai raudonamas.
Savo mielai mergužėlei 
Sudie sakydamas:
Te tau šitą aukso žiedą.
Bus jis atminimui.
Jei nežūsiu šitoj kovoj.
Neiki už bernelio.

Jeigu žūsiu šitoj kovoj. 
Eiki už bernelio 
Ir padėki aukso žiedą. 
Ant mano kapelio.
Bernužėli, dobilėli. 
Negraudink širdelės. 
Nepadėsiu aukso žiedo 
Ant tavo kapelio.

konų, užbaigę mokslus Ita
lijoje ir nebegalėdami grįž
ti į savo tėvynę atsidūrė 
sunkioje padėtyje, Tėvai 
Pranciškonai, esą Pitts-j 
burge, padvigubino savo 
pastangas pastoviai įsi
kurti U. S. A.

Geraširdžiams lietu- 
kun. J. 

Waterburio 
par. klebonui, 

i-,

I

— Kas prieš šį baisųjį ka- ’ mę ties Karo Muziejumi 
rą lankėsi Lietuvoje ir kas užtrenkia okupantų nacių 
nors vieną vasarą dalyva- būgnai ir gestapininkų ko
vo apeigose prie Karo mu- jų salvė Laisvės Alėjoje, 
ziejaus, tas išgyveno aša- šiandieną nuo Šiluvos mus 
ras ištraukiantį jausmą, skiria žibančių durtuvų li- 
Tenai, prie Nežinomojo nijos ir ilgos išrikiuotų 
Kareivio kapo invalidų or- tankų eilės, bet mūsų mei- 
kestrui užgrojus gedulo lės prie Marijos širdyje 
maršą, tautos gerbiamame niekas užgesinti negali, 
paminkle sužiba iš elek
tros lempučių sudarytas 
kryžius ir pasigirsta širdį 
verianti giesmė: “MARI
JA, MARIJA”...

Pagarbiai nulinksta da
lyvių galvos ir iš visų krū
tinių veržiasi nuoširdus 
šauksmas į Mariją. Lietu
viai myli Mariją. Tik pri
siminkime tas minias so
džiaus sermėgių, studentų, 
o ir šviesuolių, kurie tūks- 

l tančiais suplaukią į Šilu
vą, nežiūrėdami varginan
čios kelionės ir kitų sun
kumų. |

Šiandieną Marijos gies- 1 - 
------------------------------- Marijos

Šiandieną mes dar jaut
riau prisimename, kad 
daugelyje pasaulio vietų, 
ypač Liurde, Marija prike
lia iš vargingos ligonio lo
vos tūkstančius nelaimin
gųjų, grąžindama jiems 
sveikatą ir mes tiesiame 
prie jos rankas, melsdami 
prikelti ir mūsų sužeistą, 
sumindžiotą ir okupacijos 
surakintą tėvynę. Aš labai 
užgiriu laikraščio “Darbi
ninko” sumanymą išleisti 
garsaus mūsų mokslinin
ko Vyskupo Bučio knygą 
apie Švenčiausios Panelės 

; Apsireiškimą 
Maine ir pradėjo darbą Liurde. Karo nelaimių mū- 
Lewistono, Maine lietuvių sų suvargintos širdys atsi- 
tarpe. Kartu jis rūpinasi gaus stebėdamos nepapra- 
naujojo vienuolyno įrengi- stą Marijos pagalbą žino
mu. nijai. Juk Liurde daugybė

Jo Ekscelencijos J. E. mirčiai paskirtų džiovi- 
McCarthy pageidavimu, ninku atgijo, daugybės 
taip pat ruošiami planai į neišgydomos žaizdos pra- 
Portlando dieceziją pa- nyko, daugelis amžinų el- 
kviesti Seseris vienuoles getų palikę kriukius svei- 
lietuvaites, kurios Tėvams ki sugrįžo namo. Ir tie į- 
Pranciškonams padėtų vykiai dokumentaliai ap
dirbti Maine valstybės lie- rašyti šioje naujai leidžia- 
tuvių tarpe. moję knygoje. Dėlto ne-

Į savo naująjį vienuolyną nuostabu, kad taip gyvai 
Portlando diecezijoje Tė- lietuviai įvertino to svar- 
vai Pranciškonai persikels baus veikalo išleidimą. Ko 
iš Pittsburgho šiemet b i r- ne kiekvieną dieną atplau- 
želio mėn. gale. ' kia penkinės tų lietuvių,

Nuo šių metų liepos 1 die- kurie priduoda savo vardą 
nos Lietuvos Pranciškonų įrašyti į knygos rėmėjų 
ir “Šv. Pranciškaus Var- skaičių ir kurie gaus kny- 
pelio” naujasis adresas 
bus sekantis:
FRANCISCAN FATHERS

St. Francis Hill 
Greene, Maine.

1

gą nemokamai. Kiti at
siunčia didesnes ar mažes
nes aukas. Ačiū tiems mie
liems lietuviškos knygos 
rėmėjams.

iki šiol, neturėdamos lietu
viškos parapijos, negavo 
pakankamo religinio pa
tarnavimo. Didžiausios lie
tuvių kolonijos yra Lewis- 
ton, Me. — apie 150 lietu
vių šeimų, ir Rumpford, 
Me. — 200 šeimų.

J. E. vyskupas J. C. Mc- 
Carthy kaip tėvas rūpinosi 
surasti Lietuvos Pranciš
konams tinkamą apsigy
venimo vietą. Jo rūpesčiu, 
netoli Lewiston, Me., buvo 
rasta graži farma, kurią 
Tėvai Pranciškonai pernai 
lapkričio mėn. 24 d. nupir
ko. Farmai pirkti ir įreng
ti: įvesti šilumą, vandente- 
kį, įrengti koplyčią, dau
giau kambarių Tėvai 
Pranciškonai užtraukė 
$17,000.00 paskolą. Bet jie 
tiki, kad geraširdžiai A- 
merikos lietuviai kunigai 

; ir pasauliečiai, suprasdami 
Pranciškonų padėtį, padės 
šią skolą išmokėti.

1943 m. gruodžio 10 d. 
Šv. Sostas ir Pranciškonų 
Ordino Generalis Delega
tas Tėvas Mathias Faust, 
O. F. M., užtvirtino pirmą 
ir pastovų Lietuvos Pran
ciškonų Šv. Kazimiero 
Provincijos vienuolyną 
Portlando diecezijoje. Tuo 
būdu Lietuvos Pranciško
nų pastangos pastoviai įsi
kurti Amerikoje buvo ap
vainikuotos dideliu istori
nės reikšmės laimėjimu.

Vasario mėn. pradžioje

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"H

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 
ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. Jis iš
eina du sykiu į savaitę — antradieniais ir penktadie
niais.

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

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

.$4.00
2.00

$2.00
1.00

/FROM GREENLAND’S ICE

500 lietuvių šeimų, kurios T. Just. Vaškys nuvyko j
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Rezoliucijos

KAS- ~i
GZRBflT LIETUVIU 

KOLONIJOSE *
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BES MINĖJIMAS

Broekton, Mass. — Vasario 20 
d.. Šv. Roko lietuvių parapijos 
svetainėje šios kolonijos lietu
viai bendrai minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. Programos vedėju bu
vo kun. Feliksas Norbutas.

Programa pradėta Amerikos 
ir Lietuvos himnais ir kitomis 
lietuvių patriotinėmis dainomis, 
vadovaujant varg. p. Leonai 
Guzevičienei.

Kalbėjo šie kalbėtojai: mies
to mayoras Downey. p. Alena 
Devenienė iš Waterbury. kon
gresmanas Wigglesworth iš 
Washington. D. C. ir kleb. kun. 
J. švagždys.

Lietuvių masinis susirinkimas 
vienbalsiai priėmė sekančias re
zoliucijas :

RESOLUTIONS
The following resolutions were 

voted at the observance of the 
26th anniversary of the Decla- 
ration of Independence of Lith
uania, held on the 20th day. of 
February. 1944. at St. Rocco’s 
Hali. Brockton, Mass.

Be it
RESOLVED, that we reaffirm 
our supreme confidence in the 
policies and leadership of the 
President, the Secretary of 
Statė; and the military and 
navai High Commands of our 
country. and that we pledge our 
undividing support of the war 
effort and of the declared war 
— and — peace a ims of the 
United Statės; and be it further 

RESOLVED. that we condemn 
the deviations from the prin- 
ciples of the Atlantic Charter 
constantly shown by the Gov
ernment of the Soviet Union, 
the beneficiary not only of 
American lend-lease. būt also 
of the blood. sweat and sacri- 
fices of the American people; 
and be it further

RESOLVED, that we appeal 
to our Government to exercise 
its offices with the Government 
of Soviet Russia, so that Rus
sia abandon its ulterior designs 
against Lithuania and other 
nations and retum to the rule 
of reason. of justice and of law 
in international relations: that 
Russia liberate surviving Lith
uanian. Latviam 
Pollsh hostages; 
dismiss illegal

Estonian and 
that Russia 

impostors

from its service and abolish its 
puppet regimes held in store 
for Lithuania. Latvia and Eslo- 
nia: and that Russia live up to 
its promise of collaboration 
with the American and Britisii i 
Democracies in establishing a 
just peace and international 
security: and be it further 

RESOLVED. that we appeal 
to our Government to provide 
for the occupation of Lithua
nia, Latvia and Estonia by 
navai and military forces of the 
United Statės and Great Bri
tain: for the extension of joint 
United Nations relief and reha- 
bilitation facilities in those 
countries in the wake of a pro- 
bable provisional military occu
pation by Russian armed for
ces: and for an untrammeled 
exercise by the Peoples of occu- 
pied Baltic countries of their 
sacred rights of choosing their 
form of government and of 
restoring their sovereign rights 
and se!f-government: and be it 
further

RESOLVED, that we appeal 
to the Executive Government 
and Members of Congress to 
reaffirm at this time the Ame
rican determination to see the 
sovereignty and self-govern- 

. ment of occupied countries, in- 

. cluding the Baltic 
, stored in the peace 

and in the postwar 
nai security svstem. 
finally

RESOLVED. that 
these Resolutions be 
the President, the Secretary 
Statė. Members of Congress 
the United Statės, and to the 

. Press.
p. Julė Jakavonytė perstatė p. 

Aleną Devenienę. p. Eveliną 
Akstinaitė sudainavo solo tau
tinę dainelę.

Labai gražų įspūdį sudarė lie
tuvaitės svečių-viešnių priėmė
jos. kurios buvo pasipuošusios 
tautiniais rūbais, būtent: pp. E- 
milija Oksaitė. Lena Matulytė. 
Julė Adomaitytė, Julė Jakavo
nytė ir Leoną Guzevičienė.

Paminėjimo rengimo komisi
joje buvo šie: kleb. kun. Jonas 
Švagždys, pp. Juozas Treinavi- 
čius. K. P. Jurgeliunas. Emili
ja Oksaitė. Julė Jakavonytė, 
A. Jezukevičius ir Jurgis Sam
sonas.

W. O. De Silva, 75 metų senis, per penkiasdešimts 
metų rinko pietų varpus ir sudaro savotišką varpų 
karalijoną. Kas ką myli!

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
KARO BONŲ KOMITETO 

VEIKIMAS

Valandėlė Domesio! Skaityk ir Rašyk!

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

P. M. Juras
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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 j Švč. Sakramentą. Nuro
doma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gy
venimo pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės 
aiškios ir įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — $3.50.

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

Pigaga, John Kiela, Stanley 
Valkavich, Benny Struckus, K. 
Chenis, John Virbašius, Juozas 
Babraitis, Marijona Svikliūtė, 
Marijona Dabravolskytė. p. Kir- 
milienė, Zofia Barnatavičienė, 
Motiejus ir Matilda Virbašius, 
Ignas Sviklas, Antanina Morkū
nienė. Domicėlė Valatkevičienė, 

vasario 29 d. Neabejojame, kad P- Volungevičienė. Antanas Bi- 
Worcesteriečiai lietuviai išpirks: linskas, K. Kirmelis, Julė Kuni- 
karo bonų užsibrėžtą sumą. gionienė, Juozas Baravickas, K. 

Vasario 13 dienos programa Anusauskas, Antanas Grigas, 
buvo sekanti: Amerikos Legio- Povilas ir Marijona Nogininis, 
nieriai atnešė Amerikos ir Lie- A. Kaliunas, Eleanora Lubinie- 
tuvos vėliavas ir jomis papuo- nė, Petras Bogdis, Petras Shi- 
šė sceną: Aušros Vartų ir Auš- lanskas. pp. Frank Erickson, 
relės chorai, diriguojant muzi- Jurgis Slavinskas, Kristina Me
kui Juozui Žemaičiui, sugiedo- škinienė, Ona Lukasavage, Juo- 
jo Amerikos ir Lietuvos him- zas Krasinskas, Petronėlė Gra
nus; programos vedėjas ir ko- žulis, Juozas Keršis, K. Amons, 
miteto pirmininkas Juozas Že
maitis pasakė įžanginę kalbą. 
Po to kalbėjo sekanti kalbėto
jai: miesto mayoras p. Wm. A. 
Ber.nett; kun. A. Petraitis, Šv. 
Kazimiero lietuvių par. klebo
nas; kongresmanas p. Philips 
Philbin: p. Leonardas Šimutis, 
dienraščio “Draugo” redakto
rius: adv. A. Milleris perskaitė 
Lietuvos nepriklausomybės rei
kalu rezoliuciją, kuri buvo vien
balsiai priimta;

. kos,
kalba kun.
Vartų par. klebonas;
bėlė Vaitkūnaitė; p. Juozapina Sidabrą, Juozas Molis, Adomas činskas, Petras *Kosulis, Ignas 
Daužvardienė; Senatorius Da- Kamandulis, Antanas Struckus, 
vid I. Walsh; pašto viršininkas Vincas Čiuplis, Juzė Steponkai- 
p. John Sheehan. Juozas Glavickas, Mikalina

Tarpuose dainavo chorai ir Dirsiūtė, Juozas Roglis, Vincas 
1v ZV e ’ ZW ZK1 • — 4- z*. - - “ 1 - A • W *Asmanskas, p. Antanavičiene, p. 

Beikša, p. Barysas, A. Kondro- 
tai, P. Pūrai, Marijona Balnienė, 
Karoliškerėlis. Antanina Ivoš- 
kienė, Kazimiera Kureiša, Juo
zas Genas, Jonas Našukaitis, 
Jurgis Ganis, Teresė Blažys, 
Stanley Mansevičius. Čirvins- 
kas. Babkauskas. p. Paulauskas, 
Daučiunas, Grabauskas. Atko- 
čius, Kazimierius, Benedictaas 
Kaveckas. Jonas Kaveckas, An
gelą Mačiukaitė, Saliuritai, Do- 
rithy Grand, Jonas Jonaitis, Te- 
resa Bundza, Antanas Dailida, 
Jonas Petruševičius, Adomas 
Kacevičius. Agota Lukasevičie- 
nė, Katarina Maletskienė, Ona 
Peterson, Nellie D. Žemaitis, 
Petras Milus, Julia Deknis, Ro
žė Matusevičienė, Antanas Ži
linskas, Juozas Pranaitis, Jonas 
Lukasavage, Lapinskas, Anta
nas Savage, Marijona Kisks, J. 
Šimonis. M. Delionienė, Thomas, 
Juozas Tautkus, S. Kaleskienė, 
Jonas Slavinskas, Bernatavi
čius. M. Barkūnas, p- Kirmelis. 
M. žižas, O. Daučiūnas, p. Rai
nys.' p. Sugzdinis, p. Salatkienė,

Worcester, Mass. — Vasario 
13 d. Lietuvių Karo Bonų Komi- 

i tetas suruošė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo minė
jimą ir karo bonų pardavinėji
mą Memorial auditorijoj.

Karo bonų parduota lž $103,- 
525.00. Su ankščiau pirktais su
sidaro S169.525. Vajus baigiasi

“Darbininko” Administracija,

Siunčiu $ . ir prašau prisiųsti knyga(s)

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Vardas

Gatvė

Miestas

ir Pavardė

ir Valstija

Statės, re-; 
settlement 
internatio- 
and be it

copies 
mailed

or 
to 
of 
of

p. Savickas, Ona Keršienė, p. 
Swift, S. Bugnaitis, pp. C. Pau- 
lukonis, Louis J. Dougall, Pet
ronė Begonienė, Jonas Palubec- 
kis, Motiejus Karpavičius, p. 
Bačinskai, Eva Vaitkevich, Ju
lė Nureika. G. Cunis. Agnės Vo
lungis. p. Šimkonis, Vladas Ra
manauskas. Juzė Pūstis, Mari
jona Zvalauskas, Jonas Danele- 
vičius, Alena Palukaitis. Eliza- 
beth Bernlitz, Vincent Matukai-

renkamos au-įtis, Jokūbas Jankauskas, Vin- 
kurių surinkta S342.10; cas Giedra, Vladas Rimša, Pra- 

K. \ asys, Aušros nas Grabauskas, Jurgis Rukš- 
leit. Iza- taitis. Jonas Vaitkunas, Ona

i 
i

Juozas Svirskas, Francis Nie- 
mora, Jonas Rutelionis, O. M. 
Mačionis, Izabelė M. Lietuvni- 
kas, M. Blažys, Antanas Kru- 
konis, J. Tropis, J. Povilaitis, 
Kudzmickai, Julė Aiksnorienė, 
Ignas Rakauskas. K. Zurlis, J. 
Burkas, K. Vaitekus, p. Racaus- 
kienė, Jurgis Ivoška, Dambrau
skas, Žukas, Jonas Z. Dirsai, 
Draugelis. Navickas, Dubickas, 
Barisienė, Vincas Miklušis.

-------- -------- — -------- ----------
Senatorius Da- Kamandulis, Antanas Struckus,

PARENGIMO KOMISIJOS
NARIAI:

Juozas Glavickas, Jonas Ba-

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $2.00

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

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

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, P
Telephone — Hemlock 6567

I t 
i ž
■$

_ _ jer.na.

sekanti solistai ir muzikai: p. 
N. Tomkienė. akordionistas Ro
bertas Mattus ir akordionistas 
Benjaminas Kaveckas.

Senatorius David I. Walsh 
Jung. Valstybių Iždo Depart
mento vardu įteikia kun. J. Jut- 
kevičiui garbės paliudymą už 
pasidarbavimą karo bonų va
juose.

Choram dirigavo muzikai J. 
Žemaitis. V. Burdulis ir J. Dir- 
velis.

Čia paduosiu vardus, kurie 
aukavo stambesnias sumas:

P. Palaima, Jonas Platūkis. 
B. Savage, P. Yasaliunas, S. 
Rapačauskas, J. Simanavičius. 
Antanas Buivida, Chas. Pupkai, 
J. M. Nevis, Ona Yasiunienė, 
Adomas Stoškus, Kristina Meš- 
kinienė, p. Žiugžda, Vincent 
Ginkus, Konstantas Dainis, p. 

j Struckus, Katarina Glodis, B. 
Emkus, Juozas Pupka, Juozas 
Cuibas, Vincas Kershis, Pauline 
Barus, p. Staiulonis. Dr. Karpa
vičius, Anastasia Adamskis. 
Antanas Vitkus, Veronika Liut- 
kienė, Juozas J. Dirsa, A. Sa
vickas, Charles White, Ignas

Zakar, Louise Totilas, Nell 
Smolsky, Lillian Smolsky, Valo
ne Willins, Ann Shablin, An- 
nethe Balikonis, Eva Lucas, He
len Shamarack. Helen Wallent, 
Ruth Shablin, Virginia Klim- 
kaitis, Dorothy Levansavich, 
Mildred Buda. Eva Balsavich, 
Irene Balikonis, Helen Gvaz- 
dauskas, Rita Kasper, Ann Vi
sockis, Betty Kaliunas, Fran-' 
ces Kaliunas, Dolly Pigaga, Vir- ■ 

; ginia Volungis, Kitty Katinas, j 
Marcelė Meškinis, Lucy Meški
nis. Eva Jezakevich, Virginia 
Leketa, Helen Kaliunas, Julia 
Katinas. Julia Chiras, Ann Kuz
mickas, Mary Balikonis, Anna 
Kuzmickaitė, Izabelė Stankienė, 
Elena Kašėtaitė, Rita Tamule
vičiūtė, Elena D. Katinaitė, ir

visas Warcesterio Lietuvių Bo
nų komitetas.

Korespondentas.

i

AMERICAN 
RED CROSS

Pigaga, Jonas Daučiūnas. Miko- 
las Nedzveckas. Bernardas Ta
mulevičius, Adolfas Tamulevi
čius, Juozas Augustanavičius, 
Antanas Karpavickas, Petras
Aikšnoras, Kazimieras Tamule
vičius, Ludviks Volungis, Pet
ras, Kapeika. Antanas Dailida, 
Adomas Stoškus, Juozas Mata- 
činskas, Andrews Packevičius, 
Ludvikas Sviklas. Gabrius Bag- 
dis, Motiejus ČirvinSkas, Mari
jona Valkavich, Alena Andrews, 
Mikalina Dirsaitė, Ona Miku- 
taitienė, Angelą Vaišienė, Ami- 
lia Yankauskienė, Katarina 
Pupkienė. Adelė Kaunienė. Ona 
Rakauskienė. Elzbieta Mažei
kienė. Alena Blažaitienė. Eva 
Neskė, Julia Burdulis. Agnės 
Law. Ona Kondrotas, 
Sarapas, 
Barbora 
drotaitė,
Rita Delionis, Catherine Stru- 
gis, Helen Struckus, Ruth Bul- 
wich, Genevieve Kondrotas. 
Nellie Zvalauskas, Ruth Poš
kus, Ann Lukasavage, Edward 
Kiselauskas, Beatriče Savage. 
Angelą Stakelunas, Anna M. 
Bobblis, Tillie Aukštikalnis.1 
Bertha Bliudžius, Vivian Pirą- Į 
gas, Eve M. Jurgelionis, Phyllisi

Angelą 
Genevievė Grigas, 

Galvich, Adelė Kon- 
Marijona Thompson,

♦
♦
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JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BODU

• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modemišku būdu — 
kramtykite FEEN-A-MINT. ši sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai. išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekant) rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiau

* Visai šeimai pakelis kainuoja tik

Gal Dar Nepareina Į Tamstos Namus Gražiausias <į 
Dvasinio Turimo Mėnesinis Laikraštis

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

peršame “žvaigždės”, tik norime tiesą pabrėžti. J 
štai ji: “KAS PAMĖGINO “ŽVAIGŽDĘ” VIENE- | 
RIEMS METAMS JAU NEBENORI SU JA SKIR- j 
TIS!” šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų pasakė. | 

"ŽVAIGŽDĖ" |
Žinokite yra ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LAIK
RAŠTIS! Tas vienas jau daug reiškia! Mal- | 
dos Apaštalavimas kito nė nenori turėti, ka- į 
dangi šis laikraštis VISUS M. A. narių rei- | 
kalus aprūpina.

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

•ŽVAIGŽDĘ"
“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; Jėzaus Širdies 

Spalvuotas Paveikslas 50 centu: Maldos Apašta
lavimo Įstatai — 50 centų.

Adresas: ŽVAIGŽDĖS ADMINISTRACIJA, 
488 E. Seventh St., So. Boston, (27), Mass.
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vietinės žinios!
* > a o o t.jui .o >> ,a,,ą ,,».,a ',>>,

ZINUTĖS
Vasario 21, 22, 23 ir 24 dieno

mis Tėvas Justinas Vaškys, 
pranciškonas, lankėsi So. Bos
tone. Pelenėje jis pasakė pa
mokslus, rytą ir vakarą.

mo Centro pageidavimo. Šias 
mišias užsakė p. S. Mockus. Iš- 
kilmei pritaikomą pamokslą pa
sakys misionierius kun. 
Stašaitis. Sueikite visi 

'dėl Lietuvos labo.
I

Juozas 
melstis

Red Cross Field Men Deliver Supplies, 
Provide Recreation Despite Enemy Fire

Vas. 19 d., kareivis Antanas 
Kodžius apsivedė su 
Hrenchuk, Camp Mackall kop- clJai- 
lyčioje, N. C.

Kovo 3 d., 6:30 vai. 
Mišios bus aukojamos 

Katre Apaštalavimo draugijos

r., Šv.
Maldos

inten-

7:30Kovo 1 d., trečiadienį, 
vai. vakare, Tėvas Juozas Sta-%
šaitis, S. C. pradės vesti jauni
mo METINES REKOLEKCI
JAS. Sakys pamokslus vakarais. 
Į rekolekcijas kviečiami visi. 
Jos baigsis sekmadienį. 9 v. r.

4 v. p. p. bus rodomi judami 
paveikslai.

Tą dieną yra popiežiaus Pi
jaus XII išrinkimo metinė. Pa- 
simelskime šv. Tėvo gerovei.

Kovo 2 d., 9 vai. r., atnašauja
ma Šv. Mišių auka Lietuvos ge
rovei, pagal Maldos Apaštalavi-

i 4 vai. p. p. ir 7:30 vai. vaikš
čiojimas Stacijų.

Po vakarinių pamaldų įvyks 
Maldos Apaštalavimo draugijos 
susirinkimas.

DAKTARAI

Šou 4476 i

šeštadienį įpuola Lietuvos! 
Patrono — Šv. Kazimiero Kara
laičio mums didelė šventė.

Pasimelskime. Kas tik galime 
išklausykim šv. mišių, primin- 
kime Šv. Komuniją. Tai seksi
me savo mylimojo šventojo pa-, 
vyzdį.

Rekolekcijų pamaldos prasi
dės 7 vai. vak.

8 vai. vakare įvyks graži prog
rama kaip pernai, pagerbti Šv. 
Kazimierą ir vietinius kunigus 
Kazimierus. Įžangos nebus. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Field director Don Morse (above) makes his daily round in a 
x>rrowed jeep at his Pacific jungle outpost. Right above: Frank Baron 
ind John H. \Vebb. who followed the 37th Army divisian into Bougain- 
• ille, chat with Pvt. Walter Zacsyk. Right: Edward Koslowski serves 
ioughnuts amid ruins somewhere in Italy.

Klebonas Kun. J. Švagždys Entuzias
tingai Atsišaukia Į Lietuvio Širdį.- 
Ir Vėl Pakyla Iš Miego Pirmosios 

Lietuvos Vyčių kp. Vėliava. -

Dr.lbsepb F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Kitą sekmadienį, 9 vai. ryte, 
baiga Jaunimo Rekolekcijų. Šv. į 
mišios Šv. Kazimiero ’ LRK 
draugijos intencijai.

10 vai. ryte Sodaliečių bendra
Šv. Komunija.

2:30 vai. Sodaliečių pamaldos džio ypač patieins 
ir susirinkimas. Kalbės tremti
nys 
bert, M. M.

I

SILHOUETTED against a Pači- I 
fic sky at night, American 

fighting men relieved from action 
for a much-needed ręst watched 
an American movie, hidden from 
enemy eyes by heavy tropical 
jungles. In the background a 
Navy chaplain listened as his 
companion, an American Red 
Cross field director, špoke of his 
work:

“. . . Yes, Padre,” he said, 
“Sometimes I feel I am doing the 
work of a Ch’apiain, too.”

This from Field Director Don 
Morse of Webster, N. Y., crystal- 
iizes, perhaps, the feelings of Red 
Cross representatives who serve 
American armed forces on today’s 
far-fiung fronts. His companion, 
Lt. F. P. Gehring, USNR, known 
in the southwest Pacific as the 
“Guadalcanal Chaplain,” recently 
described the work of Morse and 
his Red Cross assistant, Raymond 
McAllister of Council Grove, Kan., 
in a letter to American Red Cross 
National Headąuarters.

“I wish to pav tribute to the 
splendid work and cooperation of 
your Red Cross representatives in 
this part of the southwest Pacific 
combat area,” he wrote, “v.ho 
have carried on their activities de
spite enemy bombings and other 
hazards.

“They have converted a dense 
jungle area into a suitable recre
ation spot for all the service men 
of the island. A large outdoor 
movie theatre with a tropical set-

ting, a native hut sheltering the 
men from intense heat of the sun 
and giving library facilities and 
game rooms that could house a 
hundred or more; music, soft 
drinks . . . and yes, doughnuts, 
these are some of the wonders 
performed by Morse and McAUis- 
ter.”

Būt Red Cross field men don’t 
think of their work as “wonders 
performed.” Their job is to be 
on hand wherever and vvhenever 
needed to do what they car. to 
bring relasation, comfort, and a 
boost in morale to our armed 
forces.

Less than an hour after the 
initial Marine landing on Cape 
Gloucester, Red Cross field direc- 
tors Philip Layton and Clarence 
Anderson reached the shores of 
that forward post štili under fire, 
loaded «rith comfort ar.d recrea- 
tional supplies to serve that fight- 
ing unit.

When Gordon Jackson, assignea 
to an American Ranger Unit in 
Italy, moved up to the front with 
“his boys”, he found his supply 
problem almost as imposing as 
that of keeping alive. When an 
outfit is in action, nearlv every 
hour presents an emergency. A 
fellotv’s cigarettes get wet. He 
loses his razor and toothbrush.

Jackson trekked through mud, 
rain, and enemy shellfire to bring 
up drv cigarettes, matches, candy, 
toilet articles, and reading ma- 
terial. He handled emergency

messages and loans.
It vasn’t heroism or love of 

danger or a wish to work miracles 
that kept him going. It was his 
job to look after American sol- 
diers.

“It should bring some comfort. 
to the folks back home,” the 
Guadalcanal Chaplain put it, 
“that their American Red Cross 
has sent capable representatives 
to look after our American boys.

“While mothers, wives and 
6weethearts are giving their spare 
time at Red Cross Centers making 
bandages for our boys over here, 
perhaps it v.-ill help them a lot 
in knowing that besides aiding the 
nurses and doctors in binding the 
wounds of the boys who fall on 
the battlefields, their cooperation 
with the American Red Cross 
makes it possible for these men 
to bring comfort and cheer to 
brave sons so many thousands of 
miles from home.”

įvairūs skelbimai
misionierius kun. Gil-

BROCKTON, MASS. — Sek
madienį, vas. 27 d., š. m., 3 vai. 
po pietų, Šv. Roko parapijos 
salėje, Brocktone, įvyko skait
lingas tos parapijos lietuvių 
katalikų susirinkimas. Susirin
kimą sukvietė ir jam vadovavo 
Klebonas kun. Jonas Švagždys 
ir jo asistentai kun.
Norbutas ir kun. Juozapas Pet
rauskas.

kiekvienas kuopos susirinkimas 
atneš daug naujų narių.

Feliksas

Į susirinkusius kalbėjo klebo
nas kun. J. Švagždys, paaiškin
damas skirtingus gero ir nege
ro darbo vaisius ir ragino 
jaunimą imtis GERO darbo. , 
Taipgi kalbėjo Vyčių reikalais: 
Jonas Kumpa, adv. Antanas 
Young, Naujos Anglijos L. Vy
čių organizacijos pirmininkas. 
Pranas Razvadauskas, Lietu
vos Vyčių Centro pirmininkas, 
p-lė Felicija Grendelytė. Lietu- 
'vos Vyčių Centro fin. sekretorė. 
Kalboms užsibaigus lyg po aud
ros kviečių lauke išstrigo kelio
lika brandžių varpų, tai pirmie
ji atgaivintosios Lietuvos Vyčių 
kuopos šulai.

Atsilankė į susirinkimą ir sve
čių - viešnių vyčių iš So. Bos
tono: p. Švelnis, P. Kupraitis, 
panelės Glineckytės. S. Mickevi
čius ir p-lės Marčiulaitytė.

Sveikiname naują Lietuvos 
Vyčių PIRMĄJĄ kuopą, kurį 
po ilgo miego pakėlė savo vėlia
vą lietuviškam - katalikiškam 
veikimui! Raporteris.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA senai įsteig

tas Bovvling ir Bilijardu biznis. 
Yra 5 alleys ir 10 stalų. Parduo
siu pigiai. Telefonuokite — 
ŠOU 0972. (29-2)

BALLAST TUBES
POPULAR JQc EACH 

NUMBERS 1/
_ Also limited supply of QZ4, 
6SQ7, 12K7. 12A8. 6SK7, 6K8, 7F7, 

1LN5. 27, 26, 24A, 77.
78, 6C6, 35. 51, 25Z5, 25Z6

I WILL ALSO SUPPLY DEALEP.S
i LARGEST VARIETY OF RADIO 

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

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.

19 High St., Boston

Vas. 27 d., tapo pakrikštyta 
Alena Ona Edmundo - Ameli
jos (Šimkūnaitės) Robery.

PARSIDUODA Dedham 5 ne
dideli apartmentai, viskas į- 
rengta. Rendos atneša $125.00 į 
mėnesį. Parsiduoda iš priežas
ties ligos. Parduosiu pigiai.

■ ■ .. A I — .

PARSIDUODA Dedham iš 
priežasties ligos namas, suside- 

. dantis iš 5 apartmentų, kurie 
! yra furnished. Taipgi jame yra 
grosernė ir delieatessen krautu
vė, daranti biznį, tuščia krautu
vė, trijų karų garadžius ant 
main gatvės. Asmenys, kurie 
nori turėti šį gerą biznį, ir jį 
plėsti, kreipkitės į “Darbinin- 

! ko” administraciją, 366 W. 
Broadway, So. Boston. Mass.

(29-2)

I

negrams, lankymo proga, Mrs. Svilienė į-
Mat jų miestuose jiems nevalia stojo į Liurdo knygos rėmėjus, įų kalbėtojai. Ten perskaityta tono lietuvių jaunimo veikimo 
eiti išvien su baltaisiais žmonė-

i mis. Katalikų Bažnyčion
tilpsta.

jo suomių, latvių lietuvių ir len- Jau pradedamas naujas Brock-

visi

Karo Bonų Vajus

GRAŽUS PAVYZDYS. Šiuo 
tarpu. į Šv. Petro par. bažnyčią, 
sekmadieniais, ateina keletas 
leitenantų ir kapitonų su kelio
lika marinų kareivių (juodu
kų). Jie visi sėdi pirmuose suo
luose. Tas daro gražaus įspū-

PRISTATOME ALŲ IR 
TONIKĄ

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Cambridge Lietuvių Piliečių 
klūbas. 823 Main -St., Cambrid
ge, pradėjo karo bonų pardavi
mo vajų dėl nupirkimo karinio 
tanko. Pradžia gera. Jau par
duota už 8 tūkstančius dolerių 
bonų. Kviečia visus Cambridge 
ir apylinkės lietuvius pirkti bo
nus šią savaitę vakarais per 
klūbą kiek kas išgali. Vajus 
baigsis kovo 5 d. vakare.

aukodama $5.00 knygos fon
dan. Mrs. Nevronis jau seniau 
buvo įstojusi į rėmėjus.

Tą dieną lankėsi Mrs. Marijo
na Rakauskas. Atsilankymo 
proga atnaujino LDS narystės 
duoklę ir įstojo i Liurdo rėmė
jus, aukodama $5.00 knygos 
fondan.

iš Lithuanian Bulletin sveiki- 
inimas estams. Rap.

i

Parengimas Johnson’s Red Cross Piaster pa
deda atiiuosuot nugaros skaus
mus ir kitus raumenų skausmus 
ir gėlimus, dėl šių priežasčių—

•

RAUMENV 
OPUMAS

J

anamankaB?:

CASPER’S BEAUTY SALON
Exclusive Būt Not Expensive

"Victoria 
curl-cuts" 

and luxurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

v“

Appointments 
8:30 AM—6 PM

Tel. Šou—4645

g CASPER’S BEAUTY SALON 
gį 738 E. Broadvvay South Boston, Mass.
ui

Bostono Lietuvių Jaunamečių 
Tautinių Šokių grupė, balandžio 
23 d., 1944 m., 6 vai. vakare. 
Municipal Building salėje So. 
Boston, Mass., ruošia lietuviško

Kviečia Komitetas, meno bei šokių vakarą. Progra
ma susidės iš lietuvių tautinių 
ir klasiškų šokių, muzikos, dai
nelių, deklamacijų ir vaizdelių. 

Grupes Vedėja.

Po Nelaimės Vieši 
Pas Tėvelius

Palaiko ir priduoda kūnui 
šilumos.
Suteikia spaudimo ir atramos. 
Patiekia švelnaus vaisto be 
dvoko ar drabužių sutepimo* 
Duoda nuolatinį nejuntamą 
masažą.

JOHNSON’S
RED CROSS PLASTER

lapas. Klebonas kun. J. Švagž
dys skiria naujai atgimusiai L. 
Vyčių kuopai dvasios vadu 
kun. F. Norbutą. Atgaivintosios 
kuopos pirmininke išrenkama 
panelė Ikasala, vice-pirm. — 
Antanas Peldžius, protokolų 
raštininkė — Ann Norkus, fin. 
raštininke 
iždininkas — Kazys Čirbulėnas. 
kasos globėjai — p. Barry, ir p. 
Batakis. Maršalka — Petras 
Tūbelis. Kuopos korespondentė 
p-lė Norkaitė.

Lena Matulytė.

Per šį pirmutinį kuopos atgi
mimo susirinkimą kuopa savo 
šeimoje gavo apie porą desetkų 
gražių narių. Reikia tikėtis, kad 
kuopa augs diena iš dienos ir

Pardavimui
du namai So. Bostone
3 šeimynų, kitas 2 šeimynų ir 
krautuvė ir trijų automobilių 
garadžius. Parduoda pigiai. 
Šaukite telephonu: BLUe HilLs

,6872. (25-29)
I, ■ ■ ■ ■ ■ ■

REIKALINGA
, vedusi pora, užlaikyti ūkį. Re- 
! komendacijos reikalinga. Sąly- 
Igos

vienas

geros. Kreipkitės pas:
Mathew A. Civinskas

340 Harding Street 
Worcester. Mass.

(2—29)

★
i Dėdės Šamo jūreivis, Algirdas 
Zaikis, šiuo tarpu vieši pas sa
vo tėvelius Dorchester, Mass. ir 
tvirtėja sveikatoje.

Algirdas buvo ant laivo nai
kintuvo, kuris prieš kelis mėne
sius. kaip buvo plačiai spaudo
je skelbiama, explodavo. Jis bu
vo vienas 
mingųjų, 
nors buvo 
bet dabar 
sveikęs.

Estai Minėjo Savo 
Šventę i

Bostono estai, nors neskait
lingi. bet savo nepriklausomy
bės šventę iškilmingai paminė
jo. pasikviesdami į paminėji
mus savo kaimyninių tautų ats
tovus. k. t. latvių, lietuvių, šuo- 

r 
iš-f Vasario 25 d.. Fellowship and 

Rap. Service Center, Brookline, 
Mass. estų kontra-basso virtuo
zas. Ludwig Juht išpildė klasi
nę programą.

lan- Kalbas pasakė Estijos Char- 
ge d’Affaires Hon. Johanes 
Kair iš New Yorko. latviai O. 
A. Blume ir Jacob Graudin. es
tas JDr. Oscal Poeld ir Lietuvos 
Garbės Konsulas adv. A. O. 
Shallna.

1

Vas. 26 d. International Insti
tuto patalpose įvyko Estijos ne- 

Įž=! Pirmadienį lankėsi Petronėlė priklausomybės minėjimas su 
jJ’o* ___ ” A r_ __________ 2 _ A a. — 2 rv» 11 1 1.- •*> I n o U v* Ir r* I Kr.

iy>

iš tų keliolikos lai- 
kurie gyvi išliko, 
skaudžiai apdegęs, mlll 'r Ienkų. 
beveik visiškai i»- i

LANKĖSI

šeštadienį, ‘Darbininke’

ILIC t1

Į
ug i kėši Mary Rasilevičienė, V. Nor-
įė ; kūnas ir Marcė Lan iš Lynn, 

i Mass. Atsilankymo proga, Mrs. 
j Rasilevičienė nupirko savo sū- 

ĮąHį i nui. tarnaujančiam Dėdės Šamo 
am I karo jėgose. Lietuvišką-Angliš- 

; ką žodyną ir kitokių lietuviškų 
į j knygų.

I

I
™ Svilienė ir Mrs. Nevronis. Atsi- muzikale programa, kur kalbė-

J

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

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

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

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

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

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

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

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

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

“VYTIES” kaina metams tik $2.00.

Ii

f

I

I

!
i

GRABORIAI

IBansevičirnirSūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuviu Graborius ir 
Baisamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. EOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

i

Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

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

* *

I
I
I

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

Soutfr Boston. Mass.

Joseph W.Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Baisamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 143?

ŠOU Boston 3960

D.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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J. Butkevičius. Įamžinkite Savo Vardą Į Liurdo Knygą

lš visų Marijos stebuklingų šventovių labiau
siai yra pagarsėjęs Liurdas, kur prie Masabielio 
upės, 1885 metais Šv. P. Marija apsireiškė mažai 
mergaitei Bernadetai. Toje vietoje, kur Marija 
apsireiškė, atsirado šaltinis vandens, gydąs įvai
rias kūno ligas.

Kas norėtų plačiau apie Liurdą, Švenčiausios 
Panos Marijos apsireiškimus ir įvykusius Liurde 
stebūklus sužinoti, užsiprenumeruokite Vyskupo 
P. Bučio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis 
“Darbininkas” spausdina.

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip 
tai: Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, ku 
riai Švč. Marija apsireiškė. įvairių ligonių, kurie 
stebuklingai pasveiko ir kitų paveikslai.

Vasario 20 dieną, sekmadienį,' 
šv. Juozapo parapijos bažny-

• čioje, Lowell, Mass. šv. mišių 
metu, klebonui, kun. Pr. Stra- 
kauskui maloniai sutikus ir pa
rėmus, padaryta rinkliava Ma- 
rianapolio Kolegijai palaikyti.

Tos rinkliavos proga pamoks
lus sakė Marianapolio High 
School Principai, kun. dr. Vin
cas Andriuška, MIC.

į Per rinkliavą šv. Juozapo par. 
Marianapolio kolegijai sudėjo 
$329.07.

Marianapolio Kolegijos Vado
vybė ypač džiaugiasi, matyda
ma, kad šv. Juozapo lietuvių 
par. parapijiečiai suprato šios 
vienintelės visoje Amerikoje ka
talikų lietuvių mokyklos reika
lingumą ir ją taip gausiai pa
rėmė šiais mokyklai nelengvais 
laikais.

Drauge Marianapolio Kolegi- (H. Stanulionytė, J. Paulauskai- 
jos vadovybė šiuomi reiškia lie-,tė, Miss Theo Baris, L. Saba- 
tuvišką nuoširdų ačiū klebonui liauskienė, R. Stanulionis, J. 
kun. Pr. Strakauskui, kuris pa- ’ Saukemas. J. Saulėnienė, Helen 
skatino ir nušvietė parapijie-' and Veronika Vilkišiūtės, Mr. 
čiams reikalingumą rėmimo and Mrs. 
šios įstaigos ir savo prielanku-! 
mą bei nuoširdumą mums paro-! 
dė. Visiems šios parapijos auko
tojams ir prie kolektos prisidė- 
jusiems tariame dar kartą nuo
širdžiai — lietuviškai ačiū.

. . Jums dėkingi,
Marianapolio Kolegijos

Vadovybė.
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS:

$10.00 — klebonas kun.
Strakauskas.

Po $5.00 — Rožė Kasparavi
čienė, Thomas ir Karolina Ver- 
siackai, V. F. Valantiniai, A- 
lexander Jaruševičius, Mykolas 
ir Petronė Andriuškevičiai, An
thony Zapnicke and family.

I Po $2.00 — Agota Strakaus- 
kienė. W. Paulauskas, Eva Pe- 
redna, Mr. and Mrs. Tamošaus
kas, Teresia Blažonier.ė, Jonas 
Gudeliunas, Mrs. Uršula 
Draueh, Mr. and Mrs. J. Casper, 
Gabrielius Jonis, Martinas Pet
kevičius, Juozas Bu ja, Mrs. G. 
Grenda.

Po $1.00 — A. Linkevičiūtė, 
S. Swenconis,z Kazlauskienė, 
Klimienė, Greskienė. Andrušai- 
tis, Mrs. A. Maille, Zofija Bla
ževičius, Antanina Raudelunas, 
E. Balkus, J. Zinkevičienė, Ona 
Laimutienė, O. Jankevičiūtė, 

■ Mrs. M. Malinauskas, J. Bujūtė,

ir lenais paženklina mūsų 
galvas, tardamas šiuos 
svarbius žodžius:

— “Atmink, žmogau, kad 
dulkė esi, ir į dulkes vėl-! 
pavirsi!..” Imtas pradžioje 
iš žemės molio, Dievo su
tvertas žmogaus kūnas, a- 
tėjus jo šioje žemėje gy
venimo vakarui, nors ir 
nenoromis, tačiau turi ir 
vėl į žemės molį sugrįžti... 
Toks tai mąstymas apie 
mirtį, stipriai ateina mūsų 
mintysna.

Mes atsimename tą skau
dų ir šiurpulingą nuos
prendį. ištartą Dievo pir
miesiems mūsų gimdyto- 

i ir teisingiau pa- jams, Adomui ir Ievai, dar 
apie Gavėnios lai 
Vo

Gavėnios pasninko 
nuo kai kurių kitų dalykų 
tikintiesiem 
laikotarpis 
Katalikų
S V J.
Kad
y

Eažn 
tam

r
L.

C

V t
10 laika

s susilaikymo 
taip dideliai 

Bažnyčioje yra 
r<smilgas, — 
čia turi įvedusi 
tikrą prisiruoši- 
tą svarbų laiko-

rpj sutikti. Tas prisiruo- 
mo laikas. Gavėnios lai

kotarpio sutikimui, prasi
deda su lotyniškai vadina
mu Septuagesima sekma
dieniu. ir baigiasi su Pele
nų Dienos Trečiadieniu.

Katalikų Bažnyčia, ne
pradeda Gavėnią tiesiog 
taip, kaip Adventus; ji no
ri geriau 
galvoti 
kotarpį kad vėliau apturė
ti didesnę dvasinę iš jo 
sau nat dą, kai jis ateis. 
Per tą trijų savaičių prisi
ruošimo laiką, staigaus 
Gavėnios prisiartinimo, — 
Katalikų Bažnyčios Litur
gijoje, yra padaromos 
reikšmingos atmainos. Pa
vyzdžiui, sekmadieniais, 
arba kitose visose dienose, 
kuriose tik jokia ypatinga 
kokio nors šventojo šventė 
nesutampa, — šv. mišių 
rūbų spalva, yra purpuri
nė. kuri aiškiai simboli
zuoja atgailą. “Gloria in 
excelsis Deo”, arba “Ale
liu ia”, kurios vra džiaugs- 
m o ir garbės 
Gavėnios laiku, jau esti iš 

mišių išimamos. Mato- nukreipti nuo 
mai. Bažnyčia nori mums 
sudaryti aiškesnį vaizdą, 
kad taip svarbus atgailos 
laikas prisiartino. Nors 
tuo prisiruošimo laiku, pa
sninko ir griežtos atgailos 
Bažnyčia dar ir neįsako, 
bet žingsnis po žingsnio,— 
tikinčiuosius jau veda prie 
to dalyko.

Pagaliau, ateina Pelenų 
Diena, su impresingomis 
sa^o apeigomis. Mes. ti
kintieji. esame labai rim- 
tais žodžiais įspėjami, kai 

moję, po šv. mi- 
as pašvęstais pe

• ' ■» f * ’ r< i 
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Kiniečių sugriautojo namo šeima pradeda atsistatyti. Kiniečiai labai 

gerai pažįsta priešo - japono niekšišką darbą ir niekuomet nepamirš sa
vo paneštų vargų.

Norintieji gauti šią begalo naudingą knygą, prisidėkite prie josios 
išleidimo. Kas aukos $5.00 ar daugiau, tas gaus knygą ir jų- vardai bus 
'amžinti - atspausdinti pačioje Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas 
siųskite: Darbininkas, 3G6 W. Broadv.’ay. So. Boston, Mass.
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tebebūnant Rojuje, už pir
mą papildytą sunkią nuo
dėmę. — už sulaužymą Jo 
Įsakymo, valgant vaisių 
nuo užgyntojo medžio. Da
bar ir mes patys, mušda
miesi krūtinėn prisipažįs
tame Viešpačiui, kad sun
kiai esame Jam nusidėję, 
ir verti esame reikalingos 
bausmės už savo nusikalti
mus. Čia tai ir yra ta dvily
pė Katalikų Bažnyčios 
mintis ir įdėja. apie nuodė
mę ir mirtį, kas turi būti 
pastoviai mūsų mintims ir' 
protui laike Gavėnios pri
menama. — Mes sunkiai 
nusidėjome, ir dėlei to, 
užsipelnėme mirtį, — am- 

giesmės, — žinąją mirtį ir bausmę.
Bet argi mes negalime 

savęs Vieš
paties rūstybę, o kartu su 
ja, ir pačią bausmę? Argi 
galime sulaikyti Dievo 
rykštę, kad Jis su ja mus 
nekirstų ? Taip. — Mes už
tikrintai tai galime pada
ryti! Bet kaip ir kokiu bū
du? — Mes galime tai pa
daryti, darydami tikrą ir 
nuoširdžią atgailą! Juk ir 
Pats mūsų Išganytojas, 
Šv. Evangelijoje, aiškiai 
tai mums patvirtina, saky
damas: — “Ištikrųjų, iš
tikrųjų sakau jums, jeigu 
atgailos nedarysite, — visi. 
pražūsite...” Taigi Gavę-

I

dvasinę

I

I

nia kaip tik ir yra paskir
tas pats geriausias ir tin
kamiausias laikas, mūsų 
atgailos darymui. Tat 
stenkimės kuorūpestin- 
giausiai pasinaudoti ta 
dangiška proga, paskirti! kauti, išskyrus jaunuolius, 
kiekvienas sau tą laiką, senelius ir silpnos 
kuriame gulime tinka- tos žmones, 
miausiai apverkti, apgai- sėto Bažnyčios autoriteto, 
lėti kiekvienas savo kaltes, nuo pasninko dispensuoja- 
ir gana daug padaryti ge-; mi. Pasninku mes pelnome 
ro, dvasinio mūsų sielos j kur kas daugiau Dievo 
gyvenimo pataisymui. Iš-Į malonių, negu nesuskaito- 
tisai per visą Gavėnios lai-; mais kitais visais, mūsų 
ką, mūsų motina, — Kata- j pačių pasirinktais, gerais 
likų Bažnyčia, labiausia 
atsišaukia į visus savo 
vaikelius, ragindama juos 
atsižadėti per išpažintį ir 
Atgailos Sakramentą, visų taip labai
savo nuodėmių, ir padary- žai yra tokių, kurie visuo- 
ti tinkamą ir patenkinantį met įstengtų turėti sau 
Dieviškajai Teisybei už jas j prįeš akis, didžiausiąjį 
atlyginimą. Visur, kur tik ■ pasninkaujančiojo Kris- 
įvyksta nusikaltimas, taus, — mūsų Viešpaties 

, ten turi ,būti daromas h* pavyzdį! Jis išpasninkavo 
į Dievui už jį ir atly ginimas. prįeg savo kančią, lygiai 

keturias dešimtis dienų ir 
naktų tyralaukiuose. Gi 

(tie visi, kurie pasninko 
ivengia ir nenori užlaikyti, 
! rodos, bent galėtų ir priva
lėtų susilaikyti ir išimti iš 

j savo valgio dietos, bent 
perviršiji" skaitiių"pYaukų;Ju_os patenkinančius ir ne- 
ant galvos mano” (Psal-! būtinai reikalingus _ val
inė III, XXXVII). Taigi i-io- 0 ypatingai gėrimų 
mūsų pareiga atsilyginti 'dalykus?
Dievui per Atgailos Sa--. Kartu su Bažnyčios įsa- 
kramentą, tvirtai yra mus' kytu pasninku, — lygia- 
surišusi tai padaryti, ir grečiai eina ir visokis ki- 
mes nebegalime nuo jos tokis susilaikymas, kas 
pasiliuosuoti. Dėlei to, Ka- nepasninko metu, ir nėra 
talikų Bažnyčia, laike Ga-,griežtai bažnyčios uždrau-

I

i

Visi tikintieji katalikai 
žmonės, pradedant nuo 
dvidešimts pirmų, iki še
šias dešimts metų savo 
amžiaus, Katalikų Bažny
čios yra įpareigoti pasnin*

sveika- 
kurie yra tei-

darbais ir jų priemonėmis. 
Paimkime tuos, kurie pas
ninką užlaiko. Bet nelai
mė! — Jų šiais laikais, yra 

mažai! — Ma-

Argi mes nesame užrūsti
nę Dievą ir Jam nusikaltę? 
“Jeigu mes drįstume sa
kyti, kad mes nuodėmių 
nebeturime, — mes pri-į 
gaudinėtume patys save,' 
nes nebėra mumyse tie-; 
sos”. “Mano neteisybės, i

lė d ?0 virėjų išmaršavo iš studijos, tai pačios artis
tėm pradėjo pasitarnauti sau. štai tūla Linda Darnell

.reria į stiklinę gerą porciją šalta-košės. Priežodis 
sap kiekvienas sau prietelis.

vėnios ir vartoja Šv. Pau
liaus Apaštalo žodžius, pa
sakytus Atėniečiams: — 
“Dievas dabar apreiškė 
žmonėms, kad visi turi da
ryti visur, kur tik jie ran
dasi, atgailą”.

Tos visos priemonės, ku
rias mes privalome varto
ti, darydami Dievui savo 
atgailą, — Katalikų Baž
nyčios mums 
išdėstytos, 
dalykas, —

Pr.

simarinti savo kūną, ir pa
žaboti savo geidulius, su 
ta maža apsimarinimo au
ka.

Tiems visiems žmonėms, 
kurie ištikrųjų pasninko 
nebegali užlaikyti, — pas
ninko atgailą, galima pa
keisti išmaldomis. Šv. Raš
tas tikrai nuostobaliai išsi- 
reiškia, apie begalinę iš
maldų dalinimo vertę:
— “Išmaldos išgelbsti 

nuo amžinosios mirties ir 
nuplauna mūsų nuodėmes 
ir padaro mus vertais at
rasti gailestingumą ir am
žinąjį gyvenimą”.

Pagaliau kiekvienas ti
kintysis katalikas, Gavė
nios laiką, privalėtų pa
versti ypatingu maldos ir 
Kristaus Kančios apmąs- 
tinėjimo laiku. Gavėnios 
laiku, daugiausia visur es
ti laikomos misijos. Jeigu 
mes dėlei darbo ar kitų 
kurių nors svarbių prie- 
žaščių, nebegalime tiesio
giniai jose dalyvauti, —1 
tai tikrai galime melstis, 
kad jos būtų kuopasek- 
mingiausios! Savo maldo
mis mes labai daug varg
šams misijonieriams gali
me pagelbėti, sunkiame 
sielų prie Kristaus atver
timo jų darbe. Karčios Jė-| 
zaus kančios ir Jo ant kry-l 
žiaus mirties dievotas ap- 
mąstinėjimas, — yra ge
riausias Gavėnios laiko 
sunaudojimas, dvasiniams 
mūsų sielos reikalams. — 
“Jis buvo sužeistas dėlei i 
mūsų nedorybių, ir dras-Į 
kytas dėlei mūsų nusidėji-i 
mų”, — sako Šv. Raštas.: 
Gavėnia yra atgailos ir į 

kuris tu-

!

Krikščioniškoji siela, 
brolau ir sesele, tikintysis 
katalike! — Laikyk tvirtai 
ir giliai šias visas mintis, 
apie Jėzaus Kristaus ken
tėjimus, savo mintyse ir 
širdyje, per visą Gavėnios 
laiką, o ypatingai per pas
kutiniąsias dvi savaites, 
savo paties arba pačios 
dvasiniam labui. Lai ken
čiantis Kristus, giliai į- 
spaudžia šias mintis į 
Tamstos širdį, kad supa- 
gonėjusio pasaulio audros, 

: nebeįstengtų jų iš ten iš- 
; rauti... Duok Kristaus 
Kryžiui būti visų tavo 
darbų pavyzdžiu ir bendru 

’standardu, sulig kurio vė
liau galėsi pasverti ir tei
singai įvertinti visus pa
saulio darbus.— “Kristaus 
Kryžius turi priklausančią 
savo vertę visame kame, 

j ką tik mes kur galime ma
tyti; visokioje laimėje, vi
sokioje pirmenybėje, vi
sokiuose laipsniuose, viso
kiame kilnume, visokiuose 
džiaugsmuose, visokiuose 
patenkinimuose ir visame 
dvasiniame mūsų sielos 
jgyvenime! Kryžius mus 
visus mokina, kaip turime 
gyventi, kaip naudingai 
mūsų sielai ir kūnui, var
toti šį pasaulį, ko laukti,1 
ko trokšti ir ko tikėties. 
Kristaus Kryžius yra tas 
tonas, sulig kurio visa dva
sinė viso pasaulio muzikos 
simfonija, automatiškai y-j 
ra nustatoma!” (New-I 

į man). I

r

I

•stas. Kas dėlei pačiu mė
siškų valgių, rodos, Gavė- 
į nios laiku, susilaikymas 
trečiadieniais, penktadie- gailesčio laikas, 
niais, metų ketvirčių ir Di- retų pripildyti mus su dar 
džiojo šeštadienio laiku i didesniu gailesčiu, negu 

j iki pietų, nieku būdu nebe-'mes tiesioginiai savo aki- 
. galėtų žymiai pakenkti, mis matytume Jėzų ken- 
' žmonių sveikatai. Mes ka-;čiantį ir mirštantį už 
! talikai,-dėlei to nebeturė-'mus? — “Visi mes esame 
i tume bijoti nuo jo šalintis,' tarsi avelės, einančios 
ir bandyti save išsiteisinti, klaidingais keliais... Iryra aiškiai

— Pirmutinis Leiskime patys sau dau-, Viešpats sudėjo ant Jo Vi
tai yra Bažny- giau imti pirmenybę šia, sas mūsų visų neteisybes”, Į 

čios įsakytas pasninkas! auksine proga, truputį ap-'— sako šv. Raštas.
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Romanu-

Vilkišius, Sr., Mrs. 
John Donlon, Mrs. Nellie Dirsa, 
L. Stepanowich, B. Paulauskie
nė, E. Čepaitis, A. Apascin, O. 
Adomavičienė, Ann Kostesky, J. 
Balevičienė, A. Janulienė, D. 
Gumbris, P. Kulikauskienė, Eva 
Blavackienė. J. Prakapas, J. Va- 
ranauskas, A. Sabaliauskaitė, 
Z. Stanevičius. Jr.. J. Zunka, V. 
Galubickas. Zofe Saukemas. i. 
Šimonis, Mr. and Mrs. C. Dze- 
dulionis. M. Slivinskienė, Tadus 
Bogdzevic. E. Saulenaitė, V. Vi
čkačka, J. Kavaliauskaitė, J. 
Kavaliauskienė. Mrs.
kas, Rudžių šeima, B. Norinke- 
vičiuš, A. Sverekonis, R. Sanu- 
kienė, J .Sadauskas, P. Stanu- 
lionis, Z. Stanevičius, J. Kučins
kas, O. Kučinskaitė, J. Švenčio
nis, Mary and Sofija Krowchun, 
Mrs. Burke. Lillian Buja, J. Bu- 
lauka, Malvina Bulaukienė, J. 
Narinkaitė, Teklė Narinkevi- 
čienė, Marijona Kraučiūnienė, 
Helen Kuase, S. Kučinskas, 
Stanley Buja, S. Boumil, P. Vo
veris. J. Narinkevičius. J. Ka- 
cinski, Peter H. Malay, Juliana 
and Francis Musick. V. Suslavi
čius, Angelą šilanski, Mary ši- 
lanskienė, Anne and Mary Gren
da, V. Mesilonis. Kaz. Drevins- 
kas, Albert Drevinskas. A. 
Kriauč:ūnas, Marijona Bui:enė, 
Ann Šilanski. Mikalina B’ažo- 
■>vtė. Anelė Blažonier.ė. Monika 
Blažonvtė. Antanas Blažonis, 
Eva Dzeiulionis, Ona Kriau
čiūnienė.

Marianavolio Kolrgi jos 
Vadovybė.

i

'•—and anything fat or greasy 
makes me siek'”

Asmenys, kurie yra giminės ar pa
veldėtojai, ar kurie žinote ką apie jo 
gimines ar paveldėtojus CHARLES 
ROMANOWSKI, taipgi žinoma kai
po CHARLES RAMONOUSKI, arba 
CHARLES 
CHARLES 
CHARLES 
CHARLES 
mirė Liepos 10, 1943, Hartford, Conn. 
ir jame gyveno per paskutiniuosius 
keletą metų, prašome tuojau atsi
šaukti pas advokatą Frank J. Mon- 
chun. kaipo Administratorių Charles 
Romanowski alias, paliktos nuosavy
bės, 720 Main St. Hartford, Conn.

RAMANOVVSKI, 
RAMANOUSKY. 
RAMONAUSKY. 

RAMANAUSKAS,

arba I
arba 
arba 

kuris i




