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Lietuvių komunistų lai
kraštis “L.” puola Popie
žių už tai, kad Jis paauko
jo $10,000 Suomijos žmo
nėms, nukentėjusiems nuo 
karo. Mes priminsime tam 
laikraščiui, kad Popiežiai 
yra šelpę ir Rusija, kada 
ten buvo galima siųsti pa
šalpą. Ir dabar, jeigu So
vietai leistų laisvai šelpti 
Rusijos žmones, nukentė
jusius nuo karo ir ištrem
tus į tolimą Sibirą, kur jie 
badą kenčia, Popiežius tei
ktu pašalpą.

Taigi Popiežiai remia ne 
reakciją, bet katalikišką 
akciją.
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Dėdės Šamo kariams Guadalcanal salose atgabenta dideli kiekiai amu
nicijos ir kitokių karo reikmenų, kai jie rengėsi ištaškyti japonus.
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U ’ įassy
Berne, Šveicarija, kovo 

25 — Po trijų dienų pilno 
poilsio Šv. Tėvas Popie
žius Pijus XIj esąs 
kas sveikesnis, tačiau 
nėra visai sveikas.

Gydytojai norėtų, 
Šv. Tėvas Pijus XII
šešiom savaitėm vyktų į 
savo vasarnamį, 
Gandolfo poilsiui, 

i Popiežius, kaip praneša, 
atsisakęs vykti.

Britai Sulaikė Nacių < ataka
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★ Lietuvių laikraščiai 
nusiskundžia, kad šiuo 
metu nustatytos tokios

Komunistų laikiaštis 
“L.” kovo 23 d. laidoje per- ■ 
sispausdino iš Kanados 
komunistų lai k r a š č i o
straipsnį su antrašte: ‘Lie- kainos, jog krautuvininkai 
tuvą Valdys Patys Lietu- tegali uždirbti taro 3—

- — • m v• -i n/'r x u___________ i . •

Londonas, kovo 25 — 
Anglijos ministras Chur- 
chill praneša, kad Afriko
je, naciai, maršalo Rom- 
mel vadovybėje, atmušė

ais išėjo 
smokrati- 

« vie jų mili-

tojų 
prieš 
nes paxvijos 
jonų balsuotojų gavo vie
ną milijoną devynius šim- 

britus prie Mareth linijos tus tūkstančių balsų, 
ir atsiėmė kiek teritorijos. Į Tik 68,000 balsų už nacių 
Bet britai kitoje vietoje partiją arba už Vokietiją, 
pasivarė pirmyn ir sulai- kuri dabar yra užgrobus 
kė nacių kontr-ataką Af
rikoj.

Amerikos kariuomenė 
užėmė Maknassy ir varosi 
artyn prie jūros. Naciai 
kiek sulaikė Amerikos ar
miją, bet neatstūmė at
gal. Žinios iš Afrikos fron
to kasdien keičiasi ir spė
jama, kad pačios žiauriau
sios kautynės dar neįvyko.

Daniją, kaip ir kitus kraš
tus.

y -------------------------------------

Berlyne 30,000 Be 
PastogėsII

Į
i

j 16 Maisto Punktų Per Savaitę
VVashington, D. C., kovo tai ir už sumaltą turės ^nikoje 

25 — Kainų Administraci- duoti tiek pat punktų.
»” nu- 

įdėsime oficialę 
aliejų, riebalų, punktų lentelę, kad kiek-

_ ■ . ..... — į

geriau suprasti maisto ra-

vos Žmonės’. Tačiau pa- 12%, tuo tarpu kai smul- 
čiame straipsnyj aiškiai kios prekybos normalinis 
pasako, kad “Tokių daly
kų nebus”.

Tas pats laikraštis ir ta-, politika siekia, 
me pačiame numeryj ra- v’ą nrAkvhinini 
šo:

“Taip pat aišku, kad So
vietų Sąjunga neatidalins — ----- ------------------- ------------ f-----
bent kurią savo dalį, ar tai ★ Vokiečiai Lietuvoje į- jos Ofisas viešai paskelbė i Kitame “Darbininko 
Sovietų Ukrainą, ar Balt- steigė naują bendrovę Lie- punktų vertę dėl pirkimo meryj % 
rusiją, ar Lietuvą, ar Gru- tuvos turtams supirkinėti, mėsos, 

kad paten- Būtent, įsteigta specialinė konservuotos žuvies ir rū- vienas skaitytojas galėtų 
kokius džentelma- miško supirkinėjimo ben- rio. o-Arion snnmsrti ra.s

Suaugusieji ir
: amžiaus, kiek

vienas gaus 16 punktų sa
vaitėje. Kiekvienas žmo
gus tuos 16 punktų galės 
padalinti kaip nori. Jis ga
lės visus atiduoti už mėsą, x 
arba visus už sviestą, arba ?“°“‘2°.S
padalinti už mėsą, sviestą, 
taukus ir kitokį racionuo- 
tą maistą.

Pavyzdžiui, jeigu pirkė- das. 
jas norės pirkti vieną sva- ----
rą sviesto, 1............
punktus duoti 
house” jautienos svarą — 
8 punktai. Bet už svarą 
hamburger (maltos mė
sos) turės duoti tik 5 pun- ’ 
ktus, jei ta mėsa bus su- 25 — Šiomis dienomis vie- or not he is engaged in an
malta iš įvairios mažesnės nos kepyklos darbininkas, essential activity“.
vertės mėsos. Bet jeigu kuris buvo skirtas į 1-A 
pirkėjas norės, kad jam klasę, atsišaukė į Prezi- 
specialiai sumaltų tokią dentą. ir jo klasifikacija 
mėsą, už kurią nesumaltą buvo pakeista į 3-B. 
turi duoti daugiau punktų,: Kodėl tai įvyko? Todėl?

■ kad jis turėjo iš savo už
darbio užlaikyti kitus ir jo 
darbas, nors tas darbas 
nėra būtinas (not essen
tial), tačiau jis yra būti- ma[sto’’drabužių’

brutto uždarbis laikomas 
25%. Tokiu būdu vokiečių

, kad lietu
vis prekybininkas vos ga
lėtų suvesti galus su ga-! 
lais.

Naciai Sušaudė 83 Graikus
Londonas, kovo 25 —Sa- 

'; naciai sušaudė 
• aštuonios dešimtis tris 
graikus už sabotažą fabri
kuose.

iI 95 Nuošimčiai Danų Prieš 
Nacius

Iš Stockholmo praneša
ma, kad kovo 1 d. Britai ir 
Amerikiečiai, bombarduo

dami Berlyną, pataikė į 
Goeringo Ministerijos rū
mus. Taipgi visas Berly
nas smarkiai nukentėjo; 

•30,000 gyventojų liko be 
■pastogės ir 2000 užmušta.

“West-
Holz - Ge- ; nežiūrintLaikraščiai

vaikai, cionavim4 punktais.

Žudynės Koncentracijos 
Stovykloje

ziją vien tam, 
kinti 
nūs, kokia nors fašistų drovė, pavadinta 
grupelę. Sovietų Sąjunga europaeische 
daug kartų pareiškė, kad meinschaft”.
ji kovoja už savo valstv- priduria, kad šios bendro- 
bės cielybės išlaikymą. Ir vės užsakymai turėsią bū
tas turi būti aišku vi
siems”.

Perdaug aišku. Todėl 
prieš tuos groboniškus 
užsimojimus ir kyla pro
testai. Šis karas vedamas 
ne tam, kad mažosios tau-i 
tos pasiliktų svetimųjų 
vergijoje. Atlanto Čarte- — -------------- _—
ris, kurį yra užgyrus ir So- na^ nepaprastai žmonės y- 
vietų Sąjunga, garantuoja 
visoms tautoms laisvę. 
Taigi komunistų imperia
listiniai siekiai kaip tik 
pasitarnauja priešui — A- 
šiai, prieš kurią yra veda
mas karas.

Tai ko verta toji komu
nistų antraštė, kad “Lie
tuvą valdys patys Lietu
vos žmonės”, kada tvirti
nama, jog “Sovietų Są
junga nea/tidalins bent ku
ria savo (? Red.) dalį, ar 
tai Sovietų Ukrainą, ar 
Baltrusiją, ar Lietuvą”,

Aišku, kaip diena, kad 
neatidalinta Lietuva nuo 
Sovietų Rusijos bus valdo
ma ne Lietuvos žmonių, 
bet Sovietų komisarų.

Šis komunistų laikraš
čio “L.” „
mas, kad jie kovoja už Lie- i 100 priėmė bilių, kuris rei- į 
tuvos prijungimą prie So- kalauja, kad visose šios d. laidoje nepalankiai atsi- 
vietų Rusijos, gal ne vie- valstybės aukštesnėse mo- liepė apie mokymą dau- 
nam, iki šiol tikėjusiam į kyklose būtų mokoma lie-giau kalbų mokyklose, 
komunistinius burbulus, 
atidarys akis.

ti vykdomi “pirmoje eilė
je”.

Meldžiasi Už Tuos, Kurie 
Rūpinasi Tremtiniais

(LKFSB) Mus pasiekė 
žinios iš Lietuvos, kad te-

ra susirūpinę likimu iš
tremtųjų į Sibirą. Lietu
viai tiek atjaučia jų sun
kią padėtį ir tiek dėkingi 
už pastangas pagelbėti 
tremtiniams, kad kaiku- 
riose Lietuvos vietose net 
buvo pamaldos suorgani
zuotos už tuos, ypač Ame
rikoje gyvenančius, kurie 
rūpinasi tremtinių gelbė
jimu, šelpimu.
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Priėmė Bilių Dėl Lietuvių Kalbos

! Boston, Mass., kovo 25— mi balsuotų už tą bilių. 
Pereitą antradienį Massa- J Parašykime Senatoriams 
chusetts valstybės legis-• laiškus ir prašykime jų 

viešas pasisaky- latūra 103 balsais prieš balsuoti už tą bilių.
i “Boston Herald” kovo 25

Bombardavo Suomių 
Sostinę

Iš Suomijos pranešama, 
kad kovo 22 d. 30 Sovietų

Stockholm, Švedija, ko
vo 25 — Pereitą antradie
nį Danijoj pirmą kartą po | 
Vokietijos nacių okupaci
jos įvyko parliamento rin
kimai. Devyniosdešimt 
penki nuošimčiai balsuo-

Bombarduoja Italiją
Cairo, Egiptas, kovo 25 

— Amerikos lakūnai bom
bardavo Italijos miestą 
Messiną, padegę uostus ir 
pridarė daug nuostolių.Iš Stockholmo praneša

ma, kad Lenkijoje Rowno 
koncentracijos stovykloje 
Henriko Himlerio budeliai 
sušaudė ten esančius visus 
kalinius. Sušaudytieji kal
tinami, kad jie iš ten mė-' 
ginę pabėgti ir nužudę du praneša, 
vokiečių sargybinius. Pra- menė 
nešimas nepasako kiek bu
vo kalinių.

Rusai Sulaikė Vokiečius
Maskva, kovo 25 — So- kiek dabar turi užėmęs, 

vietų Rusijos vyriausybė' giliau nesivaryti, kad ka- 
jQS karjuo_ riuomenė reikalinga ki- 

sulaikė vokiečius tuose frontuose.
prie Donets upės, ir kaiku-* 
riose vietose net atmušė 
nacių puolimus.

Rusai artinasi prie Smo
lensko, sakoma, kad jie 
esą tik 30 mylių nuo to 
miesto. 7 ~

VVashington. D. C., kovo būt only to determine whether rusai taip pat sulaikė vo-
ir sunaikino

Sostinę Helsin«ą. 2 asme
nis užmušti ir 23 sužeisti. 
Sovietų armadą bombar
davo Helsinkį per 7 valan-

užėmęs,

IŠAIŠKINA SKIRTUMĄ
DRAFTO 3-A IR 3-B

• Toliau aiškiai pasakoma, 
kad “essential activity” 
(būtinas veiksmas) nerei
škia. kad darbininkas turi 
dirbti dirbtuvėse, kur tik 
statoma lėktuvai, bombe- 
riai, tankai, laivų statybos 
kiemuose ir panašiai, bet 

. “essential activity” yra 
saugu

mo, sveikatos ir kitose į- 
staigose. kurios reikalin
gos kasdieniniam gyveni
mui.

mokyklose, 
tuvių, portugalų, lenkų ir Keista, kad laikraštis ne- 
airių kalbos, jeigu moky- nori pripažinti lygios tei-

n. • m * j- yaaa u • kloję atsiranda nors 15 sės visiems. Jeigu kitų
nUSdl Nužudė 7000 NdCių studentų, kurių tėvai rei- tautų kalbos yra reikalin- 

vaikai bū- gos ir dėstomos mokyklo- 
kalbų, ar se, tai kodėl negali būti ir 

‘dar kitos, ypač lietuvių 
kad Kon- kalba, kuri yra viena se- 

o___________ komisija, niausiu. Mokyklų komite-
vų neteko 7000 kareivių, i kurj iškiausė už ir prieš tams nesusidarys daugiau 

. ’ kad daug biliy kalbų, atmetė tą išlaidų, jeigu neatsiras 
bilių. reikalaujamas skaičius

Dabar tas bilius perduo- mokinių, o jeigu ir atsiras, 
tas šios valstybės Senatui, tai irgi bus labai mažas 
Jeigu Senatas priims ir skirtumas.
Gubernatorius pasirašys,! 
tai bilius liks įstatymu.

Mes lietuviai turėtume drausti nei vienos kalbos cation of registrants with de 
pasidarbuoti, kad Senato- mokintis, jeigu tik yra no- pendents, it is not necessary to 

iriai žinotų lietuvių nusi- rinčių tą ar kitą kalbą mo- determine whether or not the 
teikimą, ir kad jie Žinoda- įkintis. iregistrant is a necessary man’

kalauja, kad jų 
tų mokomi tųLondonas, kovo 25 —Na

ciai. kurie smarkiai puolė kajbos 
Zhizdra, buvo atmušti ir į Pažymėtina, 
keturias dienas žiaurių ko- greso švietimo

Sovietai sako, 1 
karo ginklų ir maisto pa
teko į rusų rankas.

BONO DAY

Taigi mes esame tos 
nuomonės, kad nereikėtų

Suvaržė Vedybas 
Meksikoje

Mexico City, kovo 25 — 
, Krašto apsaugos sekreto- 

Pne Belgorodo rįaįas uždraudė tuoktis 18 
, . . . metų amžiaus jaunuo-kiečius ir sunaikino jų liams> kurie >Ta šaukiami 
tvirtoves. . kar0 tarnyfoon Taį pa(ja.

Iš Londono pranešama, i ryta todėl, kad daug jau- 
kad Hitleris norįs tik iš- nuolių nori apsivesti, kad 
laikyti tiek Rusijos žemės, ‘ išvengti kareiviavimo.

I

nas civiliame gyvenime.
Ši kepyklos darbininko 

byla, valdžios viršininkai 
sako, iškelia vieną svarbų 
ir plačiai pasklydusį nesu- Pavyzdžiui buvo kitas į- 
sipratimą Drafto Boar- vykis su laikraščio rapor- 
d’uose dėl instrukcijų, ku- teriu, kuris buvo perkel- 
rias jie gavo iš Washing- tas iš 3-A į 1-A. 
tono su įsakymu perklasi-j 
fikuoti visus registrantus.

Kaikurie boardai (tary
bos) mano, kad vyras su 
šeima negali būti klasifi
kuotas į 3-B, jeigu jis ne
turi esencialio (būtino) 
darbo, kur nors karo in
dustrijoj.

Tačiau Washingtono pa- tent. kaip buvo paskelbta 
tvarkymas sako ką kitą. vas. 2 d., kad vyrai, kurie

Štai kaip Selective Ser- dirba tokius darbus ne bū- 
vice viršininkas Lewis B. tinai reikalingus arba ku- 
Hershey sutraukoje pa- rių vietą labai lengvai gali 
duoda įsakymą, kuris yra' užimti kiti, kaip pavyz- 
įsigaliojęs pereitą rugpiū- džiui elevator operatoriai.įsigaliojęs pereitą rugpiu- 
čio 15 d.:

“In considering the classifi-

Tačiau jis turėjo 
perkeltas į 3-B. 
raščių leidimas 
kaitomas kaipo

būti 
laik- 
pris-

nes 
yra 

priside
dantis prie karo pastangų 
pagal buletinį No. 27. Yra 
išimtis, kad vyras su šei
ma arba užlaikantis kitus 
turi būti 3-B klasėje, bū-

Londonas, kovo
Raudonoji armija atkak
liai kovoja centraliniame 
fronte. Atsiėmė daugiau 
miestelių ir kaimelių kelyj 
į Smolenską. Taipgi pradė
jo smarkią ofensyvą Kau
kaze. Sovietų jėgos užėmė 
distrikto centrą ir Abins- 
kają geležinkelio stotį, tik 
20 mylių į šiaurės rytus 
nuo Novorosiisk, buvusios 
Sovietų laivyno bazės.

Kharkovo fronte rusai 
yra defensyvoje.

I
I

Ateitininkai Šokėjai Važi
nės Po Amerikę

(LKFSB) Lietuvių kata
likų jaunimo organizacija 
ateitininkai davė sutiki
mą dalyvauti įvairių tautų 
šokių festivaly Philadel- 
phijoje. Žinoma lietuviškų 
šokių grupės vedėjui Vyt. 
Beliajui maloniai užleidus, 
ateitininkai yra numatę 
aplankyti keletą Amerikos 
miestų su lietuviškais šo
kiais. Gal būt su jais vyks 
ir kuri iš lietuvių solisčių.

Darbininkų Radio Programa

Gaisras Biržuose

★ Biržuose sudegė bolše- DIO, 366 Broadway, 
vikų laikais “suvalstybin
tas” malūnas ir verpykla.

šeštadienį, kovo 27 d., 2 vai. po pietų iš WC0P 
stoties, Boston. Mass. vėl turėsime progos klausytis 
gražios lietuviškos radio programos.

Biznieriai, jeigu jūs norite, kad jūsų pinigas įdė
tas į skelbimus atneštų pelną, tai skelbkitės Darbi
ninkų Radio programoje. Skelbimus siųskite arba 

So. Boston, Mass. Tel. SOUth 
asmeniai priduokite šiuo adresu: DARBININKŲ RA- 
Boston 2680 arba NORwood 1449.
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ĮVAIRIOS žiniosc

KAS DEDASI BELGIJOJE?
«--------------------------------------------------- —
i

Lisbonas. (CIP) — Tarp 
eilučių skaitant nacių 
kontroliuojamą spaudą, 
galima gerokai nusivokti, 
kas dedasi prislėgtose ša
lyse. Kai naciai sako, kad 
viskas ramu, tai reikia su
prasti atvirkščiai — ne 
viskas ramu: jeigu nacių 
pakalikai karštai smerkia 
ir šmeižia katalikų vadus, 
reikia žinoti, kad tie va
dai narsiai priešinasi, už
sitarnauja tos nacių nea
pykantos.

Taigi, bevartant Belgijos 
laikraščių lapus, užtinka
me Viktoro Meulenijzer. 
atpuolusio kataliko, strai
psnį. kuriame rašoma: — 
“Belgijos kunigai gerai 
primato, bet jų aklas klus
numas savo vyresniesiems 
laiko juos pasyviais”. Auk
štesnio pagyrimo kunigija 
nė nelaukia. Kur kunigija 
klusni savo Vyskupams, 
ten Bažnyčia tvirtai laiko
si.

Laikraštis La Province 
de Namur skundžiasi: 
“Kunigai, skelbdami
mokslus, prieštarauja Po
piežiaus žodžiams: 
daugiau nebesmerkia 
munizmo. Pirm gegužės 
dešimtos dienos, 1940 me
tų. mūsų kunigai be palio- žiau, kaip jie 
vos įspėjo žmonės 
Komunizmo pavojų, 
bar visai kitaip — nesigir
di nė žodžio prieš Komu
nizmą. Komunizmas ne
pasikeitė. Jis ir šiandieną 
yra aršiausias Bažnyčios, 
šeimos ir pasaulio priešas. 
Rodos, to negana: dauge
lis R. Katalikų laukia per
galės tų, kurie yra komu
nizmo militariniai 
raliniai alijantai”. 
kime šį skundą 
Belgijos kunigija 
žiui neprieštarauja.
kunigų tylėjimas apie Ko-' damas magistro laipsnį, 
munizmo pavojus šiomis 
dienomis yra taikomas 
prieš nacių propagandą, 
kuri apgaulingai skelbia, 
kad Vokietija yra Krikš
čionybės apgynėja prieš ___ ________ __ ______
Komunizmą. Kaip Goebel- technikos inžinieriaus lai- 
sui patiktų, jeigu kunigai psnio vienoje 
per jo dūdą imtų triūbyti! šių mokyklų.

Beliko Tik Kelios Dienos

Graikijos Šventė

gyventojų palygi-
7.108.814.

(LKFSB) Kovo 25 d. pri
puola Graikijos tautinė 
ššventė. Šis, dabar sunkią 
okupaciją kenčiąs, kraš
tas turi daugiau negu dvi
gubai
nūs su Lietuva: 
žemės plotas — 50.257. 
Katalikų Graikijoje yra 
tik apie 55.000, dauguma 
gi rytų apeigų krikščio
nys. Įdomu, kad Graikijo
je ant Athoso kalno yra a- 
pie 20 vienuolynų, kurie 
sudaro savo autonominę 
respubliką. pripažintą 
Graikijos vyriausybės. Į 
tą vyrų valstiją nevalia į- 
kelti kojos moterims. Vie
nuolių toje respublikoje y- 
ra netoli 5.000. Net iš Lie
tuvos karkas nuvažiuoda
vo jų pažiūrėti. Ir dabar 
Graikijoje tebegyvena vie
nas lietuvis dailininkas, 
vedęs graikę.

Restaurantai Gaus 25 Nuo
šimčius Mažiaus

Per šį mėnesį Amerikos 
Raudonasis Kryžius veda 
Karo Fondo vajų. Jeigu 
per šias paskutines dienas 
aukos plauks taip silpnai, 
kaip iki šiol, tai iki kvotos 
užbaigimo truks 25 nuo
šimčių.

Raudonasis Kryžius tai
kos ir karo metu yra pir
masis gelbėti nelaimin
guosius. Taigi mūsų visų 
pareiga aukoti Raudona
jam Kryžiui pagal išgalės. 
Vieni gali aukoti daugiau, 
kiti mažiau, bet visi lai au
koja. kad Raudonasis 
Kryžius galėtų tęsti labda
ringą darbą.

Karo frontuose Pagalbos 
Teikimo viršininkai aty- 
džiai seka Raudonojo Kry
žiaus Karo Fondo vajų. Jie 
tvirtai tiki, kad Amerikos 
civiliai žmonės negali už
miršti savųjų karo lau
kuose, kurie energingai 
grumiasi su priešu.

Raudonajam Kryžiui rei
kalinga ne tik pinigai, bet 
ir kraujas. Taigi aukoki
me ką kas galime. Bet au-

Raudonasis Kryžius Padės
Surasti Dingusias Gimines

Užsienyje

1

pa- VVashington. D. C., kovo 
25 — Kainų Administra- j 
cijos Ofisas praneša, kad 
restaurantai taip pat gaus 
mažiau racionuoto maisto, 
būtent, 25 nuošimčiu ma- 

yra gavę 
prieš gruodžio mėn., 1942.

Da- Restaurantų savininkai j 
taip pat turės pirkti mė
sas ir kitus produktus pa
gal tą pačią punktų siste
mą, kaip ir pavieniai žmo
nės. bet valgyklų punktai 
bus kitaip padalinami.

Lietuviai Jūrų Karininkai 
Veržiasi Į Mokslą

(LKFSB) Lietuvis kapi-

jie
Ko-

Sakoma, kad tam Mussolinio kariui karas pasibai
gė. Netoliese jo žygiuoja britų armija Libijos kraštais, 
gi tas gulintis karys jau jų nemato.

i GIMDYMO KONTROLES
ŠALININKAI NERIMSTA

Boston, Mass. — Per pa
starąsias dvi savaites 
Massachusetts valstybės 
Kongreso Sveikatos komi-Kongreso aveiKatos Komi- 

kokime'šiandienio ne" ati- siK gavus gimdymo kon-Į 
dėkime rvtoiui. trolės šalininkų bilių. tu-

Jeigu iki šiol į jūsų na
mus nebuvo atėję pinigų 
rinkėjai, tai patys nueiki-! 
te į Amerikos Raudonojo; 
skyriaus ofisą ir atiduoki
te savo dalį.

rėjo viešą išklausymą už ir 
prieš tą bilių.

Kaip žinoma,

KUR NEMUNĖLIS, 
DAUGUVA

ir mo-
Skaity-; 
atbulai.• tonas lt. Vyt. Kuizinas bai- 

Popie-'gė Michigan universiteto
Tas laivų statybos šaką, gau-

Kitas karininkas - kapito
nas lt. P. Labanauskas 

i gyvena Pasedenoje, Calif., 
ir studijuoja savo šakos 

j mokslus siekdamas Mas- ‘ 
ter of Science ir Elektro-i

I

I
Ij
i

iš sunkiau-

Kur Nemunėlis, Dauguva, 
Ten mūsų brangi Lietuva. 
Kur Šešupė miela plaukia, 
Ten širdelę mano traukia.

Tenai mergaitės, kaip rūtos, 
Tikros sesutės Birutos.
Daro darželiuos lyseles, 
Sėja, sodina gėlelees.

Sodina rožes, lelijas, 
Savo darželiuose puikias,
Kad vasarėlę žydėtų, 
Razetos, rūtos kvepėtų.

0 kad ateis šventa diena, 
Tada mergaitė kiekviena 
Skina po rūtų šakelę 
Ir pasipuošia galvelę.

Sunkus Lietuvos Žydę 
Likimas

’ Sibiro kraštą. Atskyrė ma
ne su trimis mažais vaike
liais nuo vyro, ir nežino
jom ar jis gyvas, ar mi
ręs. Tik po šešių mėnesių 
galėjome susirašyti laiš
kais, bet pasimatyti nega
lime. Ką atsivežėme, tai iš-

gimdymo mainėme į maistą, o da- 
kontrolės (Birth Control) bar, likom basi įr nuogi, 
klausimas dauguma pilie- Prisiųskite drabužių, kad 
čių balsų buvo atmestas.ir prastų. Pinigų nesiųski- 
pereitą metą. Pagal įsta-įte. 
tymą jis neturėtų būti iš į 

■ naujo keliamas per tris 
metus. Bet gimdymo kon-l 
trelės vykintojai - šalinin
kai negali taip ilgai laukti,■ 
tai jie surado spragą ir į-1

“Aš esu nesveika, vaike
liai maži. Bijausi, kad vai- 

į keliai badu nemirtų, arba, 
kad aš nemirčiau, o vaike- 

: liai neliktų svetimame 
1 krašte. Prašykite ir mels-nese naują bilių į Kongre-. kitėg ir jūs> broleli ir mar. 

s^’ tele, kad mus Dievas išlai-

OLD COUNTRY THRIFT W0RKS FOR NEW LAMO

Vfith hope in Amertca’o hearts *or their native country and a prayer for 
their adopted la«-d. foreign born population is taking an active and im. 
portant part in the drive to save waste kitchen fats for gunpowder and 
medical supplies. Here, Miss Thora Egeland, Norwegian-born Nt* Yorker, 
«howu ttahan born meat dealer Arthur Tragella that no amount of fat 

too •mali to save, even a tablespoonful. Mr. Tragella reports that 
vomen m hi* netghborhood turn in 40 pounds of waste fats a week. More 
(Mm* MJOjOOO,meat markets are coooerating i* the Waste. Fat Orive.

Ar jūs turite motiną, tė- mas siunčiamas, gali rašy- 
vą arba kitas gimines Eu- ti savo ranka. Atsakymas 
ropoję, kurie dingo per yra įteiktas asmeniui, ku- 
karą? į ris informacijų prašo, per

Ar norėtumėte juos su- jo vietinį Raud. Kryžiaus 
rasti, pasidalinti šeimos skyrių, 
žiniomis? Jeigu norite A-( Raud Kryžiaus Inąuiry 
menkos Raud. Kryčius UnR buvo isteigtas vėlai 
gal! jums padėti. ; 1939 m Per 9 mėn. bai- 

Amerikos Raud. Kry- gįant gruodžio 31 d. 1942 
žiaus “Inąuiry Unit” (Už- m nemažiau 318,550 laiš-

_ , apie
35,000 klausimų ir atsaky
mų per mėnesį. Vienoje 
savaitėje net 7,500 atsaky
mų klausimų ir praneši
mų plaukė į Amerikos R. 
Kryžiaus štabą.

Karas išsklaidė milijo
nus žmonių, ir šeimos sus
kaldytos, taigi neišpasa
kytai sunku suieškoti as
menis. Todėl, paieškojimai 
nevisada gali surasti din
gusius asmenis.

Paduodame patarim” 
kaip vartoti šį Rai . 
žiaus patarnavimą. . 
kreipkitės į savo ar 
Raud. Kryžiaus t 
dėl smulkių informi 
Jums duos oficialę blanką 
dėl užklausimo arba pra
nešimo. Vartokite oficialę 
blanką. Bandydami suieš
koti asmenį, paduokite 
vėliausiai žinomą adresą. 

Nors Raud. necenzūruo
ja, visi pranešimai ir už
klausimai aštriai cenzū
ruojami čia ir užsieny. Jei
gu jūsų pranešimas siun
čiamas į priešo - okupuotą 
teritoriją, neminėkite fi- 

. nansinias transakcijas, 

. biznio padėtį, karą, orą, 
epidemijas ar ligas. Ne
siųskite legalių informaci
jų nei įgaliojimų. Neadre
suokite pranešimą vienam 
asmeniui ir ne prašykite 
jo perduoti kitam.

Kada išsiusite užklausi
mą arba pranešimą būkite 
kantrūs laukti atsakymo. 
Savaitės, kartais mėne
siai, net metai kiti prabė
ga pakol galima perduoti 
komunikaciją. Adresuotas 
asmuo gal pakeitė adresą 
arba karui užėjus laikinai 
dingęs. Nerašykite Inąui
ry Unit Washingtone. Sių
skite visus klausimus į sa
vo vietinį Raud. Kryžiaus 
skyrių.

Pranešimus galima ra
šyti svetimose kalbose, 
bet pridėkite anglų kalboj 
vertimą.

Pratęsimas Raud. Kry
žiaus humanitarinio dar
bo priklauso nuo žmonių 
duosnumo. Mes visi turi
me aukoti, kad šis darbas 
eitų be sustojimo seka
mais metais. R. K.

I k
ž

klausimo Vienetą) yra da- Reijų buvo išsiųsta, 
lis komunikacijos siste
mos, jį sudaro Raud. Kry-Į 
žiaus draugystės per visą: 
pasaulį. Ši sistema dirbai 
per International Red 
Cross Committee Genevoj, 
pereina priešo frontą ir 
perduoda pranešimus oku- 
puotoj teritorijoj ir net 
pasiekia 
vykias.

Raud. 
užlaiko 
žmonės gali kreiptis prie 
Raud. Kryžiaus skyrių ne
mokamai. — Šis skyrius 
yra dalis organizacijos 
bendros programos, dėl 
kurios stengiamasi sukel
ti 1943 m. Karo Fondą iš 
8125,000,000.

Raud. Kryžiaus Inąuiry 
Unit jau susekė 
šeimų Europoje 
pagal prašymus 
Jung. Valstybėse, 
atsitikimas lietė motiną ir 
sūnų, kuriuos invazija 
Lenkijos išvarė iš savo na
mų. Raud. Kryžius sužino
jo, kad jie buvo Breslau. 
Iš ten Lwow, ir iki Berly
no. Tada jie buvo perskir
ti, vaikas buvo rastas Te
herane, Irane ir motina 
Samarkind, Rusijoj.

Pagal autoritetą Office 
of Censorship, Amerikos 
Raud. Kryžius tarpinin
kauja tarp asmenų Jung. 
Valstybėse ir žmonių ašies 
okupuotose šalyse. Per 
jos 3,755 šakas ir 6,000 
skyrių visoje šalyje, Raud. 
Kryžius priima užklausi
mus, kurie liečia asmenis 
užsienyje ir persiunčia 
juos International 
Cross Committee 
voj, Šveicarijoj. Iš 
vos užkrausimas 
tas į Raud. Kryžiaus sky
rius kitose šalyse, tenai, 
kur pranešimas siunčia
mas.

Korespondencija tarp 
gyventojų Jung. Valstybė
se ir jų draugų arba gimi
nių Ašies okupuotose ša
lyse persiųsta į abi pusi o- 
ficialė civilių laiškelių 
blanka. Pranešimas su šei
mos žiniomis be militari- 
nės vertės, iš 25 žodžių ga
li būti parašytas ant blan- 
kos vienos pusės. Vieta as
mens atsakymui parūpin
ta kitoj pusėj. Siuntėjas ir 
asmuo, kuriam praneši-

internuotų sto-

Kryžiaus fondai 
šį patarnavimą ir

daugelį 
ir kitur 
giminių 
Vienas

Ji

i

i Prieš tą gimdymo kon
trolierių bilių išėjo įžymūs 
asmenys ir organizacijos. 
Dr. Povilas J. Jakmauh.j 
Valstybės Viešos Sveika-į 
tos Komisijonierius, kuris ■ 
virš 30 metų yra prakti- ■ 
kuojančiu gydytoju ir 
penki metai valstybės 
sveikatos komisijonierius, 
pareiškė, kad toks gimdy
mo kontrolės įstatymas 
nereikalingas ir pridėjo, 
kad jį įvykdinti brangiai 
kainuotų ir nebūtų sėk
mingas.

Kun. Thomas R. Rey- 
nolds, Šv. Mato parapijos,' 
Dorchester, Mass., klebo- 

įnas, tarp kitko pareiškė, 
kad Prancūzija žuvo ne 
dėl nacių žnyplių, bet dėl 
gimdymo kontrolierių.

“Jeigu nebūtų buvę gim-j 
|dymo kontrolės praktikos' 
kaikuriose šios šalies da
lyse, tai japonai nebūtų 
turėję drąsos užpulti Jung. LDS 8-tos kp.

>

kytų gyvus”.
Tai gana skaudus ir liūd

nas laiškelis, bet kaip pa
gelbėti? Jeigu laiškas ėjo 
9 mėnesius, tai kaip jiems 
pasiųsti kokį siuntinį, ir 
kada jie gaus. O gal iki 
šiam laikui jau ir gyvų nė- 

Dzūkelis.ra.

Smarkiai Sužeistas 
CPLChasVinciuMS

(LKFSB) Iš tarptauti- 
nės žydų organizacijos 
centro gavome specialų 
pranešimą apie žydų padė
tį Lietuvoje. Vaizdas susi
daro toksai: didžioji žydų: 
dalis dabar yra suvaryta į 
getus Kaune, Vilniuje ir 
Šiauliuose, tačiau pereitų 
metų pirmoje pusėje dar 
buvo apie 3.000 žydų gyve
nančių mažuose mieste
liuose Panevėžio apylinkė
se. Pirmasai komisaro 
Lohsės įsakymas buvo nu
kreiptas prieš žydus. 
Jiems buvo įsakyta nešioti 
ant drabužių Dovydo 
žvaigždę ir buvo uždraus
ta vaikščioti 
(sidewalks) 
miesto sodų 
bendromis 
priemonėmis, 
darinėti žydai 
1941 m. spalių mėn. Čia jie 
buvo paskirstomi į būrius 
ir varomi taisyti kelių. 
Getai yra apsupti spyg
liuotomis vielomis ir serg- 
stimi dieną bei naktį. Jei 
kas bandytų per vielų tvo-i 
rą susisiekti su žydais, ta
sai šaunams be perspėji
mo.

! (Vėliau šia tema duosi- 
' me daugiau informacijų).

šalygatviais 
bei naudotis 

suolais ar 
susisiekimo 
Į getus už- 

pradėta

Aleksandras ir Elena 
Vinciunai, gyvenanti So- 
merville, Mass. gavo liūd
ną žinią iš Chanute Field, 
Ilk, kad jų sūnus Corporal 
Chas Vinciunas automobi
lio smarkiai sužeistas.

Corp. Chas Vinciunas 
tarnauja Dėdės Šamo Oro 

■Jėgose nuo rugp. 10, 1942 
m. Jis buvo kaipo radio o- 
peratorius.

P-nas A, Vinciunas yra 
kasierius, 

Valstybes“, pareiškė kun.. Cambridge, Mass. Reiškia- 
Reynolds komitetui.

Plačiai 
kalbėjo 
kontrolę 
Frederick W.
Jis pareiškė, kad 
kontrolieriai”

I me pp. Vinciunams užuo-
■jautą, o Corp. Chas Vin- 

siūnui greitai pasveikti.
ir įtikinančiai 

prieš gimdymo 
buvęs mayoras 

Mansfield. 
“birth

vėl kelia tą 
nelemtą klausimą net ne
silaikydami įstatymo, ku-

★ Lietuvių laikraščiai ra
šo, kad Gardine įsisteigė 
Gardino Lietuvių Komite
tas, kuris rūpinasi lietuvių 
sušelpimo ir kultūriniaissiiaiKyaami įstatymo, Ku

ris reikalauja laukti tris į reikalais. Iš Kauno gauta 
metus po jo atmetimo. ; lietuviškų knygų ir laik- 

________ raščių. Taip pat įsteigtas 
Laiškas Iš Sibiro -Rusijos ‘prff mokyklinio amžiaus 

______ 1 .vaikučiams darželis.
Karo veiksmų metu Gar

dinas stipriai nukentėjo. 
Nemuno krante esantieji 
senos pilies griuvėsiai iš
liko. Neseniai šios pilies 
kalne archeologai išrausė 
įdomių senybių, siekian
čių IX amžiaus po kr.

NASHUA. N. H.—
Kovo 4 d. p. Kazys Na- 

dzeika gavo laišką nuo sa
vo brolienės iš Sibiro-Ru- 
sijos. Laiškas rašytas bir
želio 16 d., 1942. Rašo, 
kad ‘‘nelaboji audra užė
jus nubloškė net į gilųjį

Red
Gene-
Gene- 

pasiųs-

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.
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Rusijos Imperializmas

Popiežius Pijus X buvo tantinių spausdinamųjų
i uolusis katalikų spaudos mašinų.
apaštalas. Jis žinojo spau- Juoba, kaip daug tos 
dos galybę ir rūpinosi, kad spaudos yra pataikaujan- 
katalikų spauda būtų įta- jančios pačiam šėtonui, 
kinga ir galinga. Trokšda- Ta tikrovė turėtų su kre
mas, kad kultūrinė katali- sti tuos tikinčiuosius, ku- 

; kų spauda užimtų pirmą- rie neremia ir nepalaiko 
1 ją vietą, jis rėmė ir užlaikė katalikų spaudos. Jie turė- 

$5.oo įtakingą katalikų laikraš- tų pabusti iš snaudulio ir 
tį, pats rašė ir kitus ragino sukrusti prie darbo, kaip 
rašyti. čia padėjus kultūrinei ka-

South Boston. Mass ' Kad kitus padrąsinus talikų spaudai klestėti šei- 
prie rašymo, Popiežius Pi- mose, draugijose ar orga- 
jus X vieną kartą katali- nizacijose, kad nariai būtų 
kui žurnalistui rašė: “Ta- susipratusieji katalikų pa- 
vo plunksna, mano sūnau, reigų vykinime, kad tikro- 
yra galingesnė už tūkstan- ji kataliKiškoji šviesa nu- 
tj kareivių!” šviestų visus jų užsimoji-

Tai nebuvo dėl retoriš- mus ir pasižyrimus, kad 
kųjų duomenų, kad rūpės- sektų jų Pavyzdžio ir Va- 
tingasai Popiežius vartojo do nurodytu keliu į išga- 
tokį nepaprastą išsireiški- nymą ir palaiminimą.
mą, bet dėl to, kad eida- Tik žiūrėkime, kaip Po- 
mas vyriausiojo ganytojo piežius Pijus X rūpinosi 
pareigas, jis pramatė ge- kultūrine katalikų spau- 

Būdamas Venecijos 
šytojas gali sukurti ir plė- patriarku, jis sužinojo, 
sti. Gi tuomi daugelį įkvė- kad diocezinis katalikų 
pė imtis žurnalizmo kar- laikraštis, vardu “Difesa”, 
jieros, ir dėka Popiežiui atsirado ant prapulties 
Pijui X, tie žurnalistai ir slenksčio, būtent, turėjo 
rašytojai daug nuveikė sustoti ėjęs. Savo garbin- 
kultūrinei katalikų spau- gos asmenybės visu atsi- 
dai. davimu, jis pradėjo darbą,

Nuo jo dienų, spausdin- kad išgelbėjus tą laikraštį 
tas žodis vystėsi įtakin- nuo žlugimo. Katalikų vei-

Pulk. Jonas Budrys,
Lietuvos Generalinis Konsulas Jung. Valstybėms, 
Klaipėdos krašto vaduotojų vadas, minint Klaipė
dos krašto atplėšimą, pasakė reikšmingą kalbą, ku
rios pradžia telpa šiame “Darbininko” puslapyj.

niosios mašinos stovi. 
Mat, motorams neturima 
kuro, todėl kuliama primi- 
tyviškiausiomis priemo
nėmis. Mašinų pataisyti 
negalima, kadangi trūks
ta medžiagų. Taip pat nė
ra tepalų. Daug rūpesčių 
kelia arklių pakaustymas. 
Nekaustytu arkliu kelio
lika kilometrų nuvažiuosi 
vieną kartą, o po to jo ilgą 
laiką iš 
Neturint 
tenkintis 
Gyvuliai
graibomis.

Aprašyme 
tai sakoma, 
daug laiko 
skubus pristatymas”. Tai
ūkininkams esąs “didelis 
rūpestis”.

tvarto neišvesi, 
žibalo, tenka 

paprasta balana, 
šerti tenka ap-

labai miglo- 
kad “atėmė 
ir prievolių

Netenka abejoti, kad Sovietų Rusija eina prie im
perializmo. Sovietų vyriausybė yra oficialiai pareiš
kusi, kad Rusija negali atsižadėti Pabaltijo kraštų. 
Leidžiamieji Amerikoj anglų kalba komunistų žurna
lai dapildo Sovietų vyriausybės planuojamus sieki
mus, pareikšdami, kad boiševistinė Rusija seks cariš
kąją Rusiją, t. y. atstatys senąsias rusų imperijos sie
nas ir pasiims ne tik Pabaltijų, bet ir Suomiją ir ru- ro ir blogo įtaką, kurią ra- da. 
siškąją Lenkijos dalį, taip vadinamą “Kongresuvką” 
(1815 m. Vienos Kongreso skirtąją Lenkijos dalį ca
rams valdyti), žodžiu, bolševikai siekia tų Rusijos 
sienų, kurios buvo dar prieš pirmąjį pasaulinį karą,

914 m. Ta imperializmo dvasia matomai glūdi ir so- 
viet’jos liaudyje. Dar 1940 m., kuomet raudonoji ar
mija okupavo Lietuvą, viens lietuvis inteligentas, be
sikalbėdamas su rusų karininku, padarė tokią pasta
bą: “vis dėlto jums internacionalistams turėtų būti 
nejauku ir neritieriška taip įžūliai grobti mažasias gesnis ir galingesnis, o kėjų susirinkime, Jo šven- sis Popiežius, 
tautas, kurios nė rimtai priešintis negali”. Raudona- mūsų dienose taip įsigalė- tenybė atsiliepė į susirin- kartą kalbėjo 
sis karys ilgai negalvodamas atsakė, kad, girdi, esan- jo i tokią milžinišką pro- 
ti mūsų pareiga atkovoti tas žemes, “kurias mūsų bo
čiai buvo užkariavę”. Reiškia, groboniškas imperializ
mas yra tarsi paliktas caro ir jo generolų testamen
tas, kurį bolševikai dabar turi įvykdyti. Pirmiau su 
tokiais sumanymais jie slėpdavosi, dabar jau be ato
dairos aikštėn juos išvelka. Tai daro, kad ir besarma- 
tiškai, bet ne be diplomatinio gudrumo. Bolševikų pro
tavimas labai paprastas: “puikiai žinom, kad be mūs 
Hitlerio nenugalėsite; kadangi, nors ir su jūsų pagal
ba, mes laikome ant savo fronto stambiausias vokie
čių armijas, tai šiuo momentu mes tiek jums reikalin
gi, kad galime statyti pačias tinkamiausias mums są
lygas. Tik pabandykite jas paneigti”.

Pastačius sovietus demokratijos talkininkų ro
lėje, istorija iškirto tokį neskanų šposą, kad paneigti 
bolševikų sąlygas nieks nesiryžta. Priešingai, įžūlūs 
pavyzdys ir kitus užkrečia. Reiškia, kai kurie Atlanto tekia tvarka: vieni įstatymai buvo tik iškaba Europai pO gėdos kai kuriems mū- jėgos. Kūlimo dartjai vyk-

ir pontifikališkus rūbus, remia ir nepalaiko katali- 
kad tik išgelbėjus tą lai k- kų spaudos šiais sunkiais, 
rašti”. Tai tokis buvo ka- o ypatingai pavojingais 
talikiškojo laikraščio iš- laikais? A. Matutis,
ganingo apaštalavimo ir 
galingos gerosios įtakos į- 
vertinimas!

Tai buvo tas pats kilnu- 
kuris kitą 

reikšda-

Butų Stoka Lietuvoje

į ★ Kaip ir bolševikų lai
kais, Lietuvos miestuose 
pradėta gyventojus “su
glaudinti”, t. y. privalomai 
apgyvendinti svetimuose 
butuose. Pav., Šiauliuose 
vienam žmogui leidžiama 
daugiausia 9—10 ketv. 
metrų ploto. Butų stoka 
atsirado todėl, kad mies
tuose daug patalpų užimta 

Ūkininkų Vargai Nacių ivokįč‘ių,karo ligoninėms’ ’ ir kitokioms įstaigoms.
Net daugelis gimnazijų 
negali arba visiškai veikti, 
arba veikia tiktai dalinai,

Okupacijoje

Nors Lietuvoje leidžia-reiksda- ★ Nors Lietuvoje leidžia- drDa veiKia u k t ai aaiinai, 
Statykite bažny- mi lietuvių laikraščiai dėl nes patalpos užimtos ki

dukciją, kad tūkstančiai 
vagonų ir vežimų kas die
ną skaitytojams pristato j 
miestus ir miestelius mili
jonus dienraščių ir žurna- padengti, aš aukosiu savo 
lų, kurie išeina iš po tūks- kryžių nuo mano krūtinės

kusius šiais žodžiais: “Aš mas:
trokštu, kad šis laikraštis čias, skelbkite pamokslus, vokiečių cenzūros suvar- 
būtų leidžiamas, nežiūrint, laikykite misijas, kurkite žymų labai nedaug tegali 
kiek atsieis. Jei būtų rei- mokyklas, darykite gerų rašyti apie Lietuvos žmo- 
kalinga pinigų išlaidoms

i tiems reikalams. ! ______________

darbų. — tai visa yra ge- nių vargus, tačiau laikas 
ra, — bet visi jūsų užsi- nuo laiko galima šis tas 
mojimai nueis niekais, jei patirti. Pav., vienas lietu- 
mūsų dienose nepaisysite vių laikraštis įsidėjo apra- 
didžiausio ir galingiausio šymą, pavadintą “Šių die-

ForaBetterDaij
U.S.ttAR BONOS

“apsisprendimą”. Bet ką tas “apsisprendimas” reiš
kia, visi gerai žinome. Juk buvo “apsisprendę” Kau- ginklo ('kuris yra geroji nų Lietuvos ūkininko rū- 
kazas, Baltgudija, Ukraina. Dabar tos visos šalys neša spauda), jei nesirūpinsite pėsčiai”, iš kurio matyti, 
bendrą priespaudos jungą. Jų administracijos cent
rai yra Maskvoje, be kurios žodžio neišdrįsta savaran
kiškai pajudėti nė viena _ 
sisprendimo” teisės bolševikijoj kur kas siauresnės, 
negu buvusios “caroslaviškoj” Rusijoj. Faktinai tai 
jų visai nėra. Sovietai palaiko tik vardus: Ukrainos, i 
Baltgudijos, Kaukazo respublikos. Prie caro būdavo

apsisprendusi” tauta. “Ap- kiškosios spaudos .

apie katalikų spaudą, jei kad ūkininko padėtis yra 
miniose neplėsite katali- labai sunki. Nors konkre

čių duomenų cenzūra ne- 
Argi tokis Popiežiaus praleidžia, bet laikraštis 

Pijaus X-tojo ganytojiš- vis dėlto rašo bendrais sa- 
kasai rūpestingumas ir a- kiniais: 
paštališkasai uolumas a- ne visi 
pie katalikų spaudą neda- aparti.

BĮ
Every morning in occupied Eu

terpe Nazi guardsmen inspect the 
canals, the rivers, looking for float- 
ing bodies of vaylaia soldiers. 
Every morning they find them. 
Hoetages are shot, more men are 
sent to the slave camps of Ger-

Dirvas iš rudens 
ūkininkai spėjo 

nes stinga darbo
many, bot the battle continues, for 
every German soldier killed means 
a gun and ammunition for further 
fight.

The war is štili far from our 
siboies and ve may ūse “nicer” 
methods to rid the vorld of Hitler 
■nd lns eotthroats.

We nraat vork for Vfctory; buy 
W*C_Bcnd« umii: paj day.

Čarterio principai kai kam nepriimtini. Viena tik A- pasiskaityti, o namie veikė kiti, aniems priešingi. So- 
merika sielojasi rimtai juos išlaikyti. į vietai tą “tvarką” ne tik uoliai palaiko, bet jos nenor-

Tiesa, sovietai žada duoti pavergtosioms tautoms malumą dar dešimteriopai padaugina. K.

šų broliams lietuviams, sta labai lėtai, 
kurie menkai įvertina ka- mažai 
talikiškus laikraščius, ne- senos.

nes dirba 
mašinų ir tai tik 
Kone visos geres-

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATPLĖŠIMĄ MININT
Generalinio Konsulo J. Budrio kalba, 
pasakyta kovo 21 d., Brooklyne, N. Y.

Išgyvenau Klaipėdos krašte be pertrau
kos keturis metus. Pamylau jį ir vėliau, gy
vendamas arti jo, iki pat atvykimo į Ameriką, 
atlydžiai sekiau jo gyvenimo pulsą ir niekuo
met nuo jo nenutolau. Praleisdavau ten visą 
savo liuoslaikį bei atostogas.

Kopos su žvejų laimais, ir ypač Juodkran
tė, buvo mano mylimiausios poilsio vietos. 
Mėgdavau iš Smiltynės observuoti Klaipėdos 
uostą. Kitoje marių pusėje prie krantinės 
kraunami laivai. Kiek jų? Vienas, du, toliau 
dar keli. Tik prie krantinės — 14, gi dar pu
sė tiek ant reido laukia savo eilės. Laivai iš
kėlę įvairių įvairiausių vėliavų, iš gana toli
mų uostų. Ant kelių laivų ir Lietuvos trispal
vė plevėsuoja. Ne šimtai, bet jau tūkstančiai 
darbininkų linksmai rita Lietuvos sviesto 
bačkutes, neša kiaušinių dėžes, linų, miško 
išdirbinių, degtukų ir daug ko kito. Dar 
prieš penkis metus retas laivas užsukdavo į 
Klaipėdą ir tai tik papildyti laivo krovinį, nes 
čia krovinio visam laivui nebuvo. Apie tokį 
skaičių laivų nieks nei nesvajojo. Tokių dide
lių keliančių prekes kranų (elevatorių) ne
buvo; o ir pačios krantinės, nei tos daugybės 
sandėlių taip pat nebuvo. Daug ko anksčiau 
nebuvo. t

Man teko matyti Batumo, Poti, Novoro- 
siisko, Daireno, Tsingtauo, šanghajaus, • 
Hongkongo, Singapūro ir daugybę kitų, žy
miai didesnių už Klaipėdą, uostų. Tačiau tai

buvo vis svetimi, ne savo, uostai. Čia gi mū
sų senoji, viena iš seniausių, bet kartu ir jau
nutė, tauta per kelis metus padarė stebuk
lus. Klaipėdai ir jos gyventojams Karaliau
čiaus uostas buvo nepasiekiamu idealu. Gi 
štai mes dabar jau pasiekėm Karaliaučiaus 
uosto trafiką, gi už vienų kitų metų būtu
mėm jį lengvai praviję. Atrodė jau, kad nau
joji Lietuva suprato Mindaugo ir Vytauto 
klaidas, kurie nebuvo įvertinę jūros reikš
mės, ir dirbo išsijuosusi, kad Lietuvos tris
palvė laivais būtų išnešiota po tolimiausius 
pasaulio kraštus.

Sekant visą tai, mano širdis smarkiau 
plakdavo ir aš sau galvojau: Gal jau nebe 
mes, bet lai mūsų vaikai, semdami stiprybę 
iš savo tautos gražios ir didingos praeities, 
užima pasaulyje tinkamą, lygią su kitomis 
tautomis, vietą.

Grupėmis ir pavieniai, kaip į šventą žemę, 
lankėsi lietuviai į Klaipėdos kraštą. Grįždavo 
iš ten pilni entuziazmo bei pamilę jį. Su Klai
pėdos kraštu Lietuvai atėjo šviesesnis gyve
nimas, daugiau viliojanti ateitis.

Klaipėdos kraštas, kuomet Lietuva jį ga
vo, Vokietijai nepriklausė. 1928 metų sausio 
29 dieną Berlyne tarp Lietuvos ir Vokietijos 
buvo pasirašyta, gi 1929 metų balandžio 24 
dieną ratifikuota “Sutartis su Vokietija sie
nos dalykams sutvarkyti”, kuria einant ir 
Vokietija iš savo pusės patvirtino šį kraštą 
esant Lietuvos ribose.

Yra rimto pagrindo manyti, kad prie 
1922-23 metų tarptautinės padėties, Strese- 
mano vyriausybė Klaipėdos krašto klausimo 
išrišimą taip kaip jis įvyko, bent anuo me
tu, skaitė ir sau pageidautinu. Vokietija jau 
turėjo panašų skaudulį Dancige, kur sėdėjo 
Tautų Sąjungos, Lenkijos bei Uosto Komi- 
sionieriai, su kuriais teko skaitytis, nes Vo
kietija buvo per silpna ir vengė aštrių tarp
tautinių konfliktų. Vokietija gal ir būtų no
rėjusi Klaipėdos kraštą matyti “laisvo mies
to” padėtyje, tačiau žinojo, kad tokiu atveju 
tų visų komisionierių nei Klaipėdoje neiš
vengtų, o tai reikštų naujų konfliktų. Imda
ma dėmesin, kad Klaipėdoje ne tik liko visi 
seni jos valdininkai, bet prie jų dar per 3 me
tus prisidėjo apie 3,000 naujų paskolintų val
dininkų, Vokietijai saugiau ir patogiau buvo 
turėti reikalą su maža valstybe Lietuva.

Lietuva vos pati pradėjusi gyventi buvo 
ir finansiniai silpna. Vokietija tad ir manė, 
kad Lietuva nepajėgs nei ūkiškai užimpo
nuoti Klaipėdos gyventojams, nei nepajėgs 
ten savo valdininkų atsiųsti. Su ja galima 
bus lengvai visokius nesusipratimus išrišti 
ir gal net praplėsti savo įtaką ne tik ant to 
krašto, bet per jį ir ant visos Lietuvos. Pa
vyzdžiui, žinodama, kad Lietuva silpna fi
nansiniai, Vokietija galėjo ištiesti jai “drau
gišką” ranką didesnei paskolai užtraukti. 
Vokietija visuomet vedė gerą diplomatinę 
politiką, gudrią finansinę politiką ir puikią 
propagandą po visą pasaulį. Nuo pat Versa
lio sutarties Vokietijos tikslas buvo naują 
Vokietijos respubliką atvaizduoti atsipalai
davusią nuo buvusio imperijos laikais karin
gumo ir išdidumo. Tuo tikslu neatidėlioda
ma ji sudarė draugingiausias sutartis su sa

vo kaimynais. Ji viena iš pirmųjų paskyrė į 
naujas Baltijos valstybes ministrus. Jos 
spaudoje Iaiks nuo laiko pasirodydavo drau
giški vedamieji straipsniai pilni supratimo 
atgimusių tautų tautinėms aspiracijoms: ka
dangi vokiečių tauta pati kenčia nuo pralai
mėto karo, tad ji supranta ir užjaučia ma- 
žesnias tautas. Viso to tikslas buvo laimėti 
simpatijas, migdyti pasaulį ir patylomis 
stengtis atliuosuoti kietai užrištus Versalio 
sutarties mazgus. Kitas jos tikslas buvo — 
atvaizduoti Vokietiją po karo ūkiškai nu
smukusią ir nepajėgią uždėtos jai Versalio 
sutartimi naštos išpildyti. Ypač kad ji turė
jo atiduoti savo laivyną; teritorialiniai tapo 
apkarpyta bei nustojo visų savo kolonijų. 
Vokietijos finansinis genijus, profesorius 
Schacht, taip tvarkė šalies finansus, kad Vo
kietija tikrai atrodė nieko neturinti ir nepa
jėgianti nei pati atsistatyti nei savo duoklių 
alijantams atmokėti. Taip išviršiniai atrodė 
Vokietijos banko balansai. Vienok tuo pačiu 
laiku užsieniuose buvo įsteigta daugybė pre
kybinių bei finansinių korporacijų, labai ar
timų Vokietijos Reichsbankui. Tos “sveti
mos” korporacijos ir duodavo milžiniškas 
paškolas ten, kur Vokietijai jų reikėjų. Pa
sėkoje to, laimėjusios karą ir gaunančiose iš 
Vokietijos reparacijas šalyse dar ilgai riog
sojo sugriautų laike karo’fabrikų ir kitokių 
pastatų likučiai, kai tuo tarpu Vokietija ne 
tik visus fabrikus bei laivyną atstatė, bet, 
vietoje per karą sudegintų ūkininkų lūšnų, 
pastatė jiems puošnias mūrines sodybas. 
Vokietijai netiktai užteko lėšų vidaus reika
lams, bet milžiniškos sumos buvo leidžiamos 
politiniems reikalams bei propagandai užsie
niuose. | Bus daugiau
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VYDŪNAS-LIETUVIŠKASIS GANDHI
75 metų, o važinėja dviračiu. - Nevalgo mėsos nusistatę 
prieš svaigalus. - Nacių kalinamas. - Pas Vydūną Tilžėje.
Aš savo dvasios įkinkyt neleisiu meno, gamtos mokslų ir J dūno darbus ir skelbiamas 
Aš laisvas noriu būti šičion — 
Čia ant šventosios Bočių žemės.

Vydūnas.

Atsimenu, buvau gimna
zijos paskutiniosiose kla
sės. kai į Rokiškį atvažia
vo prabilti į moksleivius 
Vydūnas. Gamtos mylėto
jas jis visus mus išsivedė 
į gražų mišką ir susisodi
nęs šlaite ėmė pasakoti, 
kaip jisai jaunas buvo, 
kaip jį kankino kraujo sekėsi. 1917 m. 
plūdimas iš burnos, kaip buvo pakviestas docentu 
namiškiai jau jį buvo pas
kyrę mirčiai, bet jisai pra
dėjęs naują gyvenimą: nu
sistatęs mažai mažai val
gyti, šalintis svaigalų, vi
siškai nevartoti mėsos. Jis 
ir jaunuosius moksleivius 
ragino nevalgyti “lavonų”, 
nors jie būtų ir gyvulių, 
ragino vesti susitvarkymo 
gyvenimą.
IR IIS JAUNAS BUVO...

Šiemet Vydūnas švenčia 
75 metų amžiaus sukaktį. 
Lenkdami galvas prieš tą 
Mažosios Lietuvos žadin
toją lietuvybės ir nacių 
kankinį, leiskime jam pa
čiam pasipasakoti savo 
praeitį.

— Gimęs esu 1S6S m. ko
vo mėn. 22 d. Jonaičiuose, 
Šilutės apskr., netoli Že
maitijos ribų, 
dūnas apie savo gyvenimą. 
— Augęs Pilkalnės apskr. 
Tėvas buvo Berlyne moks
lą gavęs pagonių misijai, 
bet jo plaučiams pradėjus 
kraujuoti, neiškeliavęs. Iš
gijęs kurį laiką kunigavo 
(protestantų tikyboje) Že
maitijoje. bet rusams lie
tuvius tuomet labai spau
džiant grįžo Prūsų Lietu
von, kur dirbo misijos 
naudai lietuviuose ir mo
kytojavo. Tėvas man ir 
teikė pirmąjį mokslą. Ank
sti pradėjo net graikų ir 
lotynų kalbomis. Tolimes- 
nįjį mokslą ėjau liaudies 
mokytojams paruošti pre- 
parandoje ir seminarijoje, 
ir kelis metus esu mokyto
javęs ir sau studijavęs u- 
niversitetuose: Greifsvval- 
de, Halėje. Leipzige ir. pa
galiau. Berlyne. Iš pra
džios čia vyriausieji daly
kai buvo man prancūzų ir 
anglų kalbos, kurios man 
reikėjo mokytojaujant. 
Bet vyriausiai studijavau 
filosofijos' istoriją ir tiky
bos. kultūros, istorijos,

teisių filosofiją, literatu-1 mintis. Nekartą jis turėjo 
ros ir meno istoriją. Be to, 
dar studijavau sociologi
ją ir sanskrito kalbą ir se
kiau dar tūlas kitas man 
reikalingas mokslo ša
kas”.
VEIKIMO SUKŪRYJE
Baigęs savo studijas Vy

dūnas ėmė mokytojauti, 
rašyti ir darbuotis tarp 
lietuvių. Visi dalykai jam 

jisai net

i

vargo su nacių policija, o 
net gi buvo jų uždarytas į 
kalėjimą.

1MONMKUMO IR 
DVASINGUMO 

APAŠTALAS

rašo Vy-

I I
O, turbūt, netruks per- j 

.ilgai, kad lietuvių daugu-į 
Ima irgi išmanys, jog dari 
svarbiau, negu politinė, y-| 
ra dvasios gyvenimo ne
priklausomybė, — skelbia 
Vydūnas ir griebiasi skie
pyti didesnį taurumą, 
žmoniškumą žmonėse. Gal 
jo galvosenoj perdaug ry
tietiškos įtakos, bet daug 
jo skelbiamų minčių — į- 

, domios ir vertingos, 
i — Žmogaus pavydalas,— 
rašo Vydūnas, — toli dar 
nėra žmogus. Jis tuo tik 
tampa, kada jame žmonija 
gyvena. O žmonija atski
rame žmoguje yra jo žmo
guje yra jo žmoniškumas. 
Kad to nėra, tai žmogaus 
pavidalas tėra kevalas be 
branduolio. Ir toks “žmo
gus” yra žmonijos išgama. 
Yra gyvis be sielos”.

Žmogaus gyvenimo pro
gramą jisai taip nubrėžia: 

— Visų pirma yra reika
linga, kad kiekvienas savo 
viduje išvystytų žmoniš
kumą. išryškintų savo są
monę, pagilintų savo jaus
mus, nušvarintų savo lin
kimus, sustiprintų savo 
dorovingumą, gerbtų mei
lę ir išmintį, bei tuos daly
kus savyje ugdytų, paža
dintų savo sąžinę, nes tau
ta tik tada gali išlikti, kai 
joje yra jaučiamas dvasi
nis ir dorinis gyvenimas”.

Kelias į žmoniškumą — 
per susivaldymą:
— Valdyki savo prigimtį, 

— ragina Vydūnas. Kur 
geiduliai, kerštas, piktu
mas ir pavydas šėlsta, ten 
gyvulys turi viršų žmogu
je”.

LIETUVIŠKASIS 
GANDHI

Vydūnas, tai lietuviška- 
Jo siekimas buvo palai- sis Gandhi. Jisai nevartoja 

kyti lietuvišką sąmonę vo- svaigalų: 
kiečių migdomose lietu
viškose širdyse.
— Žmogus tėvynėje tiek 

gyv s yra, kiek ji jame, jo 
širdyje gyva, - 
Vydūnas veikale 
Ugnis”.

Nacių akis pastebėjo Vy- paštalas, jis seklbia: 
— Skaistybė yra malonu

mo ir grožio šaltinis”.
Jis tiki į dvasios galybę 

ir rašo:
— Dvasios - sielos jėgos 

pasaulyje užteka iš leng
vo, bet nesulaikomai, kaip 
saulė”.

Jisai vyriausią žmogaus 
pareigą mato — tarnauti 
Dievybei. Štai jo poezijos 
posmelis: 
—Senai pasauly ši žinia gyva. 
Daug vargęs kart kilnus žmo

gus ištyrė
kas šiandien dar tūliems tik pa

saka.
kad summa libertas—Deo ser- 

vire’’ (Aukščiausioji lais
vė — tarnauti Dievui).

SUSITIKIMAS 
TILŽĖJE

Kai 1940 metų vasarą iš-

Berlvno universiteto rytų 
kalbų skyriuje, dėstyti lie
tuvių kalbą ir kitus su lie
tuviais surištus dalykus; 
porą metų čia padirbėjęs 
metė šias pareigas ir grįžo 
vėl darbuotis tarp lietuvių. 
Ketvertą metų jisai reda
gavo lietuvišką laikraštį 
Maž. Lietuvos jaunimui, 
rašė veikalus lietuviams 

j vaidinti, lankėsi po kraštą 
su lietuviškomis prakalbo
mis. leido savo veikalus, 
kurių yra išėję keliasde- 
šimts. Ir viską darė norė
damas stiprinti lietuvių 
dvasią vokiečių valdomuo
se plotuose. Jis patsai sa
kosi:
— Vaikas būdamas ir pa

stebėjęs, kaip doriškai 
silpninami yra lietuviai 
vokiečių, kaip jiems reiš
kiama panieka, pasirįžau 
savo amžių tam skirti, 
kad lietuviai galėtų jaus
tis garbės vertais žmonė
mis”.

; — Seku idėjas Dr. J. Ba
sanavičiaus ir prof. kun. 
K. Jauniaus. — prasitaria 
kitoje vietoje Vydūnas.

VOKIEČIŲ KALI
NAMAS

Vydūnas sekė savo “Pra
bočių šešėliuose” paskelb
tą šūkį:
—Žmogus tėvynėn tenuein per 

širdį.
Tik viduje, kur paslėpta 
tikra dirva tėvynės, 
čia gal tiktai gyvybe prisikelti, 
čia reik sužadint ugni šven

tąją”.

skelbia 
“Šventa

i

— Girtuokliai, — skelbia 
jisai, — žemina, žiaurina, 
tvirkina ir naikina tautą, 
kaip piktžolės naudingąjį 
javą”.
Vydūnas yra didelis sek

sualinio susivaldymo a-

Mažosios Lietuvos Žadintojas-Rašytojas p. Vydūnas

pirmas žygis buvo — iš la
gerio nuvykti į Tilžę, pas 
lietuvybės pranašus ir iš 
jų pasisemti naujų jėgų ir 
įkvėpimų. Nėra abejonės, 
kad didžiausi dabar Prū
sų lietuvių asmenybė yra 
Vydūnas. Džiaugiausi jį 
radęs namie. Kambariai 
knygomis, meniškais da- j 
lykėliais, rinkiniais pripil
dyti. Vydūnas, kaip visa-į 
da, liesos išvaizdos, su ran-
gytais aukštai pakilusiais galvomis, 
plaukais. Jo rankos kaulė- nukirstomis rankomis... 
tos ir gyslotos, bet dar vi-i K. J. Prunskis.

krus ir stiprus — negalė
jau atsistebėti, matyda
mas, kad jis net dviračiu 
po Tilžę važinėja, tokiame 
amžiuje. Paklausiau, kaip 
jis jaučiasi, ką dabar gal
voja, ką mano.
— Žinai, tas karas, tas 

žmonių žiaurumas... 
migti sunku, 
merkiu akis,
kažkur taip ir kyla žmo
nės, žmonės su kruvinomis 

su kruvinomis
M

Už-
Kad tik šu
tai rodos iš

Lietuvos Laivynas Ir Jo Likimas

Kai OPA paskelbė, kad žaidimų batukai nėra racio- Kai 4949 metų vasarą iš- 
nuoti, tai merginas pasiekė didelis džiaugsmas. Štai trūkęs iš nacių koncentra- 
viena iš jų džiaugiasi glėbiu batukų, kurie nuperkami cijos lagerio ir rengiausi 
be kuponų. keliauti į Naująjį Pasaulį,

(LKFSB) Klaipėdos at- 
plėšimo sukaktuvių proga 
mūsų įprašytas kpt. lt. P. 
Labanauskas atsiuntė į- 
domių informacijų apie 
Lietuvos uostą ir laivyną: 
Klaipėdą paskutiniais me
tais lankydavo 1.500 laivų 
į metus (apie milijoną to
nų) ir tiek pat jų išplauk
davo. Didesnieji siekė 
10.000 ir daugiau tonų. 
Prieš Klaipėdai atitenkant 
Lietuvai (1923) m.) į
Klaipėdos uostą įplaukda
vo vos 500 laivų į metus su 
apie 200.000 tonažo, dau
giausia labai mažų laivų. 
Klaipėdą prijungus prie 
Lietuvos uostas buvo pa
gilintas, keletas mylių 
krantinių buvo pastatyta, 
įrengta daugybė uosto 
sandėlių, bekono, sviesto, 
kiaušinių, paukščių ir tp. 
eksportui paruošimo fab
rikų. Klaipėdos laivų dirb
tuvės statė laivus Lietu
vai, Estijai, Vokietijai ir 
kitiems kraštams.

Lietuvos pajūrio apsau
gos laivynas susidėjo iš 
mokomojo laivo - mininko 
“Pirmūno” ir astuonių 
mažesnių pakrančių ap
saugos laivų: “Partiza
nas”, “Savanoris”, “Žai
bas”, “Vėjas”, “Audra”, 
“Lietuvaitė”, “Šaulys” ir 
“Aitvaras”. Mokomasis 
kariškas laivas per kele- 
ris metus išleido virš šim- 

jto apmokytų jūrininkų. 
Dauguma buvo išsiųsti į 
užsienius toliau tęsti 
mokslą — ruoštis į laivų 
vadus. Apie 40 tokių karas 
užtiko užsienyje.

Prekybos laivyną suda
rė laivai: ‘Kaunas’, ‘Pane
vėžys’, ‘Šiauliai’, ‘Utena’, 
‘Kretinga’, ‘Maistas’, ‘Ma- 
riampolė’, ‘Venta’, ‘Nida’, 
‘Denny’ (Amerikoje per
imtas jūrinės komisijos),

‘Neringa’, ‘Friesland’, ‘Ho- 
lland’, ‘Gotland’ ir kiti. 
Ledlaužis ‘Perkūnas’, žem
semės ‘Jūra’, ‘Samsonas’, 
‘Aušra’, ‘Šarūnas’ — visa 
eilė uosto tarnybos laivų ir 
apie 20 būrinių laivų — 
tai buvo nedaug, bet gera 
laivyno pradžia.

Lietuvos laivynas tepra
dėjo augti 1935 m., grįžus 
iš užsienio visai eilei ten 
studijavusių, prekybos ir 
karo laivynuose, jūrinin
kų, po didžiosios Jūros 
dienos ir žurnalo “Jūros” 
pasirodymo. (Kpt. lt. La
banauskas to žurnalo pir
majam numeriui yra para
šęs patį pirmąjį straips
nį). Prie jūrininkystės iš
sivystymo daug prisidėjo 
Vokietijos nutraukimas 
prekybos sutarties su Lie
tuva — atradome rinkų 
Anglijoje, Amerikoje ir 
kt. vakarų kraštuose. Pre
kybos laivai plaukiojo 
tarp Anglijos, Olandijos, 
Belgijos. Rusijos, Švedi
jos ir Viduržemio jūros

W \ForaffetterDfly
US.WARBOHDS

Captive men and captive ma
rtines grindiny out war imple- 
ments for Hitier. Captive men 
forging their own chains.

"Ha!” I’aul telis' Georgės, “if I 
h avė būt one hand I can do only 
half as much vrork for the Naši 
swine.”

A man sh rieks, gears screech. 
The machine stops. Paul has lošt 
his rigbt arm. Hc may die būt it 
wil1 take a month to repai r the ma
chine if parts can be found.

This happens daily in the fac- 
tories of Czecho-Slovakia, Norway, 
Holland, Belgium, France.

In America we can hurry Hitler’s 
defeat by sticking to our jobs and 
buying War Bonds every pay day. 
5VSS 741F V. S. Trautry Dept.

Keli Bruožai Iš a. a. Antano 
Miluko Gyvenimo

(LKFSB) Su dideliu liū
desiu sutinkame žinią apie 
mirtį tauraus kunigo, di
delio lietuvio veikėjo ir 
daug nusipelniusio rašyto
jo kun. Antano Miluko. 
Velionis buvo gimęs Lietu
voje, šeštokuose, 1871 m. 
birželio mėn. 13 d., už tat 
per krikštą ir gavo Antano 
vardą. Mokėsi Rudaminos 
prad. mokykloje, Mari
jampolės gimnazijoje. 
1889 m. įstojo į Seinų ku
nigų seminariją. Čia slap
tai dirbo lietuvybės darbą, 
pasižymėdamas geru or- 

; ganizatoriumi. Jau 1890 
1 m. sausio 30 d. vienoje sa- 
jvo paskaitų pareiškė šito
kią savo gyvenimo progra
mą:
— Noriu būti tikru lietu

viu kunigu, prisidėti kuni
gaujant prie Lietuvos dva
siško ir medžiagiško būvio 
pagerinimo... Tai mano 
siekis. Mano priemonės: 
tikėjimas, meilė, mokslas 
ir triūsas”.

Slaptose kuopelėse su 
kitais klierikais mokėsi 
lietuvių kalbos ir istorijos, 
studijavo lietuvių dainas, 
pasakas, kankles, papro
čius, drabužius ir net įstei
gė ranka rašomą laikraš
tėlį lietuvių kalba. 1891 m. 
jo ir draugų darbuotė at
kreipė caro žandarų dėme
sį ir, kad išgelbėti semina
riją nuo rusų valdžios bau
smių, klierikas Milukas su 
klier. Sutkaičiu buvo paša
linti iš seminarijos. Se
kančiais metais Milukas 
atvyko į Ameriką, kur jį 
kun. Burba pakvietė į 
“Vienybės Lietuvninkų” 
redaktorius. 1893 m. įstojo 
į Philadelphijos kunigų se
minariją. Drauge su klie-

uostų.
Klaipėdos netekus dalis 

laivų persikėlė į Švento
sios uostą, kurs specialiai 
buvo pagilintas. Buvo net 
geležinkelis atvestas nuo 
Darbėnų į Šventąją ir tu
rėjo būti atidarytas 1940 
m. liepos 15 d. Dabar — 
dauguma Lietuvos laivų y- 
ra nuskendę įvairiose Bal
tijos vietose dėl minų, vie
nas Anglijoje dar, berods, 
plaukioja po Lietuvos vė-

rikais Kaupu ir Žilinsku į- 
steigė draugiją tyrinėji
mui lietuvių praeities ir 
“Visasvietinėje 1900 m. 
Paryžiaus parodoje įtaisy
ti lietuvišką skyrių”. 1896 
m. įšventintas kunigu dar
bavosi Shenandoah, Pa., 
Brooklyne, N. Y. ir vėl 
Shenandoah, Pa., lietuviš
kose parapijose. 1901 m. 
išvyko studijuoti į Fribur
gą, Šveicarijoje. Ir studi
juodamas rado laiko dirb
ti dėl lietuvių. Jisai spau
doje ėmė kelti reikalą 
steigti vienuolyną lietu
vaičių, kurios remtų kata
likų spaudą ir dirbtų mo
kyklose, tas turėjo įtakos 
į Šv. Kazimiero seserų įsi
kūrimą. 1901 - 1903 m. 
daug parėmė Prūsuose lei
džiamą “Tėvynės Sargą”. 
Grįžęs iš Šveicarijos kle
bonavo lietuvių parapijo
se: Giradville, Gilbertu ir 
Philadelphijoje. Č: 
leido “Dirvą - Žinye 
liau įkūrė “žvaigž 
rią leido iki pat 
1914 m. buvo kleb^ 
peth, N. Y., vėliau šv. K 
rynos ligoninės kapelionu, 
o paskutiniuoju laiku ka- 
pelionavo vaikų sanatori
joje Roslyn, L. I., N. Y.

Jo nuopelnai lietuviškai 
krikščionišškai kultūrai 
ypatingai dideli. Jau 1894 
m. jis su kun. Abromaičiu 
įkūrė “Garsą Amerikos 
Lietuvių”. Jis prisidėjo 
prie didelių Basanavi
čiaus, Bielinio, Tumo dar
bų. Rašė į “Varpą”, “Ūki
ninką”, dar 1894 m. Tilžė
je išleiBo 10.000 egz. “Len
gvo Būdo Per Save Išmok
ti Rašyti”. Jis rašė net į 
angliškuosius laikraščius 
keldamas Lietuvos vardą 
ir kančias, net išleido kny
gelę apie lenkų terorizuo
jamus moksleivius; “The 
Little Martyrs of Vilna”. 
Suorganizavo “American 
Relief for Lithuanian War 
Sufferers” ir “Relief for 
the Little Martyrs of Vil
na”. Milukas buvo suėjęs į 
ryšį net su prez. Wilsonu 
ir davęs jam gerų sugesti
jų Lietuvos reikalu. Žinan
tieji skelbia, kad Ameriko
je nebuvo lietuvio, kursai 
spaudos srityje būtų pra-

liava.
— Kadangi negalima nu

skandinti Lietuvos jūri
ninkų dvasios, — rašo 
kpt. lt. Labanauskas, — 
tikiu, kad Lietuvos laivy
nas atgims didesnis ir gra
žesnis, negu buvusis.

lenkęs Miluką. Velionio 
darbas šioje srityje lygi
namas su vysk. Valan
čiaus nuopelnais. Savo 
raštais a. a. Ant. Milukas 
palieka neišdildomą pėd
saką ateities lietuvių kar
tose.

‘RIGHT IN DER FUEHRER’S FACE!”
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9. POPIEŽIŲ PAREIŠKIMAI Iš Du Boiso Padangės

i
I

DARBININKAS
FATS FOR V1CTORY

Iš Popiežių pareiškimų yra aišku, kad viešoji val
džia paeina iš Dievo, o ne iš minios ir kad yra priešin
ga sveikam žmogaus protui duoti liuosybę sukili
mams valstybėje. Toliau, neleistina valstybei, kaip ir 
neleistina atskiram asmeniui, nei paneigti visų tiky
binių pareigų, nei visas tikybas lygiomis laikyti. Taip 
pat reikia žinoti, kad piliečiai neturi teisės laisvai ir 
viešai skelbti savo įvairias klaidingas nuomones. To
kiems piliečiams valstybė neturi pritarti bei parodyti 
prielankumą. Toliau, reikia žinoti, kad Bažnyčia, nė 
kiek nemažiau, kaip valstybė, yra tobula draugija sa
vo prigimtyje ir savo teisėse ir valstybės vyriausybė 
neturi teisės taip elgtis, kad Bažnyčią pavergti po sa
va valdžia, ją valdyti, arba varžyti jos veikimo reika
luose laisvę, arba kokiu nors būdu atimti Jėzaus Kris
taus jai duotas privilegijas. Tačiau dalykuose, kuriuo
se abi valdžios sueina, yra didžiausiai naudinga ir pa-i 
gal Dievo nurodymus, kad viena valdžia ne tik neat-- 
siškirtų nuo kitos, arba išeina prieš ją, bet vieningai' 
ir sutartinai dalykus spręstų, atsižvelgiant, kuriam; 
tikslui kiekviena valdžia skirta.

DU BOIS, PA. — Kovo Devy
nioliktoji, tai minėtina ir dide
lė šventė Šv. Juozapo lietuvių 
parapijoje.

Kadangi šv. Juozapas yra y- 
patingasai parapijos globėjas, 
dėl to parapijonys iš laiko ruo
šiasi tinkamai minėti ir pnie- i

VALDYMO BODAI
Taigi toks yra Katalikų Bažnyčios mokslas apie 

valstybių konstituciją ir valdymą. Iš aukščiau pami
nėtų Bažnyčios pareiškimų, aišku, kad nevienas iš 
daugelio valdymo būdų nėra savyje pasmerktas, ant 
kiek nevienas jų neturi nieko priešingo Katalikų mok-| 

’ui, ir visi, jei išmintingai ir teisingai vedami, gali 
^druomenės gerovei. Taip pat nepasmerkiama, 
onės, mažiau ar daugiau turėtų dalį valstybės 

įe, nes tam tikruose laikuose ir pagal tam tik- 
ises, toks piliečių prisidėjimas ne tik būtų di- 
naudingas, bet net gali būti jų pareiga įeiti į val

stybės valdymą.
Popiežius pareiškė, kad valdymo būdai, monarki- 

jos, aristokratijos, ar demokratijos nepasmerkiami. 
Komunizmas, nors skelbiamas demokratija, bet savo 
esmėje yra absoliute monarkija, ne kiek nelengvesnė 
už Egipto karalių vergiją. Pareikšdamas, kad Bažny
čia nesmerkia nevieno valdymo būdo, Popiežius sako: 
“Jei valdžia laikytųsi Dievo įsakymų, nepaneigtų ir 
nevaržytų tikybos, kad rūpintųsi bendruomenės ne 
tik medžiaginiais, bet ir dvasiniais reikalais.

Bažnyčia pasmerkė komunizmą, nes kaip Pijus 
XI sako: “Komunizmas yra pačioje savo esmėje anti- 
krikščioniškas - bedieviškas ir nevienoje srityje nega
lima stoti su juo į bendrą darbą”. Bažnyčia pasmerkė 
komunizmo valdymo būdą, komunizmas stačiai pa
neigia Dievą, varžo piliečių teises, atima jiems laisvę 
pildyti religijos pareigas, veda griežtą ir žiaurią kovą 
prieš religiją. Kaip Pijus XI sako: “norima sudaryti 
žmones be Dievo”. Tokią valdžią, kuri paneigia visas 
žmonių įgimtas teises ir laisvę, Bažnyčia pasmerkia.

Moterų darbo rankos karo darbuose yra lygiai rei
kalingos, kaip ir vyrų. Štai būrys moterų lavinasi ka
ro darbams. Stok ir tamsta į talką!

I

I

WORCESTER, MASS.
Aušros Vartų ParafMja
ŠV. KAZIMIERO DIENA

Tur būt dėl to, jau ketvirta
dienį po pietų bei vakare ir 
penktadienio ryte, maldingi pa
rapijonys skaitlingai ėjo išpa- ‘ 
žinties, kad Šv. Juozapo šven-I 
tę .baigiant noveną, per abejas 
švT. mišias, galėtų nuskaistinto
mis savo sielomis priimti Šven-

dermiai švęsti ypatingojo savo ■ tąją Komuniją ir pasitvirtinti 
globėjo šventę. , Eucharistiniu Maistu. Tuo pa-

Novena į Šv. Juozapą, praši-I čiu, melsdamiesi Popiežiaus Pi- 
dėjusi kovo 11 dieną, iškilmin- jaus XII-tojo intencija, kad pel- 
gai baigėši praėjusį penktadie- nyti visuotinus nuopelnus, 
nį su atitinkamomis apeigomis. PALAIMINTOJI NUOTAIKA 
Pirmas giedotas šv. mišias at-l 
našav'o kun. A. Tamoliūnas. Po j Per visas novenos dienas, Šv. 
jų sekė antros giedotos šv. mi- Juozapo bažnyčia per pamal- 
šios, kurias atnašavo kleb. kun. Jas buvo kupina pamaldžiais 
Mykolas J. Urbonas, kuriam žmonėmis, 
prie Altoriaus asistavo kun. A. 
Tamoliūnas.

Po antrųjų giedotų šv. mišių 
baigta noveną į Šv. Juozapą.

■ Po to sekė Palaiminimas Šven
čiausiuoju Sakramentu. Tą no- palaiminimas 
veną per visas devynias dienas Sakramentu.

įvedė kleb. kun. Mykolas J. Ur
bonas.

į 2
Str*in tvarte kitchen tat* Into 
any smooth rim can.

3
Deiiver tvarte kitchen fats to 
your mest dealer. It viU be in 
the firht in 30 day*.

Juozapo globai. Tikrovėje, 
skaitlingos liepsnojančios žva
kelės ir degančios lemputės 
kalba, jog tėvai jas aukavo ir 

į uždegė Šv. Juozapo garbei, kad 
j jis mylimuosius jų sūnus globo
tų ir saugotų nuo žutbūtingų 
pavojų karo laukuose. Vėl ki

ltos blizgančios uždegtos žvake
lės maldauja už tuos, kurie jas 

i aukavo ir uždegė, kad Šv. Juo-
■ zapas pasigailėtų pavergtosios
■ mūsų tęvų žemės, ir kad per ga
lingą jo užtarymą brangioji ir

■ numylėta mūsų Tėvynė Lietu- 
1 va netrukus taptų vėl Laisva ir
Nepriklausoma. O daugelis kitų 
spindinčių žvakelių liepsnoja

Kas dieną dvejos 
giedotos šv. mišios, per kurias 
maldininkų daugybė ėjo prie 
Viešpaties Stalo. Po šv. mišių 
sekė ypatingos novenos mal
dos į Šv. Juozapą ir po to buvo 

Švenčiausiuoju

Kasdien Šv. Juozapo altorius 
, buvo gražiai išpuoštas gyvomis 
' gėlėmis ir nušviestas gausiomis 
liepsnojančiomis žvakėmis, žva
kutėmis ir lempelėmis. Visuose 
egzistavo dievingasis susikau
pimas ir palaimintoji nuotaika. 
Šventosios giesmės. ; 
sukurtos Šv. Juozapo garbei, 
maloningai žavėjo ir įkvėpė vi-

kų būti šių iškilmių svarbiau
siu kalbėtoju. Maloniai apsiėmė 
ir tuomi kuopa labai džiaugia
si. Sveikindamas visus, tarp ko 
kito kapitonas sakė: “Šiurpulys 
perėjo per mane kada mačiau

NOVENĄ SU NUOPELNAIS

Kiekviena bažnyčia, kiekvie
na šalis, kiekviena katalikiška 
organizacija turi savo patroną, gražius jaunuolius, jau-

’ nuoles marguojant sykiu, o da 
kuri labiau kada visi taip dievotai 

rūpinasi vienyti Amerikos jau- gjo pi-jg Dievo stalo”, 
nimą į stiprią organizuotą jė
gą dirToti Dievui ir Tėvynei. To
dėl ir ne veltui išsirinko jauną 
lietuvį Šv. Kazimierą savo glo
bėju, užtarytoju. Kasmet visos 
kuopos stengiasi iškilmingu bū- goje pasakė Žodžius, 
du apvaikščioti 
patrono šventę, 

į Šiais 
i kuopa apvaikščiojo Šv.
miero šventę sekmadienį, kovo 
7-tą dieną. Prieš 9:30 vai. mi
šias visi nariai - narės, kiek ga
lėjo, susirinko bažnyčios salė
je ir, Muz. Cižauskui grojant 
vargonais maršą, j 
bažnyčią. Klebonas kun. Vasys 
Vyčių intencijai atlaikė mišias, 
laike kurių Dvasios Vadas kun. 
■Jutkevičius pasakė pritaikintą 
pamokslą. Per mišias visi die
votai priėjo prie Dievo stalo.

Po mišių salėje įvyko bendri 
pusryčiai. Programą vedė kuo
pos pirmininkas Stasys Karso- 

Tiesa, Bažnyčia teigia, kad kas. Po maldos atkalbėjimo ir

i

Lietuvos Vyčiai yra lietuviška, 
katalikiška organizacija,

Popiežius Pijus IX. šventosios 
1 Nuopelnų Kongregacijos raštu, 
I išleistu kovo 26 dieną, 1876 me- 
■ tais, tiems tikintiesiems, kurie 
kalbės tam tiksras maldas, dva
sinės vyriausybės užgirtas...
laikydami noveną į Šv. Juozapą, 
Nekalčiausios Panelės Marijos 
Sužiedotinį. suteikė sekančius

ypatingai pasaulio taiką ir ramybę. o

Gražioj 
kalboj interesingai nupiešė savo 
dabartinį darbą, valstybės ka
pitono pareigas ir kokias prie- nuopelnus, būtent, 1) 300 dienų 
mones ima policija surasti kas 
prasižengė įstatymams. Pabai-

, kuriuos 
savo garbingo kįekvįenas turėtų laikyti savo 

širdyje ir niekada nepamiršti: 
metais Vyčių 116-ta "gv. Kazimieras buvo lietuvis.

Kaži- Į esu lietuvis ir visuomet toks 
būsiu. Jei žmonės kitos tautos 
laikosi savo tautybės, kam gi 
mums lietuviams reikia išsiža-

nupelnus kiekvieną kartą, ir 2) 
visuotinus nuopelnus novenos 
metu. Kad pelnyti tuos nuopel
nus. sąlygos tokios: atlikti iš
pažintį, priimti Šventąją Komu
niją ir pasimelsti Šventojo Tėvo 
intencija.

pos įvertintas. Toje dienoje nei 
vienas nebuvo be gražaus žen-

dėt lietuvybės. Nesibijokite lie- klelio. Tai buvo Ievos Lukšytės 
tuvio vardą nešti, būkite gerais

-jmarsavo j Vyčiais, būkite tautos mylėto- į

NEPRIESINGA LAISVEI
Nėra jokio pagrindo kaltinti, ir sakyti, kad Baž

nyčia per siaurai į gyvenimą žiūri, arba esą priešinga 
tikrai ir teisėtai laisvei. ’ 
yra neleistina laikyti kitas religijas lygiomis su viena! skanių užkandžių, vedėjas pers- 
tikrąja religija, tačiau nepasmerkia tų vyriausybių,!pirmą kalbetoją kun. Jut- 
kurios dėl bendruomenės naudos ir gerovės, arba dėl kevlJ^’ k7’~ 
išvengimo kokios nors didžios blogybės, praktikoje 
toleruoja įvairias religijas valstybėse. Ir iš tikrųjų; 
Bažnyčia aiškiai pasako, kad nė vienas, prieš savo va
lią, neturi būti verčiamas priimti Katalikų tikėjimą, 
nes kaip Šv. Augustinas išmintingai sako: “Žmogus 
tegali tikėti tik iš savo laisvos valios”.

, kurs sveikino visus 
kuopos narius šių iškilmių pro- 

iga ir dėkojo visiems svečiams 
už atsilankymą. Muz. Čižaus- 
kas savo kalboje palinkėjo kuo 
pai tolimesnio pasisekimo ir 
sveikino visus sulaukusius Šv 
Kazimiero šventės. Paskui pir 
mininkas perstatė Vyčių nuo 

KLAIDINGA LAISVE širdžiausią rėmėją kleb. kun.
Bažnyčia negali užgirti tokios laisvės, kuri nieki- Vasp Klebojias, tardamas svei

“saužudystės

kinimo žodžius, ragino nepa
miršti organizacijos. nuolat 
dirbti, nepaisant dabartinių 
sunkumų, kad kuopa augtų ir 
stiprėtų Ypač ragino visus lai- 

1 kytis lietuvybės, pasilikti išti-

Pagaliau, širdies giluma ir 
pati žmogaus prigimtis junta, 

sus, keliant kiekvieno širdį prie į tarsi> žino, kad tų maldų, ku. 
Dieviškosios Meilės ir Amžinojo. rjas Įįe maldingi žmonės ryžta- 
Gėno- i si išreikšti liepsnojančių žvake-

, lių ir degančių lempelių šviesa, 
; Šv. Juozapas ne vien klauso, bet 
• guodžia ir laimina gausiomis 
■ malonėmis visus tuos, kurie tas 
žvakeles iš meilės aukavo ir už
degė ypatingojo savo globėjo 
garbei. A. T.

!
I Infliacija yra priešas,

s.

ŽVAKELĖS ATSTOVAUJA 
ĮVAIRIUS ŽMONES 

Gi žvelgiant į gausybę tų 
liepsnojančių žvakelių, kurias 
maldingi žmonės aukavo ir už
degė Šv. Juozapo garbei, vaiz
duoji sau. kad atstovauja įvai
rius žmones. — Štai, viena iš tų 
liepsnojančių žvakelių atsto
vauja apleistą našlę, kuri aša- kurio tu negali matyti, 
romis maldauja Šv. Juozapo. Nugalėk ją Karo Bonų 

darbas, ir visi jai dėkingi kad padėtų Jai ir sugargusiems sutaupomis.
Taip praėjo kita Šv. Kazimie- J08 našlaičiams, netekusiems į 

ro diena ir dabar ramiai lauk- Zer°j° savo tėveIio’ kurio tamej 
sime kitos momente labiausiai reikia. Vėl

kita spindulinga žvakelė lieps
noja už atgailestaujantį nusi
dėjėlį. kurs trokšta nugalėti 
piktą įprotį, kurio vergas tapo. 
Trečioji tviksianti žvakelė iš
reiškia maldą našlaitės dukters 
bei našlaičio sūnaus, kurs ir ku
ri trokšta išgelbėti brangiuo
sius savo tėvelius iš skaistyk
los kančių. Dar kita raudonai 
šviečianti ir žėrinti žvakelė 
ryškina ašarose paskendusią 
maldą meilingosios motinos irjmoney orderiu: 
atsidavusio tėvo, kurs ir kuri Į ninkas”, 366 W. 
trokšta savo vaikus aukoti šv. way, So. Boston, Mass.

s

Be Galo įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

jais, tikrais lietuviais”. Iš tikro 
sužavėjo visus savo kalba.

Toliaus programo vedėjas 
perstatė buvusį Vytį, Bronių 
Barysą, kurs dabar tarnauja J. 
V. kariuomenėje. Džiaugėsi da
lyvauti šiose iškilmėse ir para
gino narius dirbti kuopos labui. 
Buvusis pirmininkas Vincas 
Vieraitis, kurs dar nėra aplei
dęs šios šventės apvaikščiojimo, 
tarė, kad Vyčių ir šios šventės 
reikšmės negali pamiršti. Kad 
visi veiktų kuopos gerovei ir 
per kuopą Dievui ir tėvynei, 
toks buvo p. Vieraičio paragini
mas. Dar kitas būvusis kuopos 
pirmininkas buvo tarpe svečių 
atsilankusių. Tai kapitono bro
lis Danielius Šimkus, kurs ran
dasi Bostone su Coast Guards. 
Pareiškė džiaugsmą vėl būti 
Vyčių tarpe ir prisiminė, kada 
kuopa jo laikais minėjo patro
no šventę. “Būkite Šv. Kazimie
ro sekėjais, turėkite Vyčių dva
sių per visų gyvenimą” — to-: 
kias mintis pareiškė savo kai- ‘ 
boję.

Kuopa dėkinga svečiams už 
atsilankymą ir už pasakytas 
kalbeles. Dėkinga atsilanku- 
siems, kurie malonėjo apvaikš
čioti šventę su nariais. Ypatin
gai taria ačiū klebonui už salę 
ir už paramą. Kapitonui Šim
kui už parodytą gerą širdį. Taip 
pat negalime pamiršti Birutos 
Vaitkūnaitės. Eleonoros Dagi
lytės, Elžbietos Kaliūnaitės, 
Stasio Karsoko, Albino Zavors- 
ko. Pranciškos Kaliūnaitės, 
Petro Jonyčio. Albino Rakaus
ko, Ievos Lukšytės ir Irenos 
Keršytės už puikiai paruoštus 
pusryčius. Jųjų darbas ir sa-

Tie, kurie interesuojasi elek
tra žino, kaip sunku apturėti 
elektrikos leidimą. Dažnai nepa
siseka gauti leidimą net ir 
tiems, kurie baigė elektrikos 
mokyklą. Šiomis dienomis bu
vo pranešta Albinui Rakauskui, 
kad sėkmingai išlaikė kvoti
mus ir yra vertas turėti tą lei
dimą. Sveikiname Albiną už į- 
gytą laipsnį ir linkime kuo ge
riausių sėkmių savo išrinktame 
amate.

“Auksas ir Sidabras”.

I
I

motinos įrimoney 
kurs ir kuri | ninkas”,

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

Užsakymus siųskite su 
“Darbi- 
Broad-

na švenčiausius Dievo įsakymus ir neparodo jokio pa
klusnumo teisėtai valdžiai. Tai nėra laisvė, bet liuo- 
sybė, arba kaip Šv. Augustinas sako 
laisvė”; ir kaip Šv. Povilas sako: “priedangas nusikal
timams”. Ir iš tikrųjų, kadangi toki liuosybė yra prie
šinga sveikam protui, tai yra tik vergija, o ne laisvė, kimais lietuviais sekdami savo 
nes “kas tik papildo nuodėmę, tas yra nuodėmės ver- patrono pavyzdį, 
gas”. Bet ta yra tikroji laisvė, kuri neleidžia žmo- negavo progos tuojaus palikti 
nėms būti klaidos ir geidulių vergais. Tikroji laisvė pusryčius, nes kuopos vice-pir- 
yra ta, kuri išmintingai tvarko piliečių gyvenimą ir mininkė Irena Keršytė prašė 

klebono priimti parapijos auką 
nuo Vyčių. Klebonas sutiko ir 
nuoširdžiai pareiškė savo padė
ką.

Prie garbės stalo sėdėjo Vin
cas Šimkus su žmona. Ponas 
Šimkus nelabai seniai tapo pa
skirtas Massachusetts valsty
bės policijos kapitonu, ir dabar 
toje aukštoje vietoje kelia lie
tuvių vardą. Kapitonas su žmo
na paeina iš šios parapijos, to
dėl kuopa ir pakvietė kap. Šim- vęs išsižadėjimas yra giliai kuo-

rūpinasi jos gerove ir kuri apsaugo valstybę nuo sveti
mų įsikišimų.

i

Klausimai Apsvarstymui
1. Ką Bažnyčia sako apie valstybių valdymą?
2. Ar Bažnyčia įsako, kokia valdžia turi būti sudary

ta valstybėje ?
3. Ar Bažnyčia pasmerkė kokį valdžios būdą?
4. Ar teisinga, kad Bažnyčia varžo žmonių laisvę?
5. Koki yra tikroji laisvė?

Kun. Vasys

i
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Sepbyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

----- IR------

STACIJOS
Paraše

Kun. Pr. Juskaitis
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Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam Įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Nass.
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Penktadieni?. Kovo 26 19+3 DARBININKAS e

LIETUVIAI KARIAI DĖDĖS ŠAMO TARNYBOJE

jO V AL. ATLAIDAI

BROCKTOH, MASS. NORWOOD, MASS
Balandžio 1 d. prasidės misi-

ir vi-

padėkoje 
gyv. St.

-•15 nimui ir suaugusiems bus ats- 
bus pa-

KAS
GIRDĖTI LIETUVIU i 

KOLONIJOSE '

LOWELL, MASS
šiomis dienomis susirgo p. A- 

gota Strakauskienė. kleb. kun. 
P. Strakausko mamytė, ir pasi
davė operacijai. Dabar po ope
racijos sveiksta. Pasimelskime, 
kad mamytei 
Dievas leistų 
ilgus metus < 
savo sūnaus 
ganytojavimo <

Penktadienį, kovo 26 d.. 7jJos Šv. Jurgio lietuvių parapi- 
val. ryte. šv. mišiomis prasidės J03 bažnyčioje. Pamokslai jau- 
40-ties valandų atlaidai.
vai. vakarais bus iškilmingi kiraL Misijų tvarka 
mišparai ir pamokslai. j skelbta \ėliau.

Sekmadienį, kovo 28 d., 7:151
vai. vakare bus atlaidų užbai- P* Aūdukonienės 
gimo pamaldos ir pamokslas. Pra^eksta PP- ilkišių. 
kurį pasakys kun. dr. A. Bru- JosePh Ave“ Paardė, p. M. Ai
žąs iš Nashua. N. H. į dukomenė nuoširdžiai dėkoja

: on. Vilkišiam už lankymą 
it KODYTĖ Aukojo $200.00

nupirkimui dviejų juodų amo-;
tų. Arnotai jau užsakyti ir ti-Į 
kimąsi juos gauti apie gegužės sant St sūnus Kaziulis, 
15 dieną.
it Brocktoniečiai dar ir šian- grįžęs praleisti 

dien kalba apie pereitos savai-, reitą savaitę 
tės dramą — “Svastikos Vergi- Virginią. 
joje”, kuri buvo šauniai suvai- Kitą trečiadienį, kovo 31 d. iš
dilta parapijos salėje. Reikėtų karo tarnybon p. Pranas Ne- 

ir į vinskas. —

Plea- 
kuris 

yra karo tarnyboje, buvo su- 
atostogas. Pe- 

išvyko atgal į

p. Naujokaitienės. gyv.

2nd Lt. U. S. Armijoje 
norsių korpuse.

Lt. Jurgel įstojo į U. S. Armi
ją norsių korpusą rugsėjo mė
nesį. 1942 m. Pirmiau tarnavo 
Loveli hospital. Fort Devens ir 
vėliau buvo perkelta į Fort Ben- 
ning. Ga. Būdama patrijotė ir

su šiuo veikalu apvažiuoti 
kitas kolonijas.

Lietuvos nepriklausomybės
i minėjimas pradėtas iškilmin-
I gomis pamaldomis, laike kurių, 
pašventinta Karo Tarnybos vė
liava. aukota p. K. Mickūno.

. vietinio patriotingo lietuvio.
I kurio šeima yra pirkus Karo 
bonų už apie $10,000.00.

j Ant pašventintos vėliavos bu
vo S2 žvaigždės. Vėliau užre- 
gistruota daugiau jaunuolių, 

mas Tėvas Antanas Mešlis. Jė- kurie yra Jung. Valstybių ka- 
zuitas.

NASHUA, N. H
Rekolekcijos Jaunimui

Balandžio 8 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
prasidės trijų dienų rekolekci
jos jaunimui. Baigsis balandžio 
11 d. su bendra Šv. Komunija. 
Pamokslininkas bus gerai žino-

Tą pačią dieną, būtent, balan
džio 11. misijonierius pradės 
bendras parapijos misijaą, dėl 
visų suaugusių. Šios misijos 
baigsis Verbų sekmadienį, ba
landžio 18 d. Pasinaudokite mi 
sijomis.

ro tarnyboje. Čia pradėsime 
talpinti Šv. Jurgio lietuvių pa- 

’ rapijos jaunuolių vardus, kurie 
yra karo tarnyboje. Talpinsime 
penktadienio “Darbininko” nu- 
meryj. štai jie:

i Strakauskienei 
pasveikti ir dar 

gelėtų džiaugtis 
kunigo garbingu 
darbu.

PADĖKA
Tariu nuoširdų padėkos žodį 

savo 
riams.
laimės — ligos prispaustą, lan
kė, aukojo maldas, pareiškė gi
lius užuojautos žodžius man ir 
mano šeimai..

prieteliams ir gerada- 
kurie mane, sunkios ne-

šiomis dienomis įstojo į Jung. 
Valstybių laivyną Juozas Joku- 
bauskas. Jo brolis Pranas jau 
seniai tarnauja kariuomenėje.

Taipgi ruošiasi vykti į ka
riuomenę Jonas Navickas, o į 
laivyną — Jonas Pūtis.

Bandonis
Survila
Kulišauskas

F. C. Private Aleksandras 
Višinskas,

sūnus Jono ir p. Višinskų. gy
venančių. Brooklyn. N. Y., gi
mė sausio 16. 1921 m.. Brook- 

, lyn. N. Y. Lankė Brooklyn Boys 
Vocational School. Priklausė 
prie Šv. Stanislovo parapijos.

I

I

Mūsų geriausi linkėjimai ir ■ 
maldos juos lydėjo. j

Šiomis dienomis viešėjo pas 
savo tėvelius Vilimas Latvis su 
savo žmona, parvykę 
dos.

iš Flori-

Jonas Macelis .
I Jonas Pazniokas
i Stasys Valentukevičius
Jonas
Jonas
Jonas
Raymondas Vitartas
Juozas Rukštalis
Jonas Rukštalis
Pranas Cvilikas
Jonas Ratkevičius
Benediktas Palevičius
Jonas Palevičius
Juozas Smelstorius
Bronius Uždavinys
Jonas Chubet
Pranas Chubet

> Juozas Jankevičius
Jonas Kamilasunkiai, -- ---------

diecezi- i Juozas Pazniokas 
Petras Bartkevičius

Pora savaičių atgal 
susirgo Manchesterio 
jos vyskupas Peterson. kuris y- 
ra 71 m. amžiaus. Pasimelskime į Kazimieras Bartkevičius 
už jį. Rap. Jonas StanevičiusI

Navy
Army
Army
Army
Army
Army i);rbo kaipo mašinisto padėjė-
Army
Army
Army
Army

- Army
Army
Army
Army
Army
Army
Army
Army
Army
Army
Navy

; Navy
Army

FULL SPEED AHEAD

Pirmiausia dėkoju mūsų kle
bonui kun. P. V. Strakauskui 
už lankymą, patarimus ir mal
das. Dėkoju pp. Joniam. Užda
viniam. Kavaliauskam. Valenti
nam ir Andriuškevičiam už už- 
prašymą šv. mišių ir maldas; 
p. T. Versiackui už maldų bu
kietą; pp. Krūmaičiam, Mit- 
chell’iam, Aleknavičienei, Stan
cikienei, Ramanauskam, Šums
kienei. L. Paulauskam. J. Bau- 
milam, Skirkevičiam. J. Tarnu- 
lioniam, Reslow. M. Davido- 
niui ir visiems kitiems mano 
prieteliam. kurie mane aplankė. 

Vladas Paulauskas.

F. C. Gunners Mate Jonas 
Višinskas, 

sūnus Jono ir p. Višinskų, gy
venančių Brooklyn, N. Y., gimė 
sausio 16. 1921 m., Brooklyn, 
N. Y. (Dvynukai su savo bro
liu A!exandru). Baigė Brooklyn 
Boys Vocational School. Pri
klausė prie Šv. Stanislovo para
pijos. Dirbo kaipo messenger. 
Įstojo į U. S. C. G., liepos 29. 
1939 m. Dabar jis randasi kur 
nors užrubežyje.

CAMBRIDGE, MASS

Sekmadienį, kovo 21 d., N. P. 
bažnyčioje, 8:30 vai. ryte, šv. 
mišios buvo atnašautos Šv. Juo
zapo vyrų intencijai. Mišias at
našavo klebonas kun. P. J. Juš- 
kaitis: pamokslą pasakė Pran
ciškonas Tėvas Justinas Vaš- 
kys, kuris veda misijas mūsų 
parapijos bažnyčioje. Draugi
jos vyrai gražiai pasirodė ben
drai maršuodami išklausytų šv. 
mišių.

į

jas. Įstojo į kariuomenę Rūgs.
29. 1942 metais. Dabar randasi 
Mississippi valstybėje.

Dr. Alfonsas Viškelis .... Army 
Danielius Milius 
Pranas Sestavičius 
Algirdas Kaziulis 
Alena Cormier Perednia 
Pranas Malačinskas 
Jonas Kavaliauskas 
Juozas Kadaras .....
Kastantas Parednis 
Andriejus Parednis .. 
Jonas Spirdavičius .......
Vincentas Spirdavičius 
Andriejus Venskus 
Vincentas Dundulis ... 
Antanas Dundulis 
Vincentas Janusaitis 
Ignas Petraitis .........

Bus daugiau

I

. Army
Army
Navy

Waves
Army
Army
Army
Army
Navy
Army 

. Navy
Army
Army
Army
Army
Army

Kovo 14 d. p. p. Malinauskų 
namuose įvyko šaunios išleistu
vės p-lės A. Malinauskaitės gar
bei. P-lė A. Malinauskaitė kovo 
16 d. išvyko karo tarnybon, kai
po karo slaugė. P-lė A. Mali
nauskaitė yra baigusi slaugės 
mokslą ir paaukštinta jaunes
nės leitenantės laipsniu. Linki
me Įeit, p-lei A. Malinauskaitei 
geriausių sėkmių karo tarny
boje.

the Lithuanian delegation at 
the White House in 1941, ‘That 
Lithuania will be free again’. 
We protest against any aggres- 
sors of the Baltic Nation not- 
vvithstanding arguments or mo
ti ves.

Signed
Presidents:

Mrs. Francis Vaicunas 
Mrs. Margaret Cicėnas 

M r. Adolph 1 vinskas 
Rev. Joseph F. A ngelaitis.

Hon. Anthony Eden 
British Minister 
British Embassy 
Washington, D. C.

In behalf of the American 
Lithuanian citizens organized 
under the name of ‘Lithuanian 
Womens’ Welfare Society’, 
‘Lithuanian Womens’ Alliance, 
Chapter 36’, Lithuanian Roman 
Cath. Alliance, Chapter 307’ 
and Pastor of Our Lady of 
Perpetual Help Church, Rev. 
Joseph F. Angelaitis hereby 
protest against any change in 
the Atlantic Charter, which 
guarantees to all oppressed 
nations self determinations and 
freedom after the War.

Especially we protest against' esat nervingas ir lengvai
, • • . j c • i mas, jeigu skauda gaivą ir jus4 uue-the injUSt and rutile require-, gas nesuteikia tinkamo pailsio, jeigu 

> ir jaučiat 
; nuvargęs ir nevikrus, jeigu turit blo- 
_ j. kvapą, apvilktą liežuvį arba 
skaudėjimą strėnose ties inkstais, 
Florai System Tonic jums tikriausia 
suteiks greitą palengvinimą.

šis Tonikas padarytas iš vienų tik 
žolių, šaknų ir žievių. Jis paprastai 
suteikia puikias pasekmes beveik vi
sose formose skilvio ir inkstų nege
rovėse ir geriausias nuo užsisenėju- 
sio užkietėjimo. Kaina SI.00 už 8 oz. 
butelį.

FLORAL HERB CO., Dept. 8. 
Box 305, CLINTON, IND. 

(26-30)

PROVIDENCE, R.I
Sekmadienį, kovo 14 d., po 

Graudų Verksmų, bažnytinėje 
svetainėje, įvyko parapijos mo
terims paskaita. Susirinko gra
žus būrelis moterų.

Paskaitą skaitė neseniai iš 
Lietuvos atvykusios Seselės, 
Sesuo M. Felicija ir Sesuo M. 
Augusta.

Sesuo M. Felicija nupasakojo 
Lietuvos Katalikių Moterų vei
kimą prieš ir laike bolševikų 
okupacijos. Sesuo M. Augusta 
įdomiai atpasakojo jų abiejų 
atvykimą iš Iietuvos.

Labai malonu yra žinoti ką 
veikia mūsų užjūrių seserys. 
Gaila, kad pasaulio stovis yra 
toks, jog negalima su jomis dar 
artimiau susisiekti, bet kadan
gi tai negalima, Providence 
žmonės kiek gali padeda jiems 
piniginiu būdu nesigailėdami 
aukų. “T ulpė”

Florai Sistemos 
Tonikas

Labai geras vaistas pataisymui su
irusio skilvio, kepenų ir inkstų. Jei- 

| gu jums maistas neskanus, arba jei 
! vargina nevirškinimas ir gastritis, ar 

i suerzina- 
i mas. jeigu skauda gaivą ir jūsų mie-

ments of Soviet Russia to an-’kenčiat nuo užkietėjimo 
nex the small Baltic Nations gą 
under the ineredible preten- 
sions of strategic boundaries.

Signed
Presidents:

Mrs. Francis Vaicunas
Mrs. Margaret Cicėnas

Mr. Adolph Ivinskas
Rev. Joseph F. Angelaitis.

T.T. Jėzuitų Misijos
Inžinierius Stasys J. 

Budris,
sūnus Stanislovo ir Apolionijos 
(Paulauskaitės) Budrių, gyv. 
Brooklyn. N. Y., gimė 1920 
metais, Freehold, N. J. Pradinį 
ir aukštesnį mokslą baigė 
Brooklyne. Jisai tarnauja prie 
orlaivių kaipo mechanikas in
žinierius. Į Dėdės Šamo tarny
bą įstojo rugsėjo 21. 1939 me
tais. Savo tarnyba karys Bud
rys yra pilniausiai patenkintas.

CLEVELAND, ORIO

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

V#’*-!

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
ne dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Masa.

William J. Chisholm
GRABORIUS

•Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Balandžio 3 d., Cambridge 
Armory patalpose įvyksta 
Cambridge Skautų paroda, šio
je parodoje dalyvauja ir mūsų 
lietuvių N. P. parapijos Skau
tai, troop =45. Mūsų parapijos 
Skautų grupė turės skirtingus 
perstatymus. Visi bus įdomūs. 
Verta dalyvauti visiems ir ar
čiau susipažinti su Skautais ir 
jų darbais. Įžanga tik 35c.

__________________

I Kovo 21 d. trumpam laikui 
buvo atvykęs pas tėvelius vyr. 
aviacijos Įeit. J. Kapčius.

i _______

Panelės Šv. Nuolat. Pagalbos 
Parapija

Šios telegramos buvo pasiųs
tos iš Panelės Šv. N. Pagalbos 
Parapijos š. m. kovo m. 21 d. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Prezidentui Franklin D. Roose- 
velt ir Britų Ministrai Anthony 
Eden, kaip protestai prieš So
vietų Rusijos imperializmą Pa- Į 
baltijos Valstybių atžvilgiu.

—
Waterbury, Conn. — šv. Juozapo parap., Kovo 10 — 

Bal. 4 d., T. Jonas Kidykas, S. J.
New Haven, Conn. — Šv. Kazimiero parap., Kovo 14— 

21 d., T. Antanas Mešlis, S. J.
Hazleton, Pa. — Šv. Petro ir Povilo parap., Kovo 21— 

Bal. 4 d., A. Pranas Aukštikalnis, S. J.
Chester, Pa. — Aušros Vartų parap., Kovo 28—Bal. 4 

d., T. Antanas Mešlis, S. J.
New Philadelphia, Pa. — Sald. širdies V. Jėzaus pa

rapijoj, Bal. 5 — 18 d., T. Jonas Kidykas, S. J.
Nashua, N. H. — šv. Kazimiero parap., Bal. 8 — 18 d., 

T. Antanas Mešlis, S. J.
Athol, Mass. — šv. Pranciškaus parap., Bal. 11—18 d., 

T. Pranas Aukštikalnis, S. J.
South Windsor, Conn. — Šv. Pranciškaus parap., 

Geg. 2 — 16 d., T. Antanas Mešlis, S. J.
Wanamie, Pa. — Šv. Marijos parap., Geg. 2 

T. Pranas Aukštikalnis, S. J.
Lawrence, Mass. — Šv. Pranciškaus parap., Geg. 9— 

23 d., T. Jonas Kidykas, S. J.
Rochester, N. Y. — Šv. Jurgio parap., Geeg. 22—25 

d., T. Pranas Aukštikalnis, S. J.
T ' '

11 d.,

Draugijų Valdybų Adresai

Šiomis dienomis sunkiai su
sirgo p. J. Tebėra. Linkime p. 
Tebėrai greit pasveikti.

Statės 
name 

Welfare
Womens’ 

Lithua- 
Alliance,

be
bo
jau

I

Cambridge Lietuvių Karo 
nų komitetas suregistruoja 
nų pirkėjus. Kurie esate 
pirkę Karo bonų, galite užsire
gistruoti pas lietuvių komitetą. 
FTiduokite savo vardą, antrašą 
ir už kiek pirkote bonų šiems 
asmenimms: A. Zaveckui, P. 
Radaičiui, B. Jakučiui. V. Ja
kui ir A. Daukantui. Norintieji 
pirkti Karo bonų, pas minėtus 
asmenis galite gauti visas in
formacijas, kaip ir kokius bo
nus pirkti. A. D.

Hon. Franklin D. Roosevelt 
President of the United Statės 

of America
White House 
Washington. D. C.I

The Lithuanians of Cleveland, 
citizens of the United 
organized under the 
‘Lithuanians VVomens’ 
Society’, ‘Lithuanian 
Alliance, Chapter 36’. 
nian Roman Cath.
Chapter 307' and Pastor of Our 
Ladv of Perpetual Help Church.j 
Rev. Joseph F. Angelaitis here-1 
by reaffirm our confidence in 

;you as our President and Com- 
j mander in Chief, and trust that 
! the Atlantic Charter, guaran- 
■teeing postwar freedom to all, 
oppressed ri= ’ *“
small, will be firmly adhered to 
by Your Excellency.

We believe that you are the' 
only hope and proteetion of' 
small nations. We ever remem-. 

Iber your wards, expressed to Į

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

p’irmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
t*rot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — B. Cunienė,

29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 
Tel. Parkvvay—1864-5V.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7th St.. So. Boston. Mass 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadway. S. Boston. Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra antradieni mėnesio. 7:50 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

i 
I 
t 
Į

«V. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkis
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 — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston. Mara.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čia sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E 7th St. So Boston Ma.<w

Valgomų Daiktų Krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- 
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduodatus, .

šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
nations large or krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Perkins Markei
P. Baltrusiūnas - p. Klinga, Sar

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.



Penktadienis, Kovo 26, 1943

Paulauskai

DAKTARAI

MOTERŲ DĖMESIUI!
I

Trečiadienį, kovo 24 d. “Dar
bininke” lankėsi prieš porą mė
nesių nelaimės ištiktas p. Vla
das Paulauskas, LDS Garbės ir

Į Tel. Kirkland 7119

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Lonkesi VI. ir Barbora Centro valdybos narys ir jo 
žmona Barbora iš Lowell, Mass.

Prieš porą mėnesių p. VI. Pau
lauskas dirbo vienoje įstaigoje, 
kurioje kilo gaisras ir smarkiai 
jį apdegino. Be to, jis buvo iš
šokęs per langą iš antro aukšto 
ir susilaužęs koją.

i P-nas VI. Paulauskas nors 
buvo baisiai ugnies sužalotas, 
bet dėka moderniškai medicinos 
pagalbai, ženklų ant veido ne
pasiliko.

P-nas p. Paulauskas dabar y- 
ra gydytojo priežiūroje. Jam 
gydytojai pataria daug vaikš
čioti, kad sustiprinti kojų mus
kulus.

Kvietimas Į Talką

I

Pauline Luzackas, M.D.,
(LIETUVĖ GYDYTOJA)

400 Broadway,
CAMBRIDGE, MASS.

at- 
B.

andos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

’ieniais pagal sutartį.

kad kurios tik gali, 
padirbėti Raudonojo 

Daugiausiai

Prieš Pavasarinis Kailinių Išpardavimas
Visiems yra aišku, kad įgyti kailiniai yra geriausias įnvestmen- 

tas. Todėlei Naujosios Anglijos Ponios ir Panelės, įnvestuokite savo 
pinigus į elegantiškus, naujausios mados kailinius. Dabar I. J. Fox 
krautuvė turi didelį ir platų pasirinkimą visokios rūšies ir dydžio. 
Artinantis pavasariui, mūsų krautuvė turi sumažinus kailinių kai
nas. Naudokitės proga.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnau
tų lietuvis šios firmos atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kaili
nių ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius sutaupysite dar 
1Q nuošimčių nuolaidos.

Jei turite senus ir 
nudėvėtus 
išmainykite

kailinius, 
juos į 

naujus. Už senus gau
site gerą kainą.

Kas pirks kailinius 
dabar, ateinančiai žie
mai gaus uždyką sto- 
rage.

esė
411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.
*

Ag. Slrakauskienei Padary 
ta Operacija

Kovo 18 d., Šv. Jono ligoninė
je, Lowell, Mass., kun. Pr. Stra- 
kausko motinai Agotai Stra- 
kauskienei buvo padaryta sun
ki operacija. Ligonė sveiksta—■ 
eina geryn. Reiškiame užuojau
tą kaip p-niai Strakauskienei, 

■taip ir josios sūnui klebonui 
. kun. Pr. Strakauskui.

Londone Susiorganizavo 
Lithuanian Youth 

Federation

Užsiregistruoti gali NYA 
Bostono centre, 101 Tremont 
St., Room 912, Boston, Mass.

LANKĖSI

ZINUTĖS Darbininko Kalendoriai Patinka

4:4:76 Į I

Dr.JosephF. Antanėlis j:
OPTOMETRISTAS

515 East Broadway j;
So. Boston, Mass. ! [ 

Ofiso Valandos išskyrus Į! 
Trečiadieniais ir 
Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai J • 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. ;!

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

8eredomia:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

Ketvirtadienį, kovo 25 d., 
silankė “Darbininke” ponia 
Cūnienė, vietinio lietuvių Rau
donojo Kryžiaus skyriaus pir
mininkė ir prašė įtalpinti “Dar
bininke” atsišaukimą į lietuves 
moteris, 
ateitų
Kryžiaus naudai, 
dabartiniu laiku vyniojama ka
riams - sužeistiems gydyti ap- 
vyniojimai — bandažai. Jų rei
kia daugybės. Todėl ir talka 
esanti labai reikalinga ir kiek
viena darbo ranka labai verti
nama. Dirbama dvi dienas į sa
vaitę: antradieniais, vakare,
nuo 7:30 vai. ponų Zaleckų na
muose, 564 East Broadway, ir 
■ketvirtadieniais nuo 10 vai. ry
to iki 10 vai. vakare, “Darbi
ninko” salėje, So. Boston, Mass. 

į Tikrai labai gražus dirbamas 
vietinių moterų darbas, kad pa
gelbėjus sužeistiesiems mūsų 
kariams — sūnums ir dukroms. 
Todėl, visos moterėlės, kurioms 
tik valandėlė Ziuoalaikio leidžia 
pašvęskime Raudonajam Kry
žiui.

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Bostono Fire Departmentas 
kooperuoja su War Manpower 
Komisija ir National Youth 
Administracija, kad suregis
truoti visus jaunus vyrus ir 
merginas mokytis naudingų a- 
matų, kurie reikalingi karo in
dustrijoj.

• Gaisro stotyse teikia informa
cijas ir platina literatūrą tarp 
jaunųjų nuo 16 iki 25 metų am
žiaus, kurie nori mokytis litavi
mo (welding), metalinio darbo, 
radio užlaikymo ir taisymo, au
tomobilių ir aviacijos mechani
kų, inspekcijos ir kitokių ama-

’ Trečiadienį, kovo 24 d., “Dar
bininko” redakcijoj lankėsi 
Jung. Valstybių prekybinio lai
vyno leitenantas Mykolas Gir
nius, ilgametis “Darbininko” 
rėmėjas ir prietelis. Leit. Myko
las Girnius jau nuo 1914 metų 
yra jūrininku. Prieš karą buvo 
civilio laivyno viršininku. Jis 
yra apvažiavęs visą pasaulį. 
Prasidėjus karui, jis įstojo į 
Jung. Valstybių laivyną ir pa
siekė leitenanto laipsnį. Leit. 
Mykolas Girnius yra pasižymė
jęs laivyno tarnyboje, yra visų 
mylimas ir gerbiamas, nes jis 
lietuviška šypsena, lietuvišku 
malonumu ir vaišingumu visur 
susidaro draugų. Jis yra drąsus 
ir gabus vyras, nuoširdus lietu
vis.

Leit. Mykolas Girnius trokš
ta, kad po karo Lietuva atgau
tų nepriklausomybę.

Kada Įeit. Girnius buvo Ang
lijoje, tai jį visi pradėjo vadin
ti “Mr. Churchill”, nes jis turi 
kiek panašumo. Vienoje suei
goje. Kada jį pradėjo vadinti 
“Mr. Churchill”, tai merginos 
pastebėjo, kad jis neturi cigarų. 
Jos tuojau “užfundijo” 
Mykolui baksą eigarų, 
tikrai 
chilll”.

Leit.
kad jis
jęs progą sueiti 
ir su juo pasisveikinti. Jis buvo 
maloniai priimtas, ir jam davė 
pilniausią laisvę eiti, kur tik ji° 
norėjo.

Dabar Įeit. Mykolas per kokį 
laiką bus Jung. Valstybėse ir 
sieks aukštesnio mokslo J. V. 
laivyno mokykloje.

Linkime Įeit. Mykolui Girniui 
geriausių sėkmių Dėdės Šamo 
tarnyboje!

Penktadienį, po apvaikščioji- 
mo vakarinių Stacijų, bus svar
bus susirinkimai Amžinojo 
Rožančiaus draugijos.

Sekmadienį po Gavėnios pa
maldų ,3 v. p. p., bažnytinėje 
salėje, jaunimas, seserų moky
tojų vadovybėje, vaidins Kris
taus Kančios dramą — “Piloto 

Pelnas eis Elmhursto 
Įžanga

Duktė”, 
našlaityno reikalams. 
35c.

Įeit, 
kad jis 

atrodytų į “Mr. Chur-

Mykolas Girnius sako; 
būdamas Londone turė- 

Mr. Churchill

Kviečiami visi.

DĖMESIUI

DĖKOJA UŽ KALENDORIUS
J. KAUNIETIS iš Hartford, Conn. rašo:

biskį ir‘pavėluotai.,bet geriau vėliau negu niekad. Tai
gi, priimkite mano lietuvišką ačiū už tokį dailų 1943 
metų kalendorių. Tai pirmą sykį mūsų organizacija 
turi tokius gražius kalendorius, kurie narių ir nena- 
rių sienas puošia. Tikiuosi, kad ir kitais metais “Dar
bininkas” pajėgs taipgi išleisti gražius kalendorius. 
Siunčiu $1.00.
★ F. MOCKAITIS, Chicago, III. “Siunčiu $2.50 už 

sieninį “Darbininko” kalendorių, kuris man tikrai pa
tinka. Jis yra nevien gražus, bet jame galima rasti 
reikalingų informacijų”.
★ Į Kalendorių Fondo rėmėjus įstojo sekantieji:

M. Valiukevičienė, New Britain, Conn. 
O. Gudenienė, New Britain, Conn......

South Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos Nariams, Šei

mynoms ir Draugijoms.

Sekmadienį, kovo (March) 28 Albina Anthony, Waltham, Mass. 
d., 1943, 3 valandą po pietų, A. Brazauskas, Athol, Mass........
klubo svetainėje, 309 E Street, 
South Bostone, bus rodomi ju
dami paveikslai (moving pietu- 
res). Paveikslai pamokinanti ir 
įdomūs suaugusiems ir vai
kams. South Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos pastangomis, 
p. D. Zaleskui ko-operuojant su 
savo prodžektoriu šis vakaras 
bus tikrai naudingas. Kviečia
me visus klubo narius, jų šei
mynas ir draugus dalyvauti.

Įžangos nebus. Komitetas.

PADĖKA

“Nors

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas iš Anglijos pra- 

■ neša, kad š. m. sausio mėn. 
26 d. susidarė lietuvių jau
nimo federacija. Pirminin
ke išrinkta M. Kalinaus
kaitė, ižd. Ver. Liūdžiutė, 
sekr. Juoz. Švedas. Jie at
stovaus lietuvius panašio
se anglų ir tarptautinėse 
jaunimo sąjungose, kurios 
dabar veikia Londone. 
Londono lietuvių jauni
mas daugiausiai savo vei
kimo parodo šiose organi
zacijose: Jaunųjų Sporti
ninkų klube, Marijos Duk
terų Sodalicijos, chore 
“Lituanica”. Veikimą pa
sunkina ta aplinkybė, kad 
daugelis jaunų lietuvių, 
kaip vyrų, taip ir moterų, 
iššėję į karo tarnybas. 
Kun. Matulaitis jų jau su- 

. rinko 229 pavardes, bet iš 

. viso yra daugiau 300.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

REIKALINGA vyrų ir moterų 
dirbti prie karo darbų. Dienos 
ir nakties darioas. Patyrimo ne- tų. Besimokinant gauna mažą 
reikia. Prašome atsinešti gimi-' atlyginimą, kad padengti savo 

išlaidas. Kiekvienas (a) Ameri
kos pilietis (ė) virš minėto am
žiaus ir nedirbanti gali moky
tis amatų dykai. Išmokę gauna 
gerus darbus.

mo metrikus. Atsišaukite: — 
Northern Industrial Chemical 
Co. 7 Elkins St., So. Boston, 
Mass. Tie, kurie jau dirba karo 
darbą, nebus priimti. Reikia Savanoriu

I
7-ta METINĖ

VAKARIENE

Rengia Dorchesterio Amer. Liet. Pil. Klubas 
Sekmadieni, Kovo-March 28,1943 

EMMERY HALL,
1436 Dorchester Ave., Dorchester, Mass.

Pradžia 6 vai. vakare Visus kviečiame dalyvauti.

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

$1.00
1.00 

. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. .50 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. .50 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. .50 
.. 1.00

. .50 
. .50 
. 1.00
. .50 
.. 1.00 
. .50 
.. .50 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 

.50
.. .50

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatis vidurių užkietėji

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

Iz. Jakas, So. Boston, Mass.................
Pov; Dobilas, So. Boston, Mass...........
K. Drevinskas, Lowell, Mass...............
J. Pechulis, Worcester, Mass.............
V. Jurgelaitis, So. Boston, Mass.......
Magd. Kierutė, Northampton, Mass.
R. Bagdes, Parnassus, Pa...................
J. Venckevičius, Scranton, Pa...........
S. Petkus, Westfield, Mass................
J. Žilis, Kearny, N. J..........................
Jg. Šarka, Waterbury, Conn...............
A. Urcinas, Waterbury, Conn............
A. Ramanauški, Bridgeport, Conn. ..
K. Petrauskas, Waterbury, Conn.......
V. Urbonas, VVaterbury, Conn...........
K. Matuliunas, Waterbury, Conn.......
J. Siurkus, Waterbury, Conn...*.........
J. Dabrickas, Cambridge, Mass...........
Z. Zekienė, Waukegan, III...................
P. Balsevičienė, Brockton, Mass.......
M. Martinonis. Dorchester, Mass.......
Helen Petrausky, Tamaąua, Pa..........
Elz. Paulukonienė, Worcester, Mass.
L. Rudokas, Brockton, Mass...............
M. Tamulevičienė, Brockton, Mass.
N. Danilevic, Phila. Pa.......................
K. Miglinas, Thomsanville, Conn.......
E. Schlafer, Baltimore, Md.................
M. Ambrozas, Allston, Mass...............

Visiems Rėmėjams ir aukotojams nuoširdžiai dė
kojame už paramą ir aukas.

* 10c

Res Šou 3729 Šou 4618

Uthuaman Fumiture Co
MOVERS—

®ea» 4 Lon«
Olėta ne,
Movlng

326 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

... —m

GRABORIAI

S. Bar asevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
8alsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Ave.
Tel. COLumbia 2537

Lietuviai. Amerikos piliečiai, 
nuo 18 iki 50 metų amžiaus, 
kurie gali ir nori dalyvauti ka
riškuose pratimuose kiekvieną 
antradienį nuo 8 iki 10 valan
dos vakare, yra kviečiami stoti 
savanoriais į Massachusetts 
Statė Guand. Valdžia duoda ne
mokamai uniformas, ginklus, 
patalpas pratimams ir apmoka 
kitas išlaidas.

Ateikite į Company F. South 
Armory, Irvington St., Bosto
ne. antradienio vakare, tarp 
7:30 ir 8:30 valandos. Gatveka- 
riais važiuodami išlipkite ant 
Copiey Sųuare ir tenai biie kas 
nurodys, kur yra Irvington St. 
ir South Armory.

Sudarykime nors vieną lietu
vių kuopą Massachusetts Statė 
Guard. Lt. John J. Roman.

Susirinkimas Tarnybos Vėliavos Klausimu

Kiek girdėti, iš Bostono jau organizacijų atstovai susirink- 
keli šimtai lietuvių jaunikai- tų Posto name, 265 C St., South 
čių tarnauja Jungtinių Valsty- Bostone, sekmadienį, kovo 28 
bių kariškose jėgose. Amerikos d., 2-trą valandą po pietų.

Stepono Dariaus; Visas organizacijos yra kvie-

CASPER
FUNERAL HOMft
187 Dorchester Street 

South Booton, Maso 

Joseph W. tapei 
(KASPERAB) 

ualdotuvlų Oirektart** ► 
Balsamuotajaa 

NOTARY PUfajC.
Patarnavimas Dieną Ir Naat 

Koplyčia Šermenims Dyk« 
Tol ŠOU 8ost*n 1437 

ŠOU Boston 396C

Jau buvo trumpai rašyta, kad 
kovo 6 d. mirė Antanas Sida- 
ras. gyv. 55 Letghow St., Dor- 
chester. Velionis paėjo iš Rin- 
kūnų kaimo, Pumpėnų par. Per 
16 metų dirbo R. H. White 
krautuvės baldų skyriuje.

Palaidotas iškilmingai kovo 
9 d. iš Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčios Naujos Kalvari
jos kapuose.

A. a. Antanas Sidaras paliko 
dideliame nuliudime žmoną 
Mortą (Gaspariūnaitę) Sidarie- 
nę, sūnų Albertą ir anūką, du 
broliu — Adolfą ir Joną. p. Jo
nas Sidaras yra Crystal Bott- 
ling kompanijos savininkas. 
Montello, Mass.

Nuliudusi žmona M. Sidarie- 
nė ir šeima ir velionio broliai 
Jonas ir Adolfas Sidarai nuo
širdžiai dėkoja Šv. Petro lietu
vių par. kunigams už dvasinį
pataravimą; dėkoja visiems už Legijono 
gėles, dvasinius bukietus, pa- Posto No. 317 narių tarpe kilo čiamos atsiųsti po penkis atsto- 
reikštas užuojautas ir dalyva- sumanymas, kad visos lietuvių vus ar jos yra gavusios pakvie- 
vimą šermenyse ir laidotuvėse.' organizacijos Bostone bendrai timo laiškus, ar ne. Gal kurios 
Taipgi dėkoja laidotuvių direk- paruoštų ir su atatinkamomis organizacijos negavo laiškų dėl 
toriui Juozui Kasperui už man-' ceremonijomis iškeltų lietuvių to, kad mes neturėjome jų tikrų 
dagų ir malonų patarnavimą tarnybos vėliavą (Service Flag)' adresų. Pavieniai lietuviai taip- 
laike šermenų ir laidotuvių. —x ”—J------ —

Morta Sidarienė, šeima, ir 
velionio broliai — 

Jonas ir Adolfas Sidarai.

prie iv. Pranciikaus Asyžiečio. Kaina .......... — 15c.
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .............. 20c.
prie Dievo Motinos Nuolatinis Pagelbos. Kaina--------- 15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina ..................... -..............— 20c.
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

NOVENOS

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Eonds ir Stamps!

ant Broadvvay, South Bostone, • gi yra kviečiami ateiti ir padė- 
su tikslu parodyti visiems kiek 
lietuviai jau yra prisidėję prie 
laimėjimo šio karo.

Tam aptarti. Postas yra iš
siuntinėjęs lietuvių organizaci
joms laiškus, kviesdamas, kad Karo Bonų.

ti mums aptarti šį klausimą. 
John J. Roman, Adjutantas.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
TCI. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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KUNIGUI ANTANUI MILUKUI 
MIRUS

NEW SRiTAiN. CONN.

klierikais, kurie jau buvo susi
pratę lietuviai. Reikia žinoti, 
kad tuo laikotarpiu Seinų semi
narijoj buvo lenkomanų lizdas, 
tai joks lietuvybei naudingas 
veikimas nebuvo įmanomas. 
Viskas buvo didelėj slaptybėj g/.ej£ 
daroma, kad iš kitos pusės ne
patekt rusams į nagus, nes už i 
mažiausią lietuvišką brošiūrėlę ; 
išvarys, kur pipirai auga.

SF. ROŽANČIAUS DR-JOS 
NARIŲ DĖMESIUI

Balandžio 4 d., 2 vai. po pie
tų. parapijos salėje įvyks šv. 
Rožančiaus draugijos susirinki
mas. šis susirinkimas yra ne
paprastai svarbus. Visos narės 
yra kiveėiamos dalyvauti. Susi
rinkimo laikas pakeistas 
svarbių priežasčių.

Seselių Pranciškiečių rėmėjų 
susirinkimas įvyko pereitą sek
madienį. kovo 21 d. Dalyvavo 
būrelis rėmėjų. Taipgi buvo a- 
tėjęs kleb. kun. M. Pankus ir 

Felicija 
Pa., kuri dabar lanko 
mokyklas ir patikrina 
ką.

Perrinkta valdyba:
Nors ir didelis atsargumas,' ižd M Pavasa.

bet jau susipratusį lietuvybei rienė; SeseIė Urbana.
dzūką Klieriką nieks neisgelbė-. Klebonas kun. Pankus giliai 
jo. Išbuvęs du ir pusę metų jvertinO Seselių darbuotę mūsų 
Seinų seminarijoj turi netik ją parapįj<jj. ypatingai šiais me- 
apleisti. bet ir savo šalį, ypač tajg Magino nares uoliau dirbti 
mieląją dzūkiją. Vos suspėjo iš 
rusų žandarų pasprukti už “lie
tuvišką druką”. O kur pasislėp- ROS Dovidos 
si daugiau, reikia bėgt už 
bežiaus”, į Ameriką. j dėkojo I - '

Čia atkeliavęs vėl imasi įvai- | vienuolynui, 
raus darbo. Pakv iestas \ ieny-, Nutarta suruošti margučių 
bes Lietuvninkų redaktorium. “party“ sekmadienį po Velykų. 
Bet jo pradėtas Seinų semina- įjž gražiausi “margutį” bus į- 

kiek tik galėjau ant rijoj dvasinis mokslas neišga- tejkta dovana.

iš Pittsburgh, 
parapijų 
jų tvar-

pirm. O.

Y.,

re
tos

BROOKLYN. N. Y. — šv. 
Juozapo šventę, kovo 19 d.. 
1943. ilgai minės netik Ameri
kos lietuviai, bet ir Lietuva, at
gavus nepriklausomybę. įrašys 
savo istorijos lapuose tą dieną 
greta eilės garbingų tautos vy
rų. kaip: Basanavičius. Mairo
nis. Jakštas. Tumas ir k. Tą 
dieną mirties angelas išskyrė iš 
gyvųjų tarpo vieną, tur būt. 
neapsiriksiu pasakęs, daugiau
siai nusipelnusį Amerikos lietu
viams vyrą a. a. kunigą Anta
ną Miluką. Jis mirė Šv. Katari
nos ligoninėj. Brooklyn. N. 
antrą valandą pi pietų.

Kad nušviest visuomenei 
lionio nuveiktus čia darbus,
rolės neimu, nes nepajėgčiau to 
padaryti. Bus istorikai, kurie 
surinks visas smulkmenas apie 
velionį ir patieks visuomenei 
storą knygą — Miluko biogra
fiją. Čia tik noriu skaitytojus 
supažindinti su velioniu labai 
trumpai.
greitųjų žinių sugaudyt apie 
paskutines jo valandas bei lai
dotuves.

A. a. kun. Antanas Milukas 
gimė 1870 metais birželio man. 
šeštokavo kaime. Rudaminos 
par. Kalvarijos apskrities. Su
valkijoj. Lietuvos valdžia pa
keitė to kaimo vardą šeštokai 
ir ten įsteigė parapiją, tai reiš
kia. jau bažnytkaimis. Jis gimė 
iš tėvų Juozo ir Elžbietos (Viš- 
kontaitės). kuri buvo parvež
ta iš Kromėnų kaimo. Krosnos 
parapijos. Tėvai buvo pasiturį 
ūkininkai.

Velionis pradžios mokslą ga
vo Rudaminos bažnytkaimy, o 
vėliau Marijampolės gimnazi
joj. kurioj baigė 7 klases. Kaip 
ir visų senesnės kartos tėvų 
buvo noras matyt savo sūnų 
kunigu, jeigu jau jis mokosi 
gimanzijoj. Toks buvo ir velio
nio tėvų noras. Patekęs į dva
sinę Seinų kunigų seminariją 
greit susipažįsta su vyresniais

I

ir remti Seselių darbus.
Seselė Felicija savo ir Moti- 

>s vardu gražiai pa- 
ru" sveikino skyriaus nares ir pa- 

! dėkojo už nuoširdžią paramą

rė- 
at- 
lie- 
ja- 
čia

ruoja. Randa patarėjų bei 
mėjų ir velionis savo tikslą 
siekia — tampa kunigu. Jo 
tuvybės dvasia dar daugiau 
me užsigrūdina, nes mato
palankias tam aplinkybes, o 
plunksnos darbininkų, ypač 
dvasinėj srityj. kaip ir nebuvo. 
Imasi to darbo. Skaitytojai ga
li iš jo darbų vaisių matyti, ką 
jis nudirbo. Jo išleistų veikalų 
yra apie 140, su įvairiomis bro
šiūromis. neskaitant jo leidžia
mos “Žvaigždės", kuri pirmiau 
ėjo kas savaitę, paskui kas mė- 
nesis, dabar jau kas trys mėne
siai.

Kad arčiau susipažinus su 
velioniu, kokį jis darbą dirbo, 
patartina perskaityti jo išleis
tą - parašytą veikalą "Spaudos 
Laisvės ir Amerikos Liet, orga- 
nizuotės sukaktuvės". Kuri yra
didoko formato ir turi 460 pus- širdžių 
lapių.

Šiomis dienomis Karo depart- 
mentas pranešė, kad kautynėse 
su priešu žuvo lietuvis kareivis, 
pp. Lastauskų sūnus. Tėveliams 
reiškiame gilią užuojautą. Jau
nuolis Lastauskas žuvo už savo 
šalį — Jung. Valstybes ir kar
tu už Lietuvą, kuri dabar yra 
nacių vergijoje. T.

8

Motorizuotų divizijų Dėdės Šamo vyrai, pereiną laikinai permestą 
per upę tiltą. Juos pridengia debesys dūmų ir štai kaip prieinama prie 
priešo panosės, kitoj upės pusėj.

vanos dar neatsiimtos. Pasiųs
tos atvirutės, kad atsiimtų lai
mėtas dovanas.

Nutarta, kad artinantis šv. 
Velykom, pasiųsti visiems 
Hartfordo ir apylinkės lietu
viams kareiviams, kurie yra 
Jung. Valstybių karo tarnybo
je, dovanas su gerais linkėji
mais. Atsišaukia į visus Hart
fordo lietuvius, kurių sūnūs ar 
dukterys yra karo tarnyboje ir 
dar nepridavė jų adresų, kad 
tuojau priduotų skyriaus pirmi
ninkei ar raštininkui, būtent, 
pirm. A. J. Kaunietytė. 159 
Russ St. Tel. 6-0869 arba rašt. 
Stasys šrupšas. 538 Broad St. 
Tel. 5-7435.

Siuvimo instruktorė yra p. 
iktorija Balčiūnienė.
Sekantis susirinkimas įvyks 

balandžio 15 d., 7:30 vai. vaka
re, lietuvių par. mokyklos sve
tainėje, 
vauti. 
karas.
Kryžius visiems 
bą. Dirbkime kiek galime, kad 
laimėtume pergalę. Kalakutas.

I

Malonėkite visi daly- 
Atsiminkime, kad yra 
Amerikos Raudonasis 

teikia pagal-
’ninką” nieko nekainuoja. Tal
piname dykai. Tik iš paveikslo 

. klišės padarymas kainuoja 
$2.00. Mes, gavę kario paveiks
lą, turime jį duoti kitiems, kad 
padarytų klišę. Jeigu 
įtalpinti savųjų karių 
lą į “Darbininką”, tai 
siųsti jį su aprašymu 
doleriais

Man ypač buvo didelis džiaug
smas pasimatyti su kun. kleb. 
M. Pankumi ,nes mano tėvelis 
apie jį daug man pasakodavo... 
Jis yra kilęs iš to pačio krašto 
Lietuvoje, kaip ir mano tėvelis 
— Kuršėnų. Būdami maži jie 
žaisdavo kartu, ir kartu lanky
davo pradžios mokyklą.

Nors kun. M. Pankus New 
Britain’e darbuojasi apie trejus 
metus, jis per tą trumpą laiką 
stebėtinai daug nuveikė. Jo rū
pesčiu Šv. Andriejaus bažnyčia 
galima sakyti pasidarė viena iš 
puošniausių bažnyčių Amerikos 
lietuvių tarpe. Jo naujai įdėti 
spalvuoti vitražai, puošnūs li- 
nolėjumo takai, ir nepaprasta 
švara sudaro tokią jaukią at
mosferą, kad nesinori iš bažny
čios išeiti. O altorius, altorius!

M

WATERBURY, CONN
SUSIRINKIMAS

Svarbus Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos susirinkimas įvyks 

: šio mėn. 28 d., pirmą vai. po 
pietų, šv. Juozapo senos moky
klos kambaryje.

Kurie norite užsimokėti ar 
užsisakyti “Darbininką”, mel
džiame ateiti į susirinkimą.

J. Totilas, Rašt.

iI
I

NEW BRITAIN, CONN

PO SAULĖTĄ NEW 
BRITAINO PADANGĘ
Patekus į naują aplinkumą 

tarp nepažįstamų, žmogus vi
suomet jauties toks nesavas, 
toks vienišas... Bet kažkodėl 
neteko to jausmo pergyventi 
patekus New Britaino lietuvių 
kolonijoj, čia radau daug nuo- 

draugiškų
Kun. Klebonu ir 
seniausia parapijos

ir
pradedant 

. baigiantis 
I moterėle.

PEREINA į

OU) Gold

■Jonas Brundza
(Bus daugiau)

Tūkstančiai

MAŽIAUSIA nikotino

MAZIAUSIA gerkl^oekvb.nųanc,ų
(TARS AND RESINS)

Kaip parodyta bepartyvišky nepri
klausomų tyrinėjimų 7 vadovaujan

čių rūsių cigaretų. padarytų 
Reader’s Digest.

kas nori 
paveiks-1 
prašome 
ir dviem 

Darbininkui”.

C. BROOKLYN, N. Y.
______ _ »

JAUNŲ MOTERŲ 
DARBUOTĖ

HARTEORD, CONN.
PRANEŠIMAS

Kry-Amerikos Raudonojo 
žiaus lietuvių skyrius savo su
sirinkimus turi ketvirtadieniais 
kiekvieno mėnesio trečioje sa
vaitėje, 7:30 vai. vakare. Lie-

Savo menkais žodeliais sunku skaitė laišką, 
jo grožį nupiešti. Tik galiu pa
sakyti. kad jis kainuoja $7.000 
ir kad visas iš gražaus balto 
marmuro. O kas svarbiausia, 
kad jis yra konsekruotas. Šiuo 
altorių parapijonis gali pilnai 
didžiuotis. Jis įrodo, kad para-i 
pijonis gerbia bažnyčią, kaipo 
Kristaus Karaliaus buveinę ir 
kaipo tokią puošią iš visų savo 
išgalių. Nauji vargonai taip pat 

žmonių, jau užsakyti ir dabar tik lau
kiama, diena is. dienos, kada jie 
bus patalpinti ir savo gražiais 
balsais kels žmonių širdis aukš
tyn prie Dievo sosto.

Negaliu baigti savo įspūdžių 
nepaminėjęs Seselių Pranciškie- 

l čių. kurios pagelbsti kun. klebo
nui jo darbuotėje. Jos kaip 
darbščiosios bitelės juda, kruta 
ir tyliai besidarbuodamos ugdo 
tikėjimo diegus jaunųjų parapi
jiečių širdelėse. Jų priežiūroj 
vystosi įvairūs jaunimo rateliai 
— Šv. Teresės, 
“Stellarians”.
du mėnesiniai
“Illuminator” ir “Mareen”. So
dalietės auga kaip ant mielių. 
Jų veikia net trys kuopos — 
mažyčių, jaunamečių ir suau
gusių.

Šie žodžiai labai tinka ir
sel ėm Pran c i šk ietėm:

I

Į

Kovo 16 d. įvyko Federacijos
22 skyriaus susirinkimas. Daly
vavo daug atstovų, tarp kurių 
buvo kun. B. Gauronskas. kun.
A. Čebatorius ir kun. Dr. J. Bo- 
gušas.

Federacijos skyriaus pirmi- tuvių parapijos mokyklos sve- 
ninkas komp. A. Aleksis per- tainėje.

, gautą iš Ameri
kos Lietuvių Tarybos, 
parašyti ir 
kun.
Gauronskas
sis.

Atsilankė
i čiokas ir

Šv. Aloyzo ir 
Leidžiama net 
laikraštėliai —

Reader’s Digest nebandė iš
kelti Old Gold pardavimą, ar 
pabrėžti vieno ar kito virše
nybę. Dėlto pirmiau ir po iš
duoto Reader’s Digest rapor
to, daugelis rūkytojų pasisu
ko į Old Gold. Jie surado, 
kad jokia laboratorija nega
li duoti puikesnių, iš nami
nio ir importuoto tabako su 
pridėtais brangiais Latakia 
tabako lapais.

P. I.orillard Company Establi.«h»-d 1760
BAND ir SVEČIAI! Trečiadieniais—8 v. v. WEEI

Kovo 20 d. Jaunų Moterų dr- 
į ja turėjo bingo žaidimą, kuris 
j gražiai pavyko ir davė pelno 
parapijai. Ši dr-ja bene bus 

; veikliausia mūsų kolonijoj.
Pirm. Brundzienė dėkojo su-

■ surinkusiems už atsilankymą, 
suaukotas dovanas. Klebonui už

I garsinimą bažnyčioj ir p. Va- 
: laičiui už nemokamą garsinimą 
per radio. Girdėt, kad vėl prie 
ko tai jos rengiasi.

Geriausio pasisekimo.
Į
I

Kovo 18 d. įvyko reguliaris
Laišką susirinkimas, kuriame dalyvavo

pasiųsti apsiėmė daug atstovų. Susirinkimą vedė 
dr. J. Bogušas,

ir komp. A. Alek- kiant draugijų atstovų vardus, 
pasirodė, kad Sūnų ir Dukterų 
draugija savo atstovų nepri- 
siuntė, bet vietoj jų prisiuntė 
laišką su ultimatiškais nurody
mais ką ir kaip tas skyrius turi 

yra rau-

kun. B. pirm. V. J. Kaunietytė. Šau-

įvyks už dviejų valdyba pareiškia, kad ateityje 
šio susirinkimo.
skyrius aukavo

Kryžiui $10; šv.
Šv.

i

beendrai neveiks, bet pavieniai, 
bendrai neveiks, bet pavieniai, 
iš ratų, ratams lengviau”. Taip 
ir čia. Suprantama. Amerikos

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 
1943 m.

d. Tėvas

m. — šv.
balandžio

Justinas

Juozapo
12—18.

T. Matas ir J. Tre- 
kvietė Federacijos 

skyrių prisidėti prie A. L. Ta
rybos skyriaus. Kaikurie tam
pritarė, bet atstovus rinkti pa- veikti. Toji draugija 
Liko kitame susirinkime. Kitas donųjų kontrolėje. Draugijos 
susirinkimas 
savaičių nuo 
Federacijos 
Raudonajam
Juozapo parapijai $10.00;
Juozapo parapijos choro kon- Raudonojo Kryžiaus lietuvių 
certo programai $5.00. Per Fe- skyrius veikia ne raudonųjų 
deraciją Lietuvos ir kitiems rei- naudai ir siekiams, bet Ameri- 
kalams šiais metais aukavo kai ir jos labdarybei. Taipgi ir 
šios draugijos ir asmenys: Gy- raudonųjų choras (Laisvės) pa-į 

vojo Rožančiaus — $7.66; Tre-'sekė Sūnų ir Dukterų draugiją, 
tininkų $4.95; Šv. Onos $11.31; Choro atstovas P. Maleranga 
Moterų Rūtos $7.30; šv. Vardo padarė pareiškimą ir po ilgų 

• 2 skyrius $6.00; Apaštalavimo diskusijų išsikraustė. Tai pasi-l 
Maldos $4.10; šv. Juozapo Mal- rodė aiškiai, kad jeigu komu- 
dos $2.50; Moterų Sąjungos nistams arba komunizmui nėra 
$3.35: ALRKS 11 kp. $3.00; naudos, tai jie ir ant patriotin- 
ALRKS 91 kp. $6.47; Vincas giausio darbo spiauna. 
Ramažauskas $5.00; Marijona Pradžioje raudonieji gali bū- 
Stankevičienė $1.00; Ona Nor- ti tikėjosi Amerikos Raudonojo 
butienė $1.00. Viso gauta aukų 
$63.80.

Indiana Harbor, Ind. — Šv. 
Pranciškaus parapijoje. Balan
džio 5—11 
Vaškys.

Chicago, 
parapijoje.
Tėvas Justinas Vaškys.

Chicago heights, III. — Šv. 
Kazimiero parapijoje, balandžio 
19—25 d. Tėvas Justinas Vaš
kys.

Kad Dievas palaimintų šias 
misijas, prašome visų tikin
čiųjų šia intencija pasimelsti.

FRA NCISCA N FA TiJERS
■310 Orchard Street 
Pittsburgh (10), Pa.

Se-

“Yra pasaulyje žmonių 
Atsižadėjusių, kilnių, 
Kurie garbingai nusiteikę
Kaip skruzdės visą amžių veikia
Kiek įmanydami, kukliai 
Jie savo nuopelnus uždengia 
Viešumo ir rėkiamos vengia 
Nuo triukšmo laikos nuošaliai...

Kryžiaus lietuvių skyrių pasuk
ti į raudonųjų tinklą, bet pat- 
riotingi lietuviai gerai pažįsta 
tuos paukštukus.

Dvejuose susirinkimuose buvo 
20 draugijų atstovai, o dabar

TRUMPAI APIE KARIUS
Šiais laikais šaukiami karo 

tarnybon 18 m. amžiaus vaiki
nai. Vytautas Liūnas, būdamas dviem raudonukam išėjus liko
nuoširdus patriotas, savanoriai 18. Raudonukam prasišalinus, 
įstojo į karo tarnybą. Jis buvo' prasidėjo ramus susirinkimas, 
veiklus Šv. Vardo draugijos na- • Sekė įvairūs raportai. Bazarė- 
rys. nuo jaunų metų tarnavo j lis, įvykęs vasario 6 d. davė A- 
šv. mišiose ir darbavosi parapi- merikos Raudonajam Kryžiui 
joje. Kun. A. Čebatorius savo $439.17 pelno, p. R. Mončiūnie-

Felir. automobiliu Vytautą nuvežė į nė, siuvimo.—............. u ir mezgimo sky-1
riaus pirmininkė, kad ketvirta-' 
dienių vakarais susirenka gau
sus lietuvaičių būrys ir dirba į- i 
vairius darbus Raudonajam 

i Kryžiui. Priminė, kad tos, ku-

!I
studijoj, Park St. Kvietė visas 
ateiti ir pagelbėti dirbti.

ARK lietuvių skyriaus pirmi
ninkė pranešė, kad penkios do-

I

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
Limosinar dėl visokių reikalų

1

i i

paskirtą vietą.
“Darbininke” telpa lietuvių

> kareivių ir jūreivių paveikslai.
Daug kas klausia, kiek kainuo
ja įtalpinti paveikslą “Darbi
ninke”? Būtų gerai, kad visi Irios dar nežino, to skyriaus be
žinotų, tai galėtų savųjų karių tuvaitės susirenka Giedraičių 
paveikslus įtalpinti “Darbinin
ke”. Korespondentas.

Redakcijos prierašas. Karių 
paveikslus įtalpinti į "Darbi-

C AN'DIDATE — George B. 
McKibben, Republican can- 
didate, who will oppose Chl- 
cago's long-term Mayor, 
Edvard J. Kelly, in forth- 

coming April elections.




