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Šiomis dienomis Sovietų 
Rusijos spauda dažniau 
pradėjo rašyti apie Jung. 
Valstybių karo veiksmus 
prieš Vokietiją ir Italiją, 
ir taip pat apie Amerikos 
teikiamą pagalbą Rusijai.

Pažymėtina, kad Sovietų 
spauda pradėjo rašyti a- 
pie Jung. Valstybes po 
ambasadoriaus Standley 
padaryto pareiškimo, jog 
“Sovietai slepia nuo savo 
žmonių Amerikos teikia
mą pagalbą Rusijai“.

Komunistų spauda vis 
dar nesiliauja rašyti, kad 
ambasadoriaus Standley j 
pareiškimas buvo “mela
gystė”. Nei Sovietų Rusi
jos, nei jokios kitos vals
tybės spauda 
ambasadoriaus Standley 
“melagiu”, tik komunistų 
spauda pakartotinai skel
bia, kad Standley “mela
vęs”.

Visi gerai žino, kad ko
munistai yra šios šalies 
priešai. Dabar komunistų 
puolimas ambasadoriaus 
Standley dar aiškiau pa
rodo jų nusiteikimą pulti 
mūsų šalies atstovus. Ko
munistai turėtų užsičiaup
ti ir susilaikyti nuo puoli
mo ne tik amb. Standley, 
bet ir kitų patriotingų šios 
šalies piliečių, kurie yra 
atsakomingose pareigose.

Komunistai neturi jokios 
teisės diktuoti Amerikos 
karo vadovybei kada ir 
kur ji turi atidaryti antrą 
frontą, kas ir kaip turi 
daryti pareiškimus, nes 
jie nėra ištikimi šios ša
lies piliečiai. Komunistai t 
stato pirmoje vietoje ko
munizmą, o visa kita jiems 
yra antraeilis dalykas.
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★ Vokiečių ypatingasis 
teismas Kaune nuteisė 

I mirti 20 metų amžiaus A- 
dolfą Popieršinskį ir Be
nediktą Laboką. Jie buvę 
apkaltinti pavogę drabu
žių ir kojinių, kurias par
davinėję aukštomis kaino
mis.

Tas pats vokiečių teis
mas nuteisė mirti 50 metų 
amžiaus Joną - Petrą Va
laitį. Juozas Briedis nu
teistas 5 metais, Algirdas 
Prūsas — 3 metais sun
kiųjų darbų kalėjimo ir 
Juozas Višniauskas — 1 
metais paprasto kalėjimo. 
Jie buvę teisiami už batų 
pasisavinimą ir jų parda
vinėjimą aukštomis kaino
mis. Nuteistieji tarnavę 
Kauno prekybos truste.

i “Lietūkio” tarnautojas 
Kaune Pranas Strazdas 
vokiečių teismo nuteistas 
5 metais sunkiųjų darbų: 
kalėjimo. Knygyno Kaune 
savininkas Jonas Petronis 
nuteistas lx/2 metų kalėji
mo, knygyno direktorius 
Pryšmantas — 3 mėne
siais, Jocas Galaunė — 1 
metus 3 mėn., Alfonsas

i

i

Amerikiečiai Ir Anglai Bom
bardavo Vokietijos Centrus

I Londonas, kovo 29 —( 
į Šeštadienio naktį Angli
jos lakūnai vėl bombarda-;

, vo Vokietijos sostinę Ber- 
. lyną, o tuo pačiu laiku A-1 
merikiečiai lakūnai bom-i 
bardavo Rouen, prancūzų 
geležinkelio centrą.

j Anglai numetė 900 tonų^ 
bombų ant Berlyno. Visą 
miestą paliko liepsnose. 
Amerikiečiai lakūnai taip 
pat padarė nemažai nuos
tolių naciams okupuotoje 
Prancūzijoje.

ir pilnai išklausinėjus pa
leisti dar 1,151 ateivis.

Tyrinėjimus praveda ir 
rekomendacijas padaro 
vietinės tarybos, kurias 
sudaro įžymūs civiliai pi
liečiai įvairiose Jung. Vals
tybių apylinkėse, ir po iš
tyrimo War Divisions 
Alien - Enemy Control 
Unit, vadovybėje Edward

į J. Ennis.
Prokuroras Biddle sako, 

kad dar 500 priešų ateivių 
i veikimas bus tyrinėjamas 
ir svarstomas.

Tremtinius Šelpti Galima, 
Bet Sunku

VVashington, D. C., kovo 
29 — Jung. Valstybių ge
neralinis prokuroras Fran
cis Biddle praneša, kad iki 
kovo 15 d. š. m., jo įsaky
mu buvo internuoti 4,163

(LKFSB) Šiomis dieno- 
i mis vienas lietuvis kuni
gas pasiuntė savo motinai, 

•ištremtai į Sibirą, siunti
nį, į kurį buvo supakuota 

Į kakavos, konsuoto pieno 
miltelių, sriubos miltelių, 
šiaip konservuoto maisto 
dėžučių, trejetas šalikų, 
trejetas skarelių, šiaip 
drabužių — viso siunčia
mieji dalykai kaštavo 19 
dol. 40 cent., gi muito, ap- 
draudos ir kitų persiunti
mo išlaidų reikėjo sumo
kėti net 37 dol. 77 centai. 
Kiti kraštai stengiasi pa
lengvinti šelpimą jų teri-

Prezidentas Paskyrė Masto vXa^wReJ£iu
VVashington, D. C., kovo 

29 — Pereitos savaitės pa
baigą Anthony Eden, An
glijos užsienių reikalų mi- 
nisteris, praleidęs Baltuo
se Rūmuose. Pirmadienį 
jis tęsia pasikalbėjimą su 
Prezidentu Roose veltu. 
Sakoma, kad jokios ypa
tingos sutarties nėra pa
daręs. o tik tiriąs įvairius 
reikalus ir klausimus, bū
tent, apie po karo ekono
minius santykius, apie nu
galėtos Vokietijos suvar
žymą ir apie būsiančią in
vaziją.

kyje. Į šį skaičių jeis vyrai 
tarp 18 ir 37 metų am
žiaus, sako Prezidentas 
Rooseveltas.

VVashington, D.
i Rooseveltas

cijos Biūrasj susekė nuo 
pat karo pradžios.

Internuotų ateivių tarpe 
yra keli redaktoriai ir lei
dėjai svetimkalbių laikraš
čių, kurie/spausdino Ašiai 
prielankils žinias. Vienas 
iš tų internuotų laikrašti
ninkų bu/o areštuotas sa
vaitė atg ii. Jo laikraštyj 
tilpo prie šo propaganda ir 
medžiaga tikslu silpninti i tori joje gyvenančių pagal- 
Amerikds karo pastangas. ' bos reikalingųjų, neimda-

Prokuroras Biddle tuo!mi muito ir panašiai, bet 
pačiu laącu pranešė, kad kitaip yra su Rusija... 
jo įsakyrAu buvo paleisti į Siuntinį nugabenti į Sibi- 
iaisvę išbandymui (pa- rą pasiėmė World Tourist, 
role) 3,257 priešų ateiviai, Ine.

Vitkus ir Jonas Raulinai- Prezidentas
tis —po 1 metus kalėjimo. į paskyrė maisto gamybos 

i Jie visi buvę apkaltinti į tvarkytoją, būtent, Ches- 
slapta benzino prekvba. į ter Davis. Jo pirmas žygis 

n \ . i bus sudaryti žemės darbi-
- iš 400,000
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Brooklyno komunistų 
laikraštis “L.” rašo:
“Bet milžiniška Lietuvos 

žmonių dauguma kaip bu
vo taip ir pasiliko su Ta
rybų Sąjunga”.

Tikrenybėje gi, milžiniš
ka Lietuvos žmonių dau
guma kaip buvo, taip ir 
pasiliko už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą. Lietu
va kovojo ir kovoja prieš 
nacizmą ir komunizmą.

Kučinską iš Skevonių, A- 
lytaus apskrityje, voxie- 

i čių teismas nuteisė 3 me
tams sunkiųjų darbų kalė
jimo už ginklo laikymą.

Klaipėdoje gatvėje poli
cininkai nušovė mūrinin
ką Joną Sadauską.

vyrų, kurie bus skirti ap
dirbti laukus ir paruošti 
maistą, kad jo netruktų 
visam kraštui.

Selective Service komi
sija atleis nuo karo tar-

i nybos apie tris milijonus 
vyrų, kurie dirba žemės ū-

Kamai Slenka Žemėn
ŠiamePittston, Pa

mieste pradėjo trūkti že
mė ir namai slenkti į ka
syklas. Apie 150 namų 
slenka j žemę.

Kaip žinoma, šiame mie
ste gyvena nemažai lietu
vių. Jie turi savo parapiją.

Telegrama Iš Sibiro

a-

Maciai Pakorė 3 Municho 
Studentus

Stockholm, Švedija, ko
vo 29 — Vokietijos nacių 
Gestapo policija susekė 
prieš - nacių grupę Muni-

Rusijos Gyrimas Nustato
Žmones Prieš Alijantus

New Yorko Mayoras Paskir
tas Brigados Generolu

Washington, D. C., kovo 
29 — Prezidentas Roose
veltas paskyrė New Yor-

NĖRA DIDELIŲ PERMAINŲ 
RAUDONŲJŲ FRONTUOSE

Naciai Užėmė Sievską
VVashington, D. C., kovo tybių žinia, 

cho Universitete, kuri ra- 29 — Šiomis dienomis čial Pavergtųjų tautų žmo- ko mayorą La Guardią bri-1 
šę ir platinę prieš nacius gautas žodis iš įvairių o- nes. kurie yra priversti gados generolu, 
propagandą. Nacių slapto- kupuotų kraštų Europoj klausytis nacių radio, pa- ------------- tas sako,
jo policija užpuolė Muni- Į nuo patriotų, veikiančių prastai netikėtų tokioms V ' 
cho Universitetą laike pa- požemiuose, kad Amerikos informacijoms,

i naciai, 
lianti Sovietus, daro dau- jie požemiuose 
giau bloga, negu gera Ali- klausosi Amerikos radio, donasis Kryžius įrašė be-į 
jantams.

Sakoma, kad Sovietų iš- 
girimas pasitarnauja Na
cių propagandistams, nes 
pavergtųjų tautų žmonės,1 Lįe ijog jr Ri
kurie bijosi komunizmo, kurie į ’Soviet —

b&m Amerikiečiai “ “ 
propagandistai pakartoti- krypsta prie nacių, kaip 
nai kala žmonėms į galvas, sako pranešimas. 
kad Britanija pardavė ma-j Aišku, kaip diena, kad 
žasias tautas bolševikams, Europos mažosios tautos, 
ir kad pardavimas buvęs kurios pergyvena antrą o- 
padarytas su Jung. Vals- kupaciją. nenori nacių rė

žimo, tačiau jos nenori, 
kad ant jų sprando vėl už- 
sisėstų komunistai. Lietu
vos ir kitų kraštų žmonės

, visomis jėgomis kovoja 
i prieš okupantus nacius ne 
dėlto, kad grįžtų ir vėl 

Į Kišką. Amerikiečiai palei- juos pavergtų Sovietų bol
ido ugnį į tuos priešo lai- ševikai, bet kad atgauti 
; virs ir privertė juos grįžti sau laisvę ir nepriklauso- 
I atgal. Į mybę. Pavergtųjų tautų . _

Gen. MacArthur’o laku- viltis yra, kad Jung. Vals- Gabes, tai Rommel’io karo didžiulis Suvienytų Tautų 
nai nušovė 25 japonų lėk- tybės kovoja už mažųjų jėgos bus 
tuvus Naujoj Gvinėjoj.

mokų ir areštavo tris stu-' radio propaganda, iške- skelbia 
dentus. Visus tris areštuo
tus studentus pakorė.

(LKFSB) Iš Tomsko 
pylinkių gauta telegrama, 
kurioje prašoma, kad at
silieptų M. Lekytė - Kas- 
putienė, paskutiniu laiku 
gyvenusi VVaterbury. Su
ja norėtų susižinoti P. į 
Mankaitė. Maloniai prašo
ma p. Kasputienė, ar tie, 
kurie apie ją žino, atsi
kreipti adresu: Rev. J. 
Prunskis, 3230 S. Lituani- 
ca Avė., Chicago, III. i

★ Kaip matyti, po dviejų 
svetimų okupacijų Lietu- , 
voje smarkiai padidėjo 
ubagų Skaičius. Policijai 
įsakyta ubagus suiminėti. 
Per vieną dieną Kaune 
vienos nuovados rajone 
surašyta 19 protokolų už 
ubagavimą.

Remlc šio* šalie* apsigynima! 
Pirk Defense Bonds ir Stamp*!

Naciai Veža Amerikiečius 
Iš Prancūzijos

Berne, Šveicarija, kovo 
29 — Šiomis dienomis Vo
kietijos naciai pradėjo a- 
reštuoti Amerikiečius, gy
venančius Prancūzijoj, ir 
juos vežti Vokietijon. Nors 
Amerikiečiams jau seniai 
buvo patarta išvykti iš 
Prancūzijos, bet vistiek a- 
pie 3.600 jų pasiliko Pieti
nėje Prancūzijoje.

I

Amerikiečiai Sulaikė Japonų
Laivyną Ties Aleutians

VVashington, D. C., kovo 
29 — Amerikiečių lengvie
ji karo laivai puolė Japoni
jos laivyno keturius krui- 

. serius ir keturius destro- 
!jerius, kurie vežė labai 
vertingą karo medžiagą į

I

------------- tas sako, kad didelių per- 
Papildyti slaugių trūku- mainų nėra karo frontuo- 

kurias mą, Raud. Kryžius lavina se. Raudonoji armija ruo- 
bet kada tūkstančius slaugių pagel- šiasi naujom dideliom 

slapta bininkių. Per 1942 m. Rau- kautynėm.
! Tačiau Vokietijos nacių 

kuris visą ką Sovietai daro veik 70,000 moterų šiam komunikatas sako, kad jų 
giria, tai atrodo, jog pa- darbui. Po 80 valandų la- karo jėgos užėmė Sievsk 
tvirtina tai, ką sako na- vinimo, šios slaugių pagel-: žemiau Bryansko. 
ciai. bininkė, ligoninėse pildo Potvyniai sutrukdė So-

Tokių šalių žmonės, kaip kaikurias slaugių parei- vietų raudonosios armijos

* v

' mybę. Pavergtųjų tautų

tautų išlaisvinimą.

Maskva, kovo 29 — So- linkėję. Naciai esą deda 
vietų Rusijos komunika- visas pastangas, kad nebe- 

užleisti rusams daugiau 
žemių, šiaurėje į pietus 
nuo Belyj raudonieji atsi
ėmė septynius kaimelius. 
Naciai nori paliuosuoti 
savo armijos pulkus, pa
likdami kaimeliuose ma
žesnius būrius, gerai ap
ginkluotus. kurie pasilikę 
išardo kelius ir tiltus, kad 
tokiu būdu sutrukdyti 
raudonųjų ofensyvą. Rau
donieji. kaip mūras laikosi 
Dcnets upės pakraštyj.

Potvyniai sutrukdė So-

ofensyvą Smolensko apy-

Britai Tik 20 Mylių Iki Gabes Įlankos
Alijantai taip pat laimi 

ir šiaurinėje Tunisijos da
lyje-

★ Londono žinios prane
ša, kad didžiulis bomberių 
škadronas bombardavo 
Berlyną. Vokiečių sostinė 

Keturių

Iš Alijantų Centro, Šiau
rės Afrika, kovo 29 — A- 
merikiečiai pradėjo naują 
ofensyvą Centralinėje Tu- 
nisijoje. Amerikiečių ka
ro jėgos pasiekė Fondouk 
miestą ir žygiuoja pirmyn. 
Tuo pačiu laiku Britų ka
ro jėgos smarkiai puola paliko liepsnose. 
Ašį Mareth linijoj, ir vie-’ir dviejų tonų bombos su- 
noj vietoj padarė įlanką ir krėtė Berlyno pastatus, 
pasiekė EI Hammą ir ver
žiasi į Gabes. Jeigu Bri
tams pavyks ]

~ ’.l ★ Berlyno žinios skelbia, 
pasiekti kad Gibraltaran pribuvo

i še.
uždarytos mai- laivų konvojus, kuris ke

lyj į Afriką.

Legalė Pagalba Kareiviams
VVashington, D. C., kovo 

29 — Karo Departmentas 
ir American Bar organiza
cija planuoja teikti dykai 
legalę pagalbą kareiviams. 
Karo Departmentas pas
kirs karininko laipsnį tu
rinti advokata kiekvienoje 
stovykloje Jung. Valsty
bėse.

Paskirtam karininkui 
advokatui teiktų pagalbą 
civiliai advokatai iš įvairiu 
apylinkių, kuriuos paskirs 
American Bar organizaci
ja. Šie civiliai advokatai 
atstovaus kareivius civi- 

• liuose teismuose.
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Sovietai Pasirašė Haują 
Sutarti Su Japonais

Socialistų Protestas Prieš 
Sovietus

Burnos Japonai Prarado
12 Lėktuvų

Mirė Kompozitorius Rachmaninoff
------------------------------------------ •------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los Angeles. Cal., kovo 
29 — Sekmadienį, kovo 28 
d. mirė Sergei V. Rachma
ninoff. pianistas, kompozi
torius ir kapelmeisteris, 
70 metų amžiaus. Jis mirė 
savo namuose. Beverly 
Hills, kuriuos neseniai bu
vo pirkęs. Sirgo plaučių 
uždegimu.

Paliko žmoną Nataliją ir 
dvi dukteris. Mrs. Irene 
\Volkonsky, kuri gyvena 
su motina, ir Mrs. Tatianą 
Conus Prancūzijoje.

Laidojamas antradienį 
iš Rusų Ortodoksų bažny
čios.

Sergei V. Rachmaninoff j 
buvo įžymus kompozito-; 
rius. pianistas ir kapel-j 
meisteris. Jis pradėjo mo-: 
kintis muzikos būdamas 4 
metų amžiaus. Gimęs ba
landžio 1 d.. 1873 m. savo 
tėvų dvare Oneg, Novgo
rodo apylinkėje. Rusijoj. 
Apsivedė su Natalija Sa- 
tinaite 1902 m. Pirmą kar
tą atvyko į šią šalį 1909 m. j 
ir turėjo labai geras pa
sekmes. Pirmas jo pasiro-i 
dymas buvo su Boston; 
Symphony orkestrą. Pir-,' 
mas pasaulinis karas su
trukdė jo veikimą. Prasi
dėjus revoliucijai 1917 m. 
Rusijoje, jis turėjo bėgti 
su šeima iš Rusijos į Šve
diją. ir 1918 m. atvyko į 
Jung. Valstybes ir čia ap
sigyveno.

Dėl laiško, kurį Rach
maninoff ir kiti du rusai 
emigrantai parašė į New 
York Times laikraštį 1931 
m.. Sovietai paskelbė 
Rachmaninoff’o kompozi
cijai boikotą. Nežiūrint to. 
kad R.achmaninoff buvo1 
ištremtas iš savo tėvynės! 
Rusijos ir kad jo kūriniai! 
buvo uždrausti vartoti Ru-1 
sijoje, jis vistiek savo kon-. 
certo. lapkr. 1, 1941 m., 
pelną, daugiau kaip 83.600 
paskyrė nuo karo nuken- 
tėjusiems rusams.

Šiais metais, vasario 1 d. 
Sergei Rachmaninoff tapo 
šios šalies piliečiu, tuoj po 
to kai jis pirko namą Be
verly Hills, Kalifornijoj. |

Maskva, Rusija, kovo 29 
— Pereitos savaitės pabai
goje Sovietų Rusijos val
džia pasirašė naują su
tartį su japonais dėl žvejo
jimo Rusijos vandenyse.

Šį kartą Sovietų valdžia 
už tą privilegiją išsiderėjo 
iš japonų 5 G daugiau. Ja
ponai turės mokėti Sovie
tams auksu.

New Dėl h i, Indija, kovo 
29 — Britų lakūnai sunai
kino 12 japonų bomberių 
Vakarinėje Burmoje arti 
Chittagong distrikto Indi
joj. Tuo pačiu laiku Ame
rikiečiai lakūnai puolė 
stovyklas Rangoone.

Alijantai neprarado nei 
vieno savo lėktuvo laike tų 
puolimų.

★ Šiomis dienomis pa
skelbta visoje šalyje de
šimties dienų vakacijos 
visoms arklių lenktynėms 
ir tuo pačiu yisos lenkty
nių lažybos sustingsta.

• VITėvų Pranciškonų 
MISIJOS 

1943 m.
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Londonas, kovo 29 —Čia 
tarptautiniai socialistai 
kelia protestą prieš Sovie
tus už sušaudymą dviejų 
Lenkijos socialistų žydų, 
Ehrlich ir Alter, neva už 
pronacišką veikimą.

Protesto rezoliuciją skai
tė Darbo partijos vadas, 
George Dalias, kaipo pir
mininkas tarptautinių so
cialistų. Toje protesto re
zoliucijoje pareiškė, kad 
socialistai tęs kovą prieš 
Hitlerinę Vokietiją, tačiau 
jie negali būti bailiai nekė
lę protesto prieš Sovietus 
už nužudymą dviejų socia
listų vadų.

“Maskvos komunistai lai 
žino, kad mes nenusil^n- 
kiame smarkumui, melui 
ir egzekucijai”, sako so
cialistai.

New York. N. Y. — Kovo 
30 d. įvyks masinis susi
rinkimas Mecca Temple,
kur taip pat bus pareikš
tas protestas prieš Sovie
tus ir komunistus dėl tų 
Lenkijos socialistų nužu
dymo pereito gruodžio mė- 

i nesį.
Tame susirinkime tarp 

i kitų kalbėtojų bus ir Se- 
. natorius James M. Mead 
i iš New Yorko.

Tą mitingą ruošia Ame
rikos Darbo Federacijos ir 
CIO unijos.

dmolas nuo Wolsey ir gali 
būti labiausia mylimas 
kardinolas, kokį Anglija 
kada nors yra turėjusi.

Arkivyskupas Downey iš 
Licverpool pareiškė, kad 
ne tik*Katalikų Bažnyčia, 
bet ir visa Britų tauta liū
di netekus Kardinolo Hin
sley. Jis buvo įžymus Baž
nyčios vadas ir patriotas.

Ruošiama Knyga Ispanų 
Kalba Apie Lietuvę

(LKFSB) Tęsiamas to
liau paruošimas knygos 
ispanų kalba apie Lietuvą. 
Tas darbas vykdomas Pie
tų Amerikoje. Knygoje 
bus duota Lietuvos istori
ja iki nepriklausomybės, 
bus apibudintas nepri
klausomybės laikotarpis ir 
bus pavaizduotos abi oku
pacijos.

i
Jurgio į

I

iI
i 

Juozapo!
12—18. j

i

i

Justinas

Chicago, III. — Šv. 
parapijoje, kovo 28 — balan
džio 4. Tėvas Justinas Vaškys.

Indiana Harbor, Ind. — šv. 
Pranciškaus parapijoje. Balan
džio 5—11 d. Tėvas 
Vaškys.

Chicago, III. — šv. 
parapijoje, balandžio
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.

FRANCISCAN FATRERS 
310 Orchard Street 
Pittsburgh (10), Pa.

HASTe

Argentinos Karo Ministerija
Išspausdino 20.000 Knyge

lių Apie Lietuvių 
Tremtinius

Laivyno Aviacijos Kadetas Jack Benard iš Wood- 
side, L. I., pasiekė rekordo gavime laiškų nuo mergi
nos. Mergina jam per dvi savaites atsiuntė 50 laiškų. 
Iš tų laiškų, 21 buvo parašytas ir pašte pasiųstas tą 
pačią vieną dieną.

Metai Nuo Mirties Dr. Pr. 
Dielininkaičio

Armija ir Laivynas pra
šė Raud. Kryžiaus 4,000,- 
000 kraujo aukotojų 1943 
m. Kraujas bus pakeistas 
i plazmą, kuri bus vartoja
ma kraujo perliejimams. 
Milijonai dolerių reikalin
gi šiam tikslui ir kitiems 
Raud. Kryžiaus projek
tams. Atlikite savo dalį! 
Aukokite kraujo ir prisi
dėkite prie 1943 m. Raudo
nojo Kryžiaus Karo Fon
do.

Dar Vienas Ateitininkas 
Į Kariuomenę

(LKFSB) Kovo 24 d. iš
vyksta į kariuomenę stu
dentas, ateitininkų orga
nizacijos narys Albinas 
Reneckis. Lietuvoje jisai 
kurį laiką buvo “N. Romu
vos” administratorius. To 
žurnalo reikalais atvažia
vo į Ameriką, — čia pas
kutiniu metu studijavo u- 
niversitete Čikagoje, ben
dradarbiavo lietuviškoje 
spaudoje, dirbo su lietu
viais studentais, priklausė 
ateitininkų tautinių šokių 
grupei. Prieš išvykdamas 
gavo džiaugsmingą žinią 
iš Lietuvos: per Raudoną
jį Kryžių gavo pranešimą, 
kad jo namiškiai nuo karo 
nenukentėjo. Pranešama 
tik, kad Ant. Grikietis, gi
męs Čikagoje, iš Lietuvos 
drauge su žmona išvežtas 
į Sibirą.

Prižiūrėdamas mūsų 
ginkluotų pajėgų gerovę, 
Amerikos Raud. Kryžius 
nepamiršta šiandienos ‘už
mirštąjį žmogų’, karo be
laisvį. Maisto pakietai, ci- 
garetai, tabakai, medikali- 
niai reikmenys ir drabu
žiai siunčiami per Interna- 
tional Raud. Kryžiaus Ko
mitetą Genevoj. Amerikos 
ir Suv. Tautų kareiviams 
Ir jūreiviams, kurie nete
ko laisvės. Šie dalykai bu
vo išdalinti mūsų vyrams 
Tolimuose Rytuose ir Eu
ropoje. šiam darbui ir ki-

i

(LKFSB) Argentinoje 
yra apsigyvenęs lietuvis 
laikraštininkas K. Čibiras. 
Prieš keletą mėnesių jisai 
sirginėjo sloga ir ausimis, 
ir dabar jo sveikata jautri 
oro atmainoms. Nežiūrint 
rūpesnių su sveikata, jisai 
nemažai rašo. Vienas jo 
straipsnis tilpo katalikų 
dienraščio “EI Pueblo” sa
vaitiniame priede “La Ca- 
tedra” ir visą eilę jo strai
psnių spausdino katalikų 
savaitraštis ‘Criterio’. Ka
ro ministerijos švietimo ir 
spaudos skyrius paėmė iš 
‘Criterio’ straipsnį apie 
lietuvių trėmimą į Sibirą 
ir išleido (nesiklausdami 
autoriaus) brošiūrą 20.000 
egzempliorių. Jėzuitų lei
džiamas mėnesinis žurna

las ‘Estudios” buvo žadė- 
ijęs vasario mėnesį pradėt 
: spausdint Vaičiulaičio lie- 
i tuvių literatūros apžvalgą. 
; Kolkas neturime informa- 
i cijų, ar jau pradėjo spaus- 
j dinti.

I

(LKFSB) Pereitų metui Canterbury arkivysku- 
balandžio 6 d. Lietuvoje i pas sako, kad Kardinolo 
mirė vienas didžiausių > mirtis yra didelis nuosto- 
darbo žmonių prietelių ir lis visiems, kurie nori, kad 
nepriklausomos Lietuvos . Kristaus liudijimas būtų 
veikėjų Dr. Pr. Dielinin-! ištikimai perduotas žmo- 
kaitis. Metinių jo mirties nėms. Patriotizmas jo kal- 
sukaktuvių proga prisime- bose visuomet buvo aiškus 
name, kad jis teturėjo tik ir stiprus. Jis buvo akylus 
40 metų (buvo gimęs 1902 kooperavime su kitais 
m. geg. 5 d.). Aukštuosius i krikščioniais ir jis kilniai 
mokslus buvo baigęs Kau-I tarnavo krikščionių liūdi
no universitete ir dar stu-' jimo reikaluose. Visi, ku- 
dijas gilinęs Paryžiųje, j rių širdys yra įdėtos į

Britaniją, 
Jis buvo 
ir nuošir-

★ Alijantų ka riuo- 
menė smarkiai prispyrė 
Ašies vado Romellio ka
riuomenę Mareth linijoj. 
Sakoma, kad Rommelio i tam Raud. Kryžiaus dar- 
kariuomenė arti apsupimo bui, kiekvienas amerikie- 
ir sunaikinimo toj Mareth į tis privalo remti Raud. 
linijoj. Ten randasi toji Kryžiaus Karo Fondą. 
Rommelio kariuomenė, 
kuri britų buvo parvyta
net iš Egipto per visą Af- korčiukės pirkimui J. V. 
rikos dykumą.

Jums nereikia porcijos

Karo Bonų.

T. T. Jėzuitų Misijos
Šv. Juozapo parap., Kovo 10 —

dijas gilinęs Paryžiuje, | rių širdys
kur gavo mokslo daktaro ! Krikščionišką 
laipsnį. Grįžęs į Lietuvą ’’ ~~ 1-
dėstė socialinius (visuo-| 
menės) mokslus universi-| 
tete ir drauge labai uoliai' 
darbavosi organizacijose, | 
spaudoje. Paskutiniu lai
kotarpiu buvo vienas iš 
didžiųjų šulų dienraštyje 
“XX Amžius”, vienas iš 
didžiųjų katalikų politikų 
Lietuvoje ir nuoširdus 
krikščioniško darbininki
jos sąjūdžio organizato
rius. Bolševikams okupa
vus Lietuvą buvo vienas iš 
pirmųjų uždarytas į kalė
jimą. Kažkokiu būdu išli
kęs bolševikų neišvežtas į 
Sibirą (matyt nebesuspė
jo), sukilėlių buvo išva
duotas iš kalėjimo, tačiau 
tiek išvargintas žiaurių 
tardymų ir sunkių kalėji-j

★ Kovo 28 dienos prane
šimu iš Aleutų salų, kad 
ten buvo užduotas skau
dus smūgis japonų laivų 
transportui, 
Kišką bazę.
karo laivai patikę japonų 
laivų abazą smarkiai puo- 

i lė ir privertė japonus grįž- 
■ ti iš kur atvykę.

kuris vyko į 
Dėdės Šamo

Private C f c) Johnny Steele. 19 metų amžiaus iš Pike- 
ville, Ky., kuris ištaškė 33 japonus ir išnaikino du kul
kosvaidžių lizdus. Jis už atsižymėjimą apdovanotas 
Laivvno Garbės kryžiumi.

★ Iš Ncw Haven, Conn., 
pranešama, kad ten jau
čiamas galimas trūkumas 
ateinančią savaitę bulvių. 
Bet, jeigu Maine valstybės 
siuntiniai pasieks Connec- 
tieut valstybę, tai trūku
mo pavojus praeis.

liūdi jo netekę, 
labai malonus 
dus draugas.

Dr. J. H. Hertz, vyriau
sias rabinas, atidavė pa
garbą Kardinolui už 
liūs jausmus tiems, 
yra nukentėję dėl 
persekiojimo.

The Manchester
dian kovo 18 d. laidoje pa
reiškia, jog Kardinolo 
Hinsley mirtis bus jaučia
ma Anglijoj daug toliau 
už jo paties Bažnyčios. Vi
sas Londonas jį ilgai atsi
mins.

The Daily Miror kovo 18 
d. laidoje pažymi, kad 
prieš nacius Westminste- 
rio arkivyskupas pasireiš
kė daug garsiau, kalbėda
mas apie privačio žmo- 

mo sąlygų, kad organiz-į gaus teisę prieš valstybę 
mas nebeįstengė atsispirti į pagal Krikščioniškąjį 
karo metu paplitusioms e-mokslą.
pidemijoms ir Dielinirtkai-1 The Daily Telegraph pa- 
tis mirė palikęs nusiminu- brėžia, kad, mirus Kardi- 
sią žmoną su mažu kūdi-polui Hinsley, jo Bažnyčia 
kiu ir jo liūdinčią visą Lie
tuvą.

jo gi- 
kune 
nacių

Waterbury, Conn.
Bal. 4 d., T. Jonas Kidykas, 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.
Geg. 2 — 16 d., T. Antanas Mešlis, S. J.

Wanamie, Pa. — Šv. Marijos parap., Geg. 2 — 
T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

Lawrence, Mass.
23 d., T. Jonas Kidykas, S. J.

Pranciškaus parap.,

Britų Spauda Ir Religiniai 
Vadai Atiduoda Pagarbą 

Kardinolui Hinsley

į 
i

I
i

j
i
i

Guar- 11 d.,

Šv. Pranciškaus parap., Geg. 9—

Londonas, kovo 25 —Mi
rus Kardinolui Hinsley, 
Anglijos vadai ir laikraš
čiai labai aukštai įvertina 
velionį, a. a. Kardinolą 
Hinsley.

a.

Į

ir jo šalis neteko įžymaus 
tarno.

The Times sako, kad jis 
būdamas savo aukštumoje 
visuomet pasirodė narsiu 
kovotoju neidamas į kom
promisą su žmogumi, kur 
jo įsitikinimu Dievo reika
las yra 
smarkiai 
sus savo 
resus.

The Daily Mail sako, kad 
Kardinoias Hinsley buvo 
įžymiausias Anglijos kar-

liečiamas, ir jis 
kovodavo už vi-

Bažnyčios inte-

Rochester, N. Y. — Šv. Jurgio parap., Geeg. 22—25 
d., T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

VViiliam D. Cox, dešinėj, naujas savininkas Phils 
baseball’o ratelio kalbasi su buvusiu “bosu”, kuris su
laukė savo 80-to gimtadienio.
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'dų. Šių liūdnų sukaktuvių 
proga prižadėkime visi ten 
vėl sugrįžti su laisvųjų 
tautų pergale ir ištiesti 
ten savo trispalvę; sugrįž
ti ne tik Klaipėdon, bet ir 
senojon mūsų Tilžėn, ir

Politika Daroma Valstybių Libijoj, Tobru'ko uoste rasta šie geležies laužui palikimai: vandenyje 
sudaužytas paskendęs submarinas ir ’krante buvusi įsistiprinimo gūžta. 

Tai britų> smarkaus puolimo ženklai,kurie privertė Ašies armiją trauktis.

Hitlerio pradėtųjų agre- męs Sudetus ir galop įsi- 
sijų prieš mažesnes tau- veržęs vison Čeko-Slova- 
tas eilėje Lietuvai teko at- kijon ir vis dar niekeno 
sidurti ketvirtoje vietoje, nesustabdytas ir nenu- 
Pavergęs Austriją, ūžė- baustas, Vokietijos impe-

Iš Churchillio kalbos mėginama daryti įvairių iš
vadų. Ypač tie, kuriems labai rūpi sovietų interesai, 
skubotai pareiškia, kad Anglija pažadėjusi Rusijai 
atstatyti senąsias, dar prie caro buvusias sienas. So
vietų ambasada Washingtone tą pat pabrėžia ir už
tikrina, kad Pabaltijo likimas jau išspręstas. Bet iš 
Churchillio kalbos tokia išvada nesiduoda padaroma. 
Priešingai, Anglijos premieras pareiškia, kad, girdi, 
“mes turime susitarti su didelėmis ir draugingomis 
valstybėmis respektuoti ir rūpintis silpnesniųjų ir ma
žesniųjų tautų teisėmis”. Tokio pareiškimo akyvaiz- iki galo, ar ji būtų gavusi pažadėtuosius Dardanelius? 
doje, nesuprantama, kaip galima teigti, kad Anglija Dabar tai jau tas bergždžias klausimas. Spėlioti čia 
yra pasiryžusi atiduoti bolševikams Pabaltijų ir ki- neišsimoka. Paimkime tik realius faktus. Jie patys 
tas buvusias cariškos Rusijos dalis? Ar gi jau britų už save kalba. Turkija buvo visiškai nugalėta ir pra- 
imperijos vadas būtų toks dviveidis ir taip ciniškai rado daug savo žemių. Bet Dardaneliai buvo jai palik- 
kaitaliotų savo žodžius ir mainininkautų Anglijos gar- ta. Kodėl jų Rusijai neatiduota ? Vien dėlto, kad Rusi- 
be? Daryti panašias išvadas tai būtų skaudus jo įžei
dimas.

Tiesa, diplomatijos srity yra buvę faktų, kad 
stambiosios valstybės, karui ištikus, greta viešųjų 
sutarčių, darė ir slaptus viena kitai pasižadėjimus. 
Taip pirmojo pasaulinio karo metu Anglija buvo pa
žadėjusi atiduoti Rusijai Dardanelius. Tai labai reikš
mingas pažadas. Normaliose aplinkybėse ji už jokius 
pinigus nebūtų atidavusi svetimai valstybei, o ypač 
dar Rusijai, to rakto į Juodąsias ir Viduržemio ma
rias. Vien vokiečių laimėjimai privertė ją tai padary
ti. Tačiau tarp pasižadėjimų ir jų išpildymų dažniau
siai atsiranda neperžengiamų spragų. Tokią spragą tika yra daroma valstybių kabinetuose. Ką spauda 
1915 m. pati Britanija mėgino padaryti ir Dardanelius apie politiką rašo, tai tik tiek reikšmės tėra, kad laik- 
sau pasiimti (gal tuo nekaltu sumetimu, kad paskui raščių ir žurnalų skiltyse atspindi redaktorių ir jų 
atiduos Rusijai). Gallipolio žygis tačiau nepavyko. 
Dardanelių britai nepaėmė. Ir visas 1914-18 m. karas 
nuėjo visai kita kryptimi, tuo atžvilgiu, kad Rusija 
neišlaikė kritusios ant jos karo naštos ir visiškai su
smuko. Karas užbaigta be jos pagalbos. Jos milžiniš
kos aukos nuėjo veltui. Bet jei Rusija būtų ištesėjusi turime stipriai reaguoti.

ja buvo bolševikiška. Ar manote, kad Anglija dabar 
bus gausiau nusiteikusi dėl bolševikiškos Rusijos, kaip 
kad 1918 metais?..

Tai štai kaip gali atsitikti su slaptomis sutarti
mis, jei jos yra daromos sunkioms aplinkybėms ver
čiant. Antra vertus, tokios sutartys taip lengvai aikš
tėn neišeina. Jas taip pat saugiai dabojama, kaip ir 
strateginius karo planus. Gi dabar visi žvirbliai apie 
kažkokias slaptas sutartis viešai čirškia. Rimtai žiū
rint, *ai čia bus gryna propaganda — noras ištirti, 
kaip pasaulis į tokius paskalus reaguos.

Vienas rimtas diplomatas yra pasakęs, kad poli-

išvardindama svarbiuo
sius Mažosios Lietuvos 
miestus: Klaipėdą, Tilžė, 
Gumbinę, Karaliaučių, ge
rai žinodama visos lietu
vių tautos teritorinius pa
geidavimus. Bet 1923 m. 
Lietuvai pavyko atgauti didžio poeto Duonelaičio 
tiktai apie penktą dalį visų tėviškėn — Tolminkiemin, 
Mažosios Lietuvos plotų: 
Klaipėdą, Nemuno žiotis 
ir dešinį jo krantą. Šis ma- _
žas kraštas (lJOO^kv. my- vaj menkas gyvenimas be

-t^nAAA \ savo, taip artimos lietu
viškos jūros, kuri tinka
miausiu būdu jungia Lie
tuvą su garbinga Amerika 
ir šimtu kitų kraštų, su 
kuriais mes norime broliš
kai bendrauti ir keistis 
sunkaus mūsų triūso ga
miniais. Tad susikaupki
me liūdnose sukaktuvėse 
ir padidinkime savo pas
tangas Lietuvos reikalams 
ginti ir Amerikos pilnai

timą ir pagilinimą, į pra- amerikietiška taika — 
monę ir į naują modernią PAX AMERICANA — bus 
statybą daugiau kaip du bešališkas išsprendimas 
šimtu milijonų litų savų daugelio Europos klausi- 
sunkiai uždirbtų ir šutau- mų, jų tarpe ir Mažosios 
pytų kapitalų. t •

Lietuvai patekęs Klaipė
dos uostas padidino savo 
tonažą apie keturis kar
tus. Pradėjo augti naujas 
Lietuvos prekybinis laivy
nas. Amerikos lietuvių ek
skursijos pasiekdavo Lie
tuvą okeaniniais laivais 
per Klaipėdą. Klaipėda pa
sidarė Lietuvos ekonomi
nio organizmo plaučiais. Ji 
buvo tarsi Lietuvos akis,

ir į Sembos gintarinius 
krantus.

Mažai neturtingai Lietu-
lių ir apie 150,000 gyv.) 
sudarė tik apie 5f < buvu
sios mūsų respublikos 
plotų. Bet per Klaipėdos 
uostą ėjo 80'i visos užsie
ninės mūsų prekybos. Po 
Kauno, Klaipėda virto 
svarbiausiu lietuviškos 
pramonės centru, kurs ga
mino apie ketvirtą dalį 
mūsų pramonės gaminių, 
daugiausia eksportui ski
riamų. Lietuva investavo 
į Klaipėdos uostą praplė- pergalei laimėti. Teisinga

Lietuvos sugrąžinimo prie 
bendrojo lietuvių tautos 
kamieno. Lietuvių tauta 
laiko save Jungtinių Tau
tų ištikimu sąjungininku, 
kas uždeda mums pareigą 
kartu su galinga Amerika 
viską daryti bendrai lais
vųjų tautų pergalei laimė
ti ir laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos prisikėli
mui įkūnyti.

Lietuvių Tautinė Taryba.

I

rializmas permetė Lietu
vos pasienin dideles me
chanizuotas karo jėgas ir 
adresavo Lietuvai griežtą, 
bauginantį ultimatumą, 
reikalaudamas užleisti 
jam Klaipėdos kraštą. Ly
giai kaip Čeko - Slovakija, 
Lietuva neišprašė iš di
džiųjų valstybių jokios 
kariškos pagalbos ir 1939 
m. kovo 22 d. buvo Vokie
tijos priversta pasitraukti 
iš vienintelio savo uosto ir 
labai seno lietuvių miesto 
— Klaipėdos.

To liūdno įvykio metu 
Lietuvai ir jos išeivijai to
limuose kraštuose neliko 
kitos priemonės reaguoti, 
kaip tik protestuoti gau
siuose nuliudusios visuo
menės mitinguose ir stip- drąsiai žvelgianti į platųjį 
rintis pasiryžimais vėl at- pasaulį ir j savo dar gra- 
siimti neteisėtai praras- žesnę laisVą ateitį, 
tas žemes. Tą pačią kovo vos jauni 
22 d. Samuel Hoare primi- milo sa 
nė D.-Britanijos Atstovų sėmėsi 
Rūmuose, kad 1938 m. dinamiš 
rugsėjo mėn. Hitleris pa- pėdos kraštas ir jo pajū-i 
tikinęs Chamberlenui, jog riai <

. jis “neturįs teritorinių Lietuvos/dalimi, 
pretenzijų į Klaipėdą”... už deši 
Tai buvo nebe pirmoji ei- plotus kontinento gilumo- 

 

niška Hitlerio melagystė, je. Jauni, auganti Lietu- 
Šia proga bus pravartu. va tikėjosi Klaipėdoje iš-’ 

i prisiminti, kad Amerikos ugdyti patį didžiausią ir 
Lietuvių Taryba dar 1915 veikliausią savo miestą. 
~i. balandžio 20 d. savo pe- 1939 m. kovo 22 d. už-

■ ticijoj reikalavo suvienyti plūdę vokiečiai tuojau iš
galime snausti ir prieš nepalankią mums propagandą Didžiąją ir Mažąją Lietu-, metė iš Klaipėdos apie 
x _x._ K. va į vieną valstybę, kartu 20.000 lietuvių ir 4,000 žy-

partijų nuoširdūs pageidavimai.
Tačiau nepamirština, kad tokie stambių laikraš

čių pageidavimai, primygtinai kartojami, turi stip
rios įtakos į bet kokios vyriausybės politiką. Tad ne-

Lietu- 
as karštai pa- 

s pajūrius, kurs 
kvėpimo plačiai 

i veiklai. Klai-

dan&si vertingiausia' 
vertesne 

į kartų didesnius

"ForaSetterDay
U.S.WAR BONDS■I

Eleven members of a secret Bel- 
gian undergrojnd organization re- 
sponsible for aiding United Nations 
fliers shot down over German occu- 
pied territory were executed by 
Nazi firing scuads recently over a

2-day period.' They were charged 
by their German captors with "aid- 
ing the enemy.”

Here in America we can aid in 
the fight against Hitler without en- 
dangering our lives if we do our 
work diligently and buy War Bor.ds 
every pay day.
WSS 741G V. S. Treafury D t pi.

MĮ

Generalinio Konsulo J. Budrio kalba, 
pasakyta kovo 21 d., Brooklyne, N. Y.

Žvelgterėkime kas buvo daroma Klaipė
dos krašte. Pirmiausia, kai tik Berlynas įsi
tikino, kad tas kraštas visvien iš Reicho taps 
išskirtas, per kelias dienas valstybinis tur
tas buvo už bevertes markes (ir tos pačios 
Skolon) parduotas Klaipėdos miesto bei aps
kričių savivaldybėms., Tokiu būdu visi siau
rieji geležinkeliai ir net fortas prie įėjimo į 
Klaipėdos uostą atsidūrė Klaipėdos miesto 
bei apskričių savivaldybių rankose. Geležin
kelių linija, supanti miestą, priklausė priva
tiems fabrikams, kurie sudarė akcinę ben
drovę linijai eksploatuoti. Mat Vokietija ti
kėjosi, kad nežiūrint kas gautų kraštą val
dyti, savivaldybės vis liks vokiškomis. Ali
jantų atstovai, atvykę kraštą perimti ir jį 
valdyti, tų “pardavimų” netyrinėjo ir į tai 
nereagavo. Prancūzų, kaip pirmiau ir vokie
čių, įgulos už kareivines nuomos nemokėjo; 
tačiau kuomet tose pačiose kareivinėse buvo 
patalpinta Lietuvos įgula, Klaipėdos miestas 
iš Lietuvos valdžios pareikalavo nuomos po 
10,000 litų metams, kurią teko mokėti visą 
laiką. Alijantai savo politika Klaipėdos kraš
to link, nuostabiai padėjo ir per visą laiką ir 
toliau padėdavo Vokietijai.

Visiems žinomi motyvai dėl kurių tas 
kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos — 
kraštas nevokiškas, o nuo amžių lietuviškas. 
Atrodo paprastas ir logiškas dalykas per
duoti jį Lietuvai. Pagaliau, jeigu jau gyven
tojų dauguma, per šimtmečius gyvenusi po 

vokiečiais, buvo skirtingos kultūros, tai ga
lima buvo paruošti autonomijos statutą.

Tačiau nei to nereikėjo: pati Lietuva tą 
pažadėjo, būtent Lietuvos Seimas 1921 m. 
lapkričio 11 d. priėmė rezoliuciją laiduojanti 
Klaipėdos kraštui ypatingą jo savytumui ap
saugą. Lietuvos Seimas iškilmingai pareiškė, 
kad pripažinsiąs kraštui demokratiniais 
principais pagrįstą autonomiją vielos ūkio, 
administracijos, darbo apsaugos, teismų 
sutvarkymo, švietimo bei religijos srityse.

Vienok per trejus metus nuo atskyrimo 
kraštas buvo valdomas prancūzo, kuris darė 
viską, kad netik būtų išlaikytas krašto vo
kiškas elementas, betgi dar sustiprinti vo- 
kiškumą importuodavo valdininkus bei mo
kytojus. Jo politika buvo aiškiai provokiška 
ir tiesiog demonstratyviai prieš lietuviška, 
nukreipta tiek prieš pačią Lietuvos valstybę, 
tiek prieš vietos gyventojus lietuvius. Tas 
asmuo, pats prancūzas, nepriimdavo patari
mų iš Prancūzijos atstovo Kaune ir net su 
juo dėlto susipyko. Pastebėjęs karininkus ar 
pagelbininkus draugaujant ar simpatizuo
jant lietuviams, siųsdavo juos atgal į Pran
cūziją.

Nors Klaipėdos kraštas po 1923 metų sau
sio mėnesio įvykių buvo lietuvių rankose; 
nors Alijantų atstovai, kariai bei laivai ap
leido Klaipėdą vasario 19 d., tačiau de jure 
jis buvo perleistas Lietuvai daug vėliau ir tai 
sąlygomis, kurios Lietuvą suvaržė ir neloja
liam gaivalui suteikė galimybę kišti lazdas į 
valstybinio vežimo ratus.

Įvairių provokiškų grupių peticijos visuo

būtų visą

nuo krašto 
staiga per

met rasdavo signataruose advokatus ir už
tarėjus. Krašte tiesiog neįmanoma buvo pe
reiti prie normalaus gyvenimo. Nematomos 
rankos dirigavo ir darė viską, kad kiršinti 
vietinius gyventojus prieš Lietuvą ir kad 
politinė mažo krašto atmosfera 
laiką užnuodyta.

Nepraėjo nei dviejų mėnesių 
parėmimo Lietuvos žinion, kaip 
naktį iškilo visuotinis politinis streikas. Tas 
streikas paslaptingiems rengėjams nepasi
sekė ir po kelių dienų buvo nutrauktas. Tuo
jau po to Štalhelmo organizacijos, vadovau
jamos iš Tilžės atsargos kapitono Amon, bu
vo bandoma organizuoti sukilimas. Abu ne
pasisekę žygiai susilpnino bei kuriam laikui 
nuslopino diriguojamus iš užsienių irriden- 
tiškus veiksmus. Streiku prisidengiant 
mums galima buvo paliuosuoti ir grąžinti 
Vokietijai virš aštuonis šimtus taip vadina
mų “paskolintų” valdininkų, kurie, nors ne- 
piliečiai, aktingai streike dalyvavo. To apri- 
mimo neilgam užteko. Rytprūsiuose plačiai 
veikė kita ultra patrijotinė organizacija 
“Heimatbund”. Ji buvo labai artima “štal- 
helmui” (išvertus — plieninis šalmas). Tos 
abi giminingos organizacijos plačiai veikė 
tiek Rytprūsiuose, tiek Klaipėdos krašte, 
Dancige, lenkų Pamary ir Baltijos kraštuo
se. Jie visur turėjo jei ne viešų, tai slaptų 
savo organizacijos narių. Po žurnalistų bei 
prekybos agentų priedanga siuntinėdavo sa
vo inspektorius. Tų keliautojų užduotis buvo 
aplankyti vietinius rezidentus, kurie suteik
davo išsamiausius raportus, kiekvieno valdi
ninko charakteristiką, uolumą bei aktyviš- 
ką pasidarbavimą vokiškumui; taip pat lie
tuviškų veikėjų charakteristiką, net jų silp

nąsias vietas privačiam gyvenime. Tokie re
zidentai taip pat pateikdavo savo sumany
mus kas darytina. Tokių inspekcinių kelio
nių rezultate Vokietijoje pasirodydavo seri
jos straipsnių apie vokiečių priespaudą, au
tonomijos laužymą, lietuvių nekultūringumą 
ir panašiai. Prie to būdavo paduodami fak
tai. žinoma, iškraipyti. Lietuvių valdininkai 
ir veikėjai buvo pašiepiami. Lygiagrečiai vo
kiečių užsienių reikalų ministerija gaudavo 
skundus dėl jų generalinio konsulato narių 
neveiklumo ir nesugebėjimo. Tie konsulato 
valdininkai tų patrijotų buvo stačiai terori
zuojami, nuolatos savo viršininkų kaitalio
jami; taip ne vienas jų rado savo karjerai 
galą Klaipėdoje.

Vokiečiai Klaipėdos krašte turėjo du dien
raščius — vieną Klaipėdoje, kitą Šilutėje, ir 
biauriu lietuvišku žargonu leidžiamą “Lietu
višką Zeitungą” Klaipėdoje. Tų laikraščių 
savininkas gavo Vokietijoje paskolą pusei 
milijono litų, iš ko jis padidino ir moderniza
vo spaustuvę bei siuntinėjo per visą Lietuvą 
agentus tam laikraščiui platinti. Gi Klaipė
dos krašto visiems lietuviams “Lietuviška 
Zeitungą” buvo siuntinėjama dykai.

Iš Klaipėdos krašto policijos buvo paliuo- 
suotas viešai savo nelojalumą demonstravęs 
komisaras Shell. Jį pradžioje pakvietė vokiš
ką dienraštį redaguoti, o vėliau jis buvo pas
kirtas Rytprūsių politinės policijos viršinin
ku. Užteko jam pervažiuoti sieną, ir jam bu
vo įteiktas Vokietijos pasas bei patikėta to
kia atsakominga vieta.

Klaipėdos krašto mokytojai ir valdinin
kai, neišskiriant nei teisėjų, buvo paperka
mi slaptai jiems išmokant kas mėnesį po ant
rą algą iš Vokietijos. Bus daugiau
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Antradienis. Kovo 30. 1943 DARBININKAS ?

Netekome garbingo lietuvio kunigo, 
didingo tėvynainio, darbingo kultūri
ninko ir įžymaus spaudos apaštalo. 

1871-1943
Skaudi žinia sukrėtė vi-f 

są mūsų lietuvių išeiviją 
ir visą lietuvių tautą, iš
girdus. kad šių metų kovo 
19 dieną pasimirė žilasis 
baltagalvis senelis kuni
gas Antanas Milukas, “tu- 
miškos energijos ir dau- 
kantiško darbštumo lietu
vis”, pašventęs su viršum 
pusę amžiaus Dievo gar
bei. Tėvynės ir Tautos ge
rovei. Savo gyvenime, jis 
buvo nuolankus ir tylusis 
darbininkas Kristaus vy- 
nyne ir tėvynainiškame 
kultūriniame darbe. Jis 
niekada nesigyrė savo dar
bų nuopelnais, tarsi, sa
viškiams primindamas: 
“Kas giriasi, tegul giriasi 
Viešpatyje. Nes ne kas 
pats save užtaria, tas yra 
pripažįstamas, bet tas. 
kuri Dievas giria” (II Kor. 
X, 17—18).

Kai jo netekome, 
aien visa lietuvių 
pripažįsta ir Dievas

šian- 
tauta 
giria 

visiems plačiai žinomą ir
garbingais darbais atsižy
mėjusį kunigo Antano Mi
luko asmenį. Jis buvo ne 
tik vienas iš pirmųjų lie
tuvių kunigų ir laikrašti
ninkų Amerikoje, bet taip 
pat vienas iš pirmųjų ko
votojų už lietuvių kalbą ir 
laisvę Lietuvoje spaudos 
draudimo metu, ir vienas 
iš uoliausių tėvynainių 
darbuotojų Lietuves Lais
vės 
mo 
m u 
garbingo jo gyvenimo pa
skirtį. ir susidomėkime 
nuopelningais jo nuveiki- 
mais lietuvių tautos nau
dai ir savo tautiečių gero
vei.

BIOGRAFINIAI 
BRUOŽAI

Kunigas Antanas Milu
kas gimė šeštokuose savo 
globėjo dieną, būtent, bir
želio 13, 1871 metais. Jo 
tėvai dzūkai buvo dievo
baimingi ir atsidavusieji 
savo sūneliui duoti moks
lo. Jis pradinį mokslą ga
vo Rudaminos pradžios 
mokykloje, paskui mokėsi 
Marijampolės gimnazijo
je. 1889 metais įstojo į 
Seinų kunigų seminariją, 
kur jis su kitais klierikais 
slaptai dirbo už lietuvybę 
ir pasirodė turįs organi
zacinių gabumų. Viename 
seiniškių klierikų susirin
kime. įvykusiame sausio 
30 dieną, 1890 metais, jis 
turėjo paskaitą ir skelbė 
savo gyvenimo svajonių 
programą tokiais reikš
mingais žodžiais: “Noriu 
būti tikru kunigu, prisidė
ti kunigaujant prie page
rinimo Lietuvos dvasiško 
ir medžiagiško būvio, iš- 
kariauti lietuviams laimės 
ant žemės ir išprašyti lai
mės po mirties, tai mano 
siekis. Tikėjimas, meilė, 
mokslas, triūsas, tai mano 
mediumas”.

Jis Seinų kunigų semi
narijoje mokėsi apie du 
metus, ir daug rūpinosi iri 
daug veikė savo tautiečių 
naudai ir gerovei. Jis su 
kitais klierikais organiza->

išrūpinamo ir laimėj:- vo slaptas kuopeles, kad 
momente. Todėl, ido- mokytis lietuvių kalbos ir: 

istorijos: kad susipažinti 
su lietuvių dainomis, pa-į 
sakomis, legendomis, se
novės liekanomis: kad ap

rašyti lietuvių dorybes,* 
Į papročius, žaidimus, šo-i 
kius, drabužy kad studi-

Britų karys paruošia iškabą, kai britų 8-toji armija įžengdinejo į Li
bijos kaimus.
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Todėl, ido- 
žvelgti į darbingo ir
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j juoti filosofiją, astrono
miją, chemiją patologiją, 
higijeną, ir tt.

Be to, jis seminarijoje į- 
steigė rankraštinį laikraš
tėlį “Knapt”. kuris vėliau 
gavo “Vilties” vardą. Žy
mėtina, kad vienas iš žy- 

, miausių to laikraštėlio 
bendradarbių buvo J. E. 
vyskupas Petras - Pran
ciškus Būčys, dabartinis 
TT. Marijonų kongregaci
jos Generolas ir Olimpijos 
vyskupas. Jauno klieriko 

į Antano Miluko uolumas 
buvęs nepalaužiamas, e- 

į nergija — dinamiška, dar
buotės daviniai be galo 
nuopelningi šviesiai lietu
vių tautos ateičiai. Tačiau. 
1891 metais, jo ir jo kole
gų tėvynainiška darbuotė 
tėvynės naudai atkreipė 
caro žandarų dėmesį, ir 

į dėl to jis ir klierikas J. 
Sutkaitis tapo pašalinti 
iš seminarijos, kad tuoj 
anot prof. E. Volterio, ap- j 
saugotų tą mokslo įstaigą 
nuo rusų valdžios baus
mių.
1892 METAIS ATVYKO I 
AMERIKĄ IR IšVENTI- I 

NAMAS KUNIGU
Nors pašalintas iš semi

narijos. bet klierikas An
tanas Milukas nepasidavė 
nusiminimui, ir 1892 me
tais atvyko į Šiaurės Ame
riką. Tvirta tėvynės meilė 
neužgeso, bet dar labiau 
liepsnojo ugningoje jo 
krūtinėje. Čia kun. A. Bur
ba tuojau pakvietė tėvy
nainį klieriką į “Vienybės 
Lietuvninkų” redaktorius. 
Tą laikraštį puikiai reda
guoja. ir kartu mokosi 
anglų kalbos. Susipažinęs, 
su šio krašto kalba. 1893 i 
metais stoja į Philadelphi-i 
jos arkivyskupijos kuni- Į 
gų seminariją. Drauge su 
klierikais A. Kaupu ir J. 
Žilinsku, jis įsteigė “Lau
ryno Ivinskio Europiškai- 
Amerikonišką Draugys
tę”. Jos tikslas buvo “tyri
nėti mūsų tėvynę, jos pra
eitį ir tt... Visasvietinėje 
1900 (metais) Paryžiaus 
parodoje įtaisyti 
ką skyrių...”

1896 metais, 
Antanas Milukas

i namas kunigu ir paskiria
mas vikaru prie Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos, She
nandoah, Pa. Iš čia, 1899 

į metais persikėlė į Brook- 
! lyną, N. Y., kur klebonavo 
Angelų Karalienės lietu
vių parapijoje. Po kurio 
laiko vėl grįžo į Shenan
doah, Pa., o 1901 metais 
išvyko studijuoti 
burgo universitetą, 
carijoje, kur 
bendradarbiavo 
viais rašytojais, 
nančiaiš kituose 
universitetuose
naujančiais įvairiose Ru-tšeimyninkauti, tik į Chi-tburge esantieji lietuviai

j
I lietuvis-

klierikas 
įšventi-
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Stasys Santvaras.

Karžygių Motina
BALADĖ

Pavasaris, kaip gulbė, skraidė už beržyno, 
Padangėj sidabrinėm fleitom grojo vyturiai... 
Tada jos vyrą į valdžios vežimą pasodino — 
Karaliui buvo reikalingi narsūs ir tvirti kariai...

Su nerimu ir ilgesiu ji keldavo kas rytą, 
Drebėdama ji laukdavo iš apkasų žinios...
Kai panemunėse šarma šarmojo girią nudraskytą — 
Jai pranešė: Netekome Jūs vyro paramos kilnios...

Paliko ji viena su trim vaikais ant rankų — 
Skausmingai sužeista gėlė su trim žiedais...
Ak, ir paukščius išvaikė šūviai ir ugnis patrankų, 
Upelių vandenis nudažė drumzlinai...

Išklydusi, lyg stirna, į nežinomą pasvietę, 
Kaip savo širdį ir akis, ji saugojo vaikus... 
Ji gimto žodžio mokė juos — jiems švietė,

Kaip švyturys, kada ant marių šėlsta viesulas klaikus

Nuskriausdama save, atimdama sau kąsnį — 
Tris briedžius užaugino motina puiki... 
Dabar galėjo ji tikėt rytojų malonesnį. 
Svajonėmis jaunatvės laimę aplankyt...

Ir ėmė grįžt taikos balandžiai į pastoges, 
Pavasaris vėl pynė vainikus...
Savam*krašte ji vylės rasti atlošą patogią
Ir pailsėt, kol vakaras pakalnėse paskleis rūkus...

Bet laisvės ir geresnio rūbo Audėja — Tėvynė — 
Pavojų skelbė... Ir pradėjo bust jautri širdis: — 
Trys broliai per daubas ir pelkes kelią skynė — 
Jokia kova už gimtą šalį jų negąsdins, nebaidys...

Gimdytoja juos išlydėjo į pakluonę
Ir meldėsi, kad iš grumtynių grįžtų sakalai... 
Nerimo ji, kaip šmėklą vijo mintį nemalonią, 
Kad žūt gali, kai lėkti pakilai...

Sodybos lapai gelto. Pro pušyną mėnuo kilo.
Tą naktį nesumerkė ji akių...
Prie Dauguvos vyriausias jos sūnus užgeso ir nutilo, 
Jau jis nevaikščios žemės vieškeliu klaikiu...

t Prie sostinės, prie kunigaikščių miesto vartų — 
’ Grobikai antrą sūnų pervėrė kulka...
Keno krūtinė žaizdomis nuo to neatsivertų, 
Ir kam buitis netaptų amžinai pilka?

Bet švietė dar vidurnakty maža švieselė —
Ji manė, kad jauniausią sūnų prie širdies priglaus... 
Deja, lemtis žiauri ir visagalė,
Kaip žaibas liepą trenkė: Nėr ir pastaro sūnaus!

Niekingi valkatos, iš kažin kur atklydę atėjūnai — 
Nušovė jį Radviliškio laukuos...
Ak, neatgis žydėt nulaužyti bijūnai,
Gegužės mėnesį gegutės jiem jau nekukuos...

Nusviro motinos galva, ir sąnariai sustingo, 
Kaimynai greitai uždegė žvakes...
Sodinti jos žiedai nuvyto, viltys dingo, 
Mirtis kažin kur nunešė mintis lakias...

Dabar, kai sutemos pakalnes ir laukus užlieja, — 
Iš kapo žengia jos vėlė
Ir. kaip plaštakė, ant sūnų kapų ji skrieja, 
Pavasarį ant vyro palaikų išdygsta, kaip gėlė...

Nesantaika, vaidai, šėtono sėjami nesutarimai — 
Neleidžia jai nurimt ir po žalia žeme...
Čionai negrįš jinai, kai pasibaigs audrų siautimai, 
Kai sandoros šviesa prašvis pasauly tamsiame...

kunigai nuomoniauja, kad 
reikėtų lietuviams steigti 
lietuvaitėms religinė vie
nuolija. Būdamas litera
tas, kun. A. Milukas iškė
lė sumanymą suorgani
zuoti lietuvaites katalikų 
spaudai remti ir mokyklo
se mokyti. Tuo metu Šv. 
Pauliaus Seselės Šveicari
joje dirbo nuopelningą 
spaudos darbą. Juk lietu
vaitės galėtų aukotis ir 
dirbtų jų pavyzdžiu. Kazi
miera Kaupaitė tapo suža
vėta tokiomis mintimis, ir 
tuojau parašė savo broliui 
kun. A. Kaupui, kurs atsa
kė: “Tavo sumanymui vie
nuole būti ir vykti Šveica
rijon, pritariu. Tegul Die
vas tau padeda. Mokslą ir 
užlaikymą aš apmokėsiu”. 
Kun. A. Milukas padėjo 
Kazimierai Kaupaitei už
megzti atmintinus ir isto
rinius santykius su Šv. 
Kryžiaus vienuolėmis In- 
genbohly, Šveicarijoje. 
Apvaizdai leidžiant, tas 
gal ir nulėmė, kad ilgai
niui tuo būdu užsimezgė 
Šv. Kazimiero Seserų 
Kongregacija, kurios pir
moji Motina Generalė - Į- 
kūrėja Marija (1880-1940) 
yra buvusi Kazimiera 
Kaupaitė.

1901 — 1902 metais, ku
nigo A. Miluko ir jo ben
draminčių buvo globoja
mas “Tėvynės Sargas", ir 
1903 metais redakcijos a- 
dresas buvo skelbiamas jo 
vardu, jam jau sugrįžus iš 
Fribourgo į Shenandoah, 
Pa., vikarauti. Kun. A. 
Milukas vėliau klebonavo 
lietuvių parapijose: Girar- 
dville, Gilberton ir Phila- 
delphia, Pa. Beklebonau- 
damas lietuvių parapijoje 
Philadelphijoj, jis leido 
jungtinį žurnalą “Dirvą- 
Žinyčią”, vėliau įkūrė lai
kraštį “Žvaigždę”, ir kas 
met deficitus apmokėdavo 
vienas savo lėšomis. Tuo 
tarpu prie parapijos įkū
ręs lietuvių parapijinę mo
kyklą, patyrė didelį reika
lą turėti lietuvaičių Sese
rų mokytojų. Jų paskirtį 
jis spaudoje apibudino 
šiais žodžiais: “Amerikoje 
lietuviškų mokyklų įkūri
mas be atsidėjusių vaikus 
mokyti lietuvaičių — ne
galimas dalykas”.

Nuo 1914 metų, jis kle-. čiuojant, 
bonavo Atsimainymo lie-1 milijono litų.
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ninkas tėvynės naudai ir 
savo tautiečių gerovei. Per 
tą visą laiką jis savo dzū
kišku uolumu daug rašė, 
redagavo laikraščius, ko- 
rektavo rankraščius, rūpi
nosi spaudos lėšomis, 
spausdino įvairius moks
liškas knygas ir literati- 
nius leidinius. Dar 1894 
metais jis su kun. P. Ab
romaičiu įkūrė “Garsą A- 
merikos Lietuvių”, vėliau 
organizavo spaustuves ir 
skleidė švietimą išeivijos 
tarpe. Jis prisidėjo ir prie 
tų darbų, kuriuos dirbo 
Basanavičius, Bielinis, Tu
mas ir kiti to meto dar
buotojai. Dar būdamas 
Seinų kunigų seminarijo
je, jis daug rašė “Varpo” 
ir “Ūkininko” skiltims, pa
sirašydamas Antanėlio ar
ba Dzūkelio slapyvar
džiais. Atsidūręs Ameriko
je, 1894 metais jis Tilžėje 
išleido 10,000 egzemplio
rių “Lengvo būdo pačiam 
per save išmokti rašyti”. 
Tie egzemplioriai skubiai 
pasklydo po visą Lietuvą.

Iš po gabios jo plunksnos 
išėjo daug lietuvių litera
tūros veikalų, kurie at
plaukdavo tėvynėn spau
dos uždraudimo metu. Tų 
visų kurinių, kuriuos jis 
pats parašė ir tų knygų- 
veikalų, kuriuos atspaus
dino arba išleido savo lė
šomis, juk jų visų čia nei 
nesuminėsi. Kun. Dr. Jo
nas Navickas, buvęs Lie
tuvių Kolegijos Rektorius 
ir TT. Marijonų Kongre
gacijos Provincijolas A- 
merikoje, štai ką rašė: 
“Knygų leidime kun. A. 
Milukui lygaus nebuvo ir 
nėra. Jo nuopelnus tevirši- 
ja tiktai Kauno Šv. Kazi
miero draugija, bet ši yra 
daugelio žmonių bendrovė. 
Kun. A. Miluko bendrovė 
buvo jis pats; kiek jam 
vienam pasisekė išgauti 
knygų leidimui lėšų, tiek 
jis jų ir turėjo. Yra ap
skaičiuojama, kad kun. 
Miluko ilgametis knygų 
leidimo biudžetas turėjo, 
lietuviškais pinigais skai- 

daugiau vieno 
Svarbu tai, 

tuvių parapijoje, Maspeth, kad tas visas kapitalas 
N. Y. Vėliau buvo kapelio-, buvo paties kun. A. Milu- 
nu Šv. Kotrynos ligoninė- i ko surinktas. Visa mūsų 
je, Brooklyn, N. Y. Iki sa- gausioji tikybinė, tautinė 
vo mirčiai jis ėjo kapelio- ir mokslinė literatūra, 
no pareigas šv. Pranciš- vyskupui Valančiui mirus, 
kaus vaikų kordiakų sani- iki spaudos atgavimo lai- 
torijoje, Roslyn, Long Is- kų, buvo kun. Miluko dar- 
land, N. Y.

N10 DARBO NUOPEL- i^.^5 darĮ>o Pa;
NAI Į

Pažvelgus į su viršum 50 
metų jo tautiniai kultūri
nio darbo laikotarpį, ma
tome, kad kun. A. Milukas 
buvo atsidavęs ir buvo ne
nuilstantis uolusis darbi-

bo'kūrinys. Visas tolimes
nis jo veikimas tebuvo tik-

dalinimas. Žinoma, toksai 
milžiniškas darbas buvo 
reikalingas didelio būrio 
darbininkų, bet to viso 
darbo smegens ir širdis 
buvo kun. A. Milukas. Tie

Tęsinys 5-tame pusi.

sijos vietose. Apie tą laiką cago, Illinois, kad tapti 
Kaupaitė iš vienuole lenkų Nazariečių 

susirašinėjo su kongregacijoje. Kun. A.
Kazimiera
Lietuvos _ _
kun. A. Miluku, kurs tuo Milukas atsakydamas pa
metu studijavo Friburge;;rašė ilgą laišką, žymėda- 
viename laiške ji parašė mas, kad su jos nuomone 
mananti grįžti į Ameriką, j būti vienuole sutinka, bet 
bet ne į Scrantoną, Pa.,į kam jai eiti pas lenkes 
pas brolį kun. A. Kaupą Nazarietes? Jis ir kiti Fri-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton klington Mass.

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

i

I

1 —S



• .•-irr-rrft-.-.-.- -.-. + ♦

♦~w- V

r

Antradienis, Kovo 30,1943 darbininkas B

Dėl Klaipėdos Atplėšimo Nuo 
Lietuvos Pareiškimas

I

tirščiau sugrūdo žydus, 
iškeldami juos iš kaikurių 
gatvių visiškai. Buvo atsi
tikimų, kad lietuviai ban
dė pagelbėti pusbadžiu gy
venantiems žydams, praš- 
mugliucdami maisto į na
cių saugomus getus, bet 
po to, kai net aštuoni iš jų 
buvo sušaudyti, daugiau 
nesiranda norinčių rizi- • 
kuoti. Visgi net viena mo-’ 
teris 1942 m. spalių mėn. 
buvo pasmerkta mirti už 
bandymą parduoti mėsą 
geto žydams. Vilijampolės 
(Kauno priemiesčio) geto 
viršininkas Jordanas, dan- 
cigietis, buvo atleistas iš 
pareigų ir kietai nubaus-: 
tas už ėmimą kyšių. Į jo 
vietą paskirtas taipgi dan- 
cigietis Koslowsky, šio gi 
padėjėju — 
Kartkartėmis 
“pasikeitimas” 
jais tarp Kauno ir Vilniaus 
getų. Pastebėta, kad tie 
“pasikeitimai” dažniausia 
būna tik užmaskavimas 
žydų žudymo, įvykdyto ųž 
geto ribų. Kauno gete yra 
sudaryta žydų taryba, ku-! 
riai vadovauja Kopei ma
nas ir Chazan. Dauguma 
žydų būriais varoma prie 
viešųjų darbų, tačiau bent 
kaikurį laiką dar buvo lei
džiama ir privatiems as
menims kviestis žydus 
specialistus kokiems nors 
darbas. Nuo 1942 m. sau
sio mėnesio tą daryti už
draudė vokiečių darbo 
tvarkymo įstaiga ir dabar 
tik su specialiais vokiečių 
leidimais galima žydus 
specialistus iš geto pasi
kviesti.
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Nuo pereitų metų spau-ima į Lietuvą atvykstančių Vernichtungsstelle. Čia e-'viešą a
4... j x x_ iįetuvįJ

rinklia 
ną visd 
tybėsej 
vyko į 
lukas Į 

i “The I 
uanian 
sent 
tions”, 
jam padėkojo laišku. O 
Versalio deryboms užsitę- 

į sus, lietuvių - lenkų santy
kiams reikiamai nušviesti 
ir prancūzų - lenkų politi

kus. o jo padėjėjais — An- kos argumentas atremti, 
> minėtos 

knygos išleido naują padi
dintą laidą ir paskleiuo di
plomatų ir žymių žmonių 
tarpe.

Kai 1921 metais lenkai 
žiauriausiai terorizavo 
Vilniuje lietuvius mokslei
vius ir jaunuomenę, kun. 
A. Milukas parašė ir išlei
do brošiūrą “The Little 
Martyrs of Vilna", ir suor
ganizavo tam reikalui ko
mitetą, vadinamą “Relief 
for the Little Martyrs of

Kun. Antanas Milukas
(Pradžia 4 pusi.)

šimtai tūkstančių išleistų 
knygų yra jo asmens in
dėlis į lietuvių tautos kul- 

1 turą...”
Šelpė nuo karo nukentėju
sius lietuvius ir rūpinosi 
laisvę Lietuvai laimėti. 
1914 metais, prasidėjus 

pasauliniam karui, kun. 
A. Milukas sudarė glaudų 
kontaktą su dienraščio 
“New York Herald” ir sa
vaitraščio “Literary Di- 
gest” redaktoriais, ir pats 
daug rašė anglų kalba a- 
pie Lietuvą ir lietuvius. 
Amerikai dar karan neįsi
vėlus, jis darbavosi, kad į 
savo pusę patraukti žy
miausius dvasininkus, į 
kurių sąstatą įėjo ir trys 
kardinolai: Farley, Mun- 
delein ir Dougherty; kad 
pasigauti New Yorko Auk
ščiausiojo Teismo teisėjus 
ir stambesnius finansinin
kus, kurių pagalba įsteigė 
“American Relief for Lith- 
uanian War Sufferers” — 
vadinamą “Amerikonų Pa
šalpa Lietuviams nuo Ka
ro Nukentėjusiems”. Žy
mėtina, kad kardinolas 
Farley, tos organizacijos 

j pirmininkas, išleido aplin- 
i kraštį, skelbiant rinkliavą 
• bažnyčiose.

1916 metais, kun. A. Mi- 
, lukas išsirūpino audienci
ją pas prezidentą Wood-1 tiek jau nebepajėgė dirbti, 

1 row Wilsoną ir tarėsi apie1 kaip jaunesnėse vyrišku- 
1 Lietuvių *
1 Valstybėse. To sėkmė, pre- dirbęs, o turėdamas galin- 

F Wilsonas išleido gą pamėgimą ir nepalau- 
tsišaukimą padėti žiamą uolumą tėvynainiš- 
į tautai ir paskyrė kame kultūriniame darbe, 
vai lapkričio 1 die- jis džiaugėsi, 
įse Jungtinėse Vals- 
’ Kai prez. Wilsonas 
Versalį, kun. A. Mi- 
jam įteikė veikalą 
listory of the Lith- 
iNation and its pre- 
•Jational Aspira- 
įiž kurį Wilsonas

- “Pašalpa Mažie- 
Vilniaus

Vilna”
siems Vilniaus Kanki
niams”, ir buv. preziden
tas Woodrow Wilsonas su 
savo žmona davė sutikimą 
būti protestuojančio prieš 
brutalius lenkų žiaurumus 
komiteto lietuvių globė
jais.

Sulaukęs gilios senatvės, 
kun. A. Milukas vis dar 
nesijautė pailsęs, ir vis 
dar neliovė dirbti tėvynės 
naudai ir savo tautiečių 
gerovei. Jis daug rūpinosi 
lietuviškais reikalais ir be 
galo daug dirbo skaisčiai 
ir laimingai Lietuvos atei
čiai. Nenuostabu, kad bu
vusi Lietuvos vyriausybė 
už kilnius ir nuopelningus 
darbus to kruopštaus ir 
nenuilstančio nuolankaus 
tėvynainio darbininko ir 
daug užsitarnavusio laik
raštininko ir kultūrininko 
krūtinę papuošė Vytauto 
Didžiojo Trečiojo Laipsnio 

: ordino pažiba ir garbe.
Kai Sovietų Rusija bru

taliai pavergė brangią mū
sų Tėvynę Lietuvą ir vė- 

iliau kai Lietuva pateko į 
j nacių vergiją, visi mes su
pratome skaudžią jo šird
gėlą. Tačiau, jis “tumiškos 
energijos ir daukantiško 
darbštumo lietuvis”, buvo 
nepalaužiamas dzūkiška
me savo uolume. Nors

atremti jo užsimojimą, 
bet jį ir jo talkininkus su
triuškinti, kad daugiau ne
bebūtų pavojaus pasaulio 
laisvei ir taikai.

Lietuvos likimas yra ne
atskiriamai surištas su

Pagrobęs Čekoslovakiją 
1939 m. kovo 11 d., Hitle
ris tuojau įteikė Lietuvai 
griežtą reikalavimą, kad 
Vokietijai būtų grąžintas 
Klaipėdos kraštas, kuris 
1923 m., Ambasadorių
Konferencijos tarimu, bu- Jungtinių Tautų reikalu, 
vo sujungtas su Lietuva. Tik Amerikos ir jos są- 
Kadangi Lietuva negalėjo jungininkų pilna pergalė 
gauti didžiųjų valstybių ant Ašies valstybių gali 
pagalbos, tai ji buvo pri- atvesti prie nepriklauso- 
versta nusilenkti agreso- mos Lietuvos Respublikos 
riui, ir kovo 22 d. nacių atstatymo ir Klaipėdos iš- 
fiureris atvyko į Klaipė- vadavimo iš vokiečių ver- 
dos uostą perkelti tą Lie- govės. Pasiremdami At- 
tuvos teritorijos sklypą į lanto Čarterio ir Washing- 
Trečiąjį Reichą. *

Užėmę Klaipėdos kraštą, ! 
naciai įsteigė jame savo 
teroro rėžimą ir trumpu 
laiku išvarė iš jo dešimtis 
tūkstančių jo gyventojų, 
lietuvių ir žydų. Į Vokieti
jos rankas pakliuvo Lietu
vos lėšomis ir darbu įkur
tos Klaipėdos krašte nau
jos įmonės ir uosto įrengi
mai, į kuriuos buvo įdėti 
šimtai milijonų litų, o Lie
tuva neteko savo svarbio
jo pramonės centro ir vie
nintelės išeities į jūrą savo 
prekybai su užsieniu.

Šiandien, sukakus ly
giai ketveriems metams 
nuo Klaipėdos pagrobimo, 
yra pravartu atsiminti, 
kad Lietuva buvo viena iš 
pirmųjų Hitlerio agresi
jos aukų, nukentėjusių 
dar prieš prasidedant da
bartiniam karui. Nacių 
Vokietija pasirinko ją, ei
lėje silpnesniųjų tautų, 
savo puolimo objektu, 
vykdydama savo planą: 
pirma įsigalėti Europoje, 
o paskui viešpatauti pa
saulyje.

Šioje valandoje jau di
desnė Europos dalis, kar
tu ir visa Lietuvos terito
rija, yra po agresoriaus le
tena. Jungtinės Tautos y- 
ra pasiryžusios ne tiktai

•>

tono Deklaracijos princi
pais, mes tvirtai tikime, 
kad Vakarų Demokratijos 
nepaneigs lietuvių tautos 
teisės gyventi laisvai savo 
žemėse ir turėti savo val
džią.

Todėl, minėdama liūd
nas Klaipėdos atplėšimo 
nuo Lietuvos ketverių me
tų sukaktuves, Amerikos 
Lietuvių Taryba šaukia 
Amerikos lietuvius padvi
gubinti energiją remti 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių karo pastangas, per
kant Karo Bonus, auko
jant Raudonajam Kryžiui 
ir atliekant savo pareigas 
taip civiliniame gyvenime, 
kaip ir ginkluotų krašto 
jėgų tarnybose. — kad 
agresoriai, tarptautinių 
sutarčių laužytojai ir ma
žųjų tautų pavergėjai bū
tų paklupdyti, ir kad po 
šio karo, vadovaujant 
Jungtinėms Valstybėms, 
būtų įsteigta pastovi, tei
singa ir saugumą užtikri
nant visai žmonijai taika.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

VYKDOMASIS KOMITETAS 
Leonardas Šimutis

P. Grigaitis 
M. Vaidyla

■ Chicago, III.
i 1943 m. kovo 22 d.

I

Kaip Naciai Okupantai Naikina

Kačinskas, 
vykdomas 

gyvento-
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Autorius šios stovylos Carrol Barnes paskutiniu 
laiku liko pašauktas į Dėdės Šamo armiją ir savo šį kū
rinį paliko užbaigti po karo.
i--------------------------------- - --------------------------------------------------------------------------

Lietuvoje. Reicho komisą- niaus žydų belikę gyvų tik 
ro Lohsės įsakymu (spa- 10.000. Tie patys baisūs 
lių m. 13 d.) ir ta likusioji pranešimai ateina ir iš 
žydų nuosavybė buvo su- Kauno, kur esąs įsteigtas 

1 konfiskuota ir panaudoja- žydų naikinimo centras — zidenta;

doje pasirodė žinios, kad • vokiečių kolonistų aprū- są žudomi net ir iš centri- 
Lietuvoje žydai visiškai ’ pinimui. Šitie okupantų nės ar vakarų Europos at- 
prašalinti iš prekybos į- Į nacių veiksmai daugelio gabentieji žydai, 
staigų. Kadangi didžiąją ^lietuvių tarpe sukėlė pasi- 
dalį prekybos jie turėjo! piktinimo ir net trys lie- 
savo rankose, tai kad pa- tuviai, kurie buvo pakvies- 
ruošti žmones į jų vietą i ti Patarėjais, atsisakė nuo 
buvo sudaryti specialūs savo eitų pareigų, 
kursai.

(LKFSB) Pereitų metų bados) getą. “Kaunaer 
pradžioje naciai likvidavo Zeitung” 1942 m. gegužės 
vieną iš dviejų Vilniuje e- mėn. 5 d. rašė, kad “dau- 
sančių getų, tą, kurs buvo gelis gatvių dabar vėl yra 
Dominikonų ir Vokiečių laisvos nežydiškiems gy- 
gatvėje, gi gegužės mene- ventojams”.
syje — Vilijampolės (Sla- spėti, kad vokiečiai dar vėl

Iš to galima

I

ieną Jungtinėse'mo dienose, bet neliovė
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kad savo 
gerbėjų tarpe taip pat tu
rįs ir nesuskaitomų sekė
jų. kurie yra užsimoję ir 
yra pasiryžę ateityje bent 
dalinai sekti garbinguoju 
jo gyvenimo pavyzdžiu, 
kad aukotis ir dirbti nu
mylėtai jo Tėvynei Lietu
vai kuo skubiausiai išsi
laisvinti iš po brutalių na
cių grobikų priespaudos ir 
vergijos, ir kad vėl taptų 
Laisva ir Nepriklausoma 
Suverene Valstybė, dėl 
kurios Laisvės, gerovės ir 
skaisčios ateities tiek 
daug metų dirbo ir aukojo 
visą savo gyvenimą.

Nūngi, anot Jono Kmito, 
“ramiai ilsėkis, didingas 
darbuotojau, laisvoj Ame
rikos žemelėj, kuri tau su
teikė atsparumo punktą 
Tėvynės dvasiai išjudinti. 
Ramiu amžinu poilsiu te- 
užmoka Gerasai Dievulis 
už sunkius darbus ir kil- 

i nias tavo pastangas...”
Kun. A. Tamoliūnas.

Gen. Kubiliūnas, kurs 
dalyvauja nacių sukurto
je Lietuvos administraci
joje. seka nacių antisemi
tinę liniją. 1941 m. jisai į- 
steigęs “tyrinėjimo” įstai
gą, kuri surinksianti duo
menis ir apie lietuvių ko
vas prieš judaizmą ir bol-

Žydams tebuvo leista pa- 
. _ _ . i silaikyti tik tuos namų a-

Kaip Su Žydų Nuosavybe i pyvokos dalykus, kurie 
LietUVOie^ buvo būtini jų asmeniš

kam naudojimui. Pinigų ševizmą. Tos įstaigos va 
ir kitų vertybės popierių dovu esąs pakviestas laik 
jie tegalėjo sau pasilikti raštininkas Juozas Šen 
tik iki 100 markių sumos. 
Nėra žinios, kas atsitiko 
su žydų banku ir jų banko 
seifuose laikytomis verty
bėmis. Patarėjų narys 
prof. Jurgutis (katalikų) 
kunigas) atsisakė tas ver
tybes perduoti dėl Gesta-' 
po.

Kai kurie gyventojai bu
vo pasiskubinę patys a-! 
pimti žydų nuosavybes. 
Lohse ir kiti vokiečių ko
misarai išleido įsakymą, 
kad anksčiau buvusioji žy- drausta "praktika 

įgyta kitų žydų kilmės 
birZCliO 20 d. ‘

Lietuvoje?
(LKFSB) Nemažai tur

tingesnių žydų nuosavy
bes Lietuvoje buvo konfis
kavę bolševikai. Užėję vo
kiečiai tos nuosavybės žy
dams nebegrąžino, o ėmė 
dalinti grįžtantiems repa
trijuotiems vokiečiams. 
Negana to — 1941 m. rug- 
piūčio 9 d. buvo išleistas 
dekretas, kuriuo buvo įsa-į 
kyta suregistruoti visą žy- Į 
dams priklausantį turtą

• v

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

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

STACIJOS
Paraše

Kun. Pr. Juskaitis

i

Kiekvieno Įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo- g 
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai ge 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo- gį 
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 1
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
yąLEiuaūji rJlįfUcįlUcJJčįlJE] jtaĮEuayayi

tanas Bauža ir Aleksan- kun. A. Milukas 
dras Merkelis. Jie ieškojo 
trijų lietuvių kilmės eks
pertų, kurie žinotų žydų ir 
hebrajų kalbas.

Apie Žydus Gydytojus, 
Advokatus Ir Jy Knygas 

Lietuvoje

(LKFSB) Lietuvoje už- 
_____ ____ visiems 

dų nuosavybe, įgyta kitų i kilmės advokatams 
po 1942 m. birželio 20 d. i jr gydytojams. Jie, nacių 
turi būti perregistruota. į įsakymu, turi net gauti 
Buvo pagrasinta, kad kas< specįaiius leidimus nors 
tos i--------- — -------- 1
truos bus baudžiamas, net 
mirties bausmės neišski
riant. 1941 m. spalių mėn. vaidžios įsakymu, paša- 
31 d. vienas asmuo už ne- yntos iš Kauno knygynų, 
paklausymą to įsakymo 141 m lapkričio 
buvo nuteistas mirti ir bu
vo viešai pakartas Vilnių-! 
je, katedros aikštėje. Vė
liau registracijos terminas 
dar buvo pratęstas iki lap
kričio mėn. 30 d.

i
I

- - - . specialius leidimus nors
n,U0SaJ j «ereglSZ n0I>ėtų gydyti vien žydus 

pacientus. Žydų autorių 
knygos nacių okupacinės

i Iš 40.000 Žydu Vilniuje 
Belikę 10.000

(LKFSB) Pasaulinio Žy-; 
dų Kongreso Genevos sky-j 
rius praneša, kad naciai 
tokiu smarkiu tempu pra
veda žydų naikinimą Lie
tuvoje, jog iš 40.000 Vii-

mėn. iš
leistas vokiečių teismų pa
tvarkymas Lietuvoje ati
ma žydams teisę apeliuoti

j prieš vokiečių teismo 
. sprendimą.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE. Md.

Tel. Plaza 8595
Limocinai dėl visokių reikalų
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HAVERHiLL, MASS
Haverhillio Lietuvių Katalikų 

pagelba 
kovo 21 
Kalbėjo 
ir laik-

redaktorius

LAtfRENCE, MASS.
Sekmadienį. kovo 21 d.. 4 vai. 

po pietų, bažnyčios svetainėje 
įvyko prakalbos. Labai įdomiai 
kalbėjo savaitraščio ‘Amerikos’ 
redaktorius, p. Juozas Laučka. 
Trumpais bruožais apibudino 
Lietuvos praeitį ir dabartį, pa
žymėdamas ypatingą reikšmę 
spaudos sukaktuvių proga užsi
minė apie “Aušrą". “Tėvynės 
Sargą". Lietuvoj leistuosius ir 
Amerikoj spausdinamus katali
kiškus laikraščius. Užakcenta
vo jų galybę ir reikšmę žmo
gaus gyvenime. Apart spaudos, 
dar kalbėjo apie Kražių skerdy
nes ir Klaipėdą.

Žmonės labai atidžiai klausė 
ir dėkojo kalbėtojui už turi
ningą kalbą. Čia pat keliolikos 
asmenų užsiprenumeravo ‘Ame
riką’.

Dar kalbėjo Federacijos sky
riaus pirmininkas, p. K. Ven
cius.

bažnyčion ir užimti pirmutinius 
suolus, jiems rezervuotus.

Jaunuolių susirinkimai kaip 
paprastai neapseina be pamo
kinimų ir pasiryžimų karščiau 
melstis ir metavoti.

Antradienį lankėsi Cambridge 
klebonas, kun. Pr. Juškaitis. 
misijonierius Tėvas Justinas 
Taškys. O. F. M., ir "Darbinin
ko" administratorius, p. Anta
nas Peldžius.

Jonas ir Ona 
laukė dvinukų. 
vyko šeštadienį.

Veličkai susi- 
Krikštynos į- 

kovo 27 d.

Pasimirė sulaukęs gilios se
natvės a. a. Pranas Aleksandra
vičius ir liko palaidotas iš šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čios Šv. Juozapo dienoje.

SU

;č

Veikimo centras su 
kun. Jono Žuromskio, 
d. surengė prakalbas, 
kun. Jonas Žuromskas 
raščio "Amerikos”
Juozas B. Lauėka iš Brooklyn. 
N. Y. Žmonių atsilankė nela
bai daug, bet atsilankiusieji 
buvo labai patenkinti.

Second Class Seaman 
George Dubrickas, 

sūnus Juozo ir Adelės (Tamo
šiūnaitės) Dubrickių. Cambrid
ge. Mass.. gimė balandžio 10. 
1923 metais. Somerville. Mass. 
Pradinę ir High School baigė, 
Cambridge. Mass. Priklausęs 
prie Nekalto Pras. Panelės Švč. 
parapijos. Į U. S. Laivyną įstojo 
sausio 15. 1943 m. P-nai Dub- 
rickai yra “Darbininko” skai
tytojai ir rėmėjai.

nepriklausoma valsty-

Po prakalbų mūsų klebonas, 
kun. P. M. Juras, aiškino para
pijiečiams. jog begalo svarbu 
kiekvienam išgalinčiam šią va
sarą pasirodyti Palangoje su 
daržais. Ragino susirašyti, susi
tarti. sumesti po keletą dolerių, 
pasisamdyti ūkininką žemės iš- 
dirbimui ir užsėti skhpus že
mės bulvėmis, kopūstais, mor
komis ir kitomis daržovėmis.

Sekantis susirinkimas įvyks 
dėl Victory Garden sekmadienį, 
kovo 28 d.. 4-tą vai. po pietų.

Pirmadienio vakarais. 7-tą v., 
turime parapijoje pirmosios pa
galbos — First Aid pamokas. 
Duoda mokytoja p-lė Cecilija 
Armenaitė. Lankosi gražus pul
kelis ir draug mūsų klebonas.

Kančios sekmadienį, balan
džio 11 d.. 6-tą vai. vakare įvyks 
bažnytinis koncertas, vadovy
bėje muziko Povilo Sako. Su
giedos “Septynis žodžius nuo 
Kryžiaus”. — Dubois. ir “Gai
lia". Choras rūpestingai ruošia
si prie koncerto.

druškevičių, P. Arlauską. B. 
Jankauską. Jurgį Pekarskį. J. 
Navicką ir kt. Aušrelė.

renkamos aukos dėl 
gelbėjimo. Surinkta 

išlaidas ap- 
gelbėjimo

CIVEPass the Ammunition

4

PADĖKA
Baltimorės “M aidi ninka m s”

Č: iv
■t"

Haila Stoddard, pretty member of the “Moon V i ne” cast, is one of the 
ardent workers at Broadway's friendly Stage Ooor Canteen. There, mem
bers of the theatrical profession do double patriotic duty. They not only 
feed and entertain 3,000 service men a day būt they save waste kitchen 
fats from which is made glycerine for gunpowder. Misa Stoddard will 
salvage at least two pounds of the fat trimmed from this sliced ham.

Whately, Mass

Kun. Jonas Žuromskas kalbė
jo kaip tautos ir įvairios parti
jos pažįsta savo vadus; ragino 
ir vietinius lietuvius, kad mokė
tų pažinti savo Vadą, tai yra 
Jėzų Kristų.

P-nas Juozas B. Laučka kal
bėjo dviem atvejais. Pirmoje 
kalboje kalbėjo apie spaudą, o 
antroje — kaip lietuviai džiau
gėsi nepriklausomu gyvenimu 
ir kaip atvadavo Klaipėdos 
kraštą. Ragino žmonės dirbti iš 
vieno, kad ir vėl Lietuva būtų 
laisva ir 
bė.

Buvo 
Lietuvos
$30.29. Prakalbų 
mokėjus Lietuvos 
reikalams liko $24.29.-

Aukotojų vardai: Kun. Jonas 
Žuromskas $2.00. Po vieną dole
rį — J. Zavadskas, M. Kance- 
vičienė, O. Stančiuvienė, V. Žu
kauskas. M. Raugelienė, P. Jan
kauskas, A. J. Šaukis, P. Svirs- 
kas, A. Svirskienė, A. Radziu- 
kinas, A. Amšiejienė, J. Šilans- 
kas. B. Jurkevičius, A. Musick, IvaIandą P° Pietų' Lietuv,,» Ka' 
J. Belskis. A. Kazlauskas. J.i‘alikų Centro k“>b“'T*- r- 
Karpavičienė, O. Aidukonienė, 
ir smulkių $10.29.

Sekmadienį, kovo 21 d., jau
nieji Tretininkai susirinkime 
nutarė, kad savo mėnesinės ko
munijos dienoje (trečiame sek
madienyje) prieš mišias susi
rinkti dešimts minučių ankstė
liau į bažnyčios svetainę ir pro
cesijoje visiems krūvoje nueiti

Daktaras J. Pash pakeltas į 
kapitono laipsnį. Taigi dabar 
mūsų parapijoje yra vienas 
Major. asmenyje Juozo Čer
niausko, du kapitonai — Pet
ras -Gumauskas ir daktaras J. 
Pash ir arti tuzinas leitenantų.

Sekmadienį labai daug jau- minskas. Palydėtas į Šv. Stanis- 
nuolių lankėsi pas sa vo namiš- lovo kapus. Lai jo vėlė ilsisi am- 
kius. Prie bažnyčios teko maty- žinybėje. 
ti daktarą P. Zarecką. J. An-

Kovo 22 dieną, mirė Pranas 
Lithanstauskis. 74 metų am
žiaus. Buvo ūkininkas per 34 
metus. Paliko nuliūdime savo 
žmoną. 4 sūnus ir vieną dukte
rį. penkis anūkus ir daug gimi
nių. Lietuvoje. Kūnas buvo pa
šarvotas jų namuose. Velionis 
priklausė St. James airių para
pijoj South Deerfield, Mass. ir 
šv. Juozapo lietuvių draugystė
je Northampton, Mass. Laidotu
vės įvyko trečiadienį, kovo 24 
d. su Šv. iškilmingomis šv. mi
šiomis. Karstą nešė Šv. Juozapo 
draugijos nariai: M. Buimizka. 
J. Bunadičius, J. Banius, M. 
Kandrotas. J. Mortunas. A. Ka-

LDS 112 kuopos nario Jono 
Jurgelevičiaus žmonai Rožei 
Jurgelevičienei padarė pavo
jingą operaciją Hale ligoninė
je, Haverhill, Mass. Serga sun
kiai. bet yra viltis, kad su Die
vo pagelba išgis. Lietuviai ka
talikai prašo Dievo, kad p-nia 
R. Jurgelevičienė pasveiktų.

menėje ir gavo leitenanto laips-' ant tiek yra, pasveikęs kad ne- 
nį. Tėveliai gavo jos laišką iš bejaučiąs jog koks nors pavojus 
Afrikos. Rašo, kad sveika ir yra buvęs.
viskas gerai. -------------

P-nų Jono ir Rožės Jurgelevi
čių dukrelė, slaugė, Julė Jur- 

.4. D. Korespondentas, gal randasi Amerikos kariuo-

OFFICIAL TABLE OF CONSUMER POINT VALUES FOR MEAT, FATS, FISH, AND CHEESE
No. 1—Effective Mareli 29,1943
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STEAKS
PortBfhcuro......
T-Bone______
Chib_______
Kb-10-lnch art.
Rib-7-inchart
Sirtoin.............
Sirtoin taneles;
Round...........
Top Round.......
Burtom Round...
Round T®.......
Chuck or Shoulder .
Flank..................

ROASTS
Rib— standlng (chine bone w)

(10" cut)......... . .............
Blade Rib stendinę (chme 

bene on) (10" art)
Rib star-dirg (chine bone on) 

(7" art)
Blade Rib standing (chine 

bone on) (7' eut)
Round Tip ...............
Rump- bone in
Rump taneles;
Chuck or Shoulder bene in 
Chuck or Shoulder beretėse

I e
8

7
7
5
8
6
7

COMMODITY Points 
perlb. coMMOorrv coMMoorrr

Iš BRIDESBURGO

BEEF
VARIETY MEATS
Brains....... .......
Hearts___ ____
Kidneys_______
Livers________
S#eettjretas ___
Tails (ox joints)... 
Tongues..............
Tripe_________

3
4
4
G
4
3
6
3

VEAL

LDS 112 kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 4, š. m. anįrą

Pra
šom visų narių ateiti, ir kurie 
užsilikę su mokesčiais už laik
raštį “Darbininką” malonėkite 
užsimokėti.

Kviečia Valdyba.

PHILADELPHIA, PA. I

STEWS AND OTHEP CUTS

Short Ribs ......................
Plate bone in
Plate boneless
Brisket Kne in
Brlsket boneless ....... .
Flank Meat
Neck bone m
Neck taneles;
Hee! cf Round taneles; 
Stenk tane in
Stenk boneless....... .

4
4
5
4
6
5
5
6
6
4
e

HAMBURGER

Buef ground Irom recks. 
flanks, slanki briskets. 
platės and miscellaneous 
beef trimmirgs and beef fa! 5

STEAKS AND CHOPS 
Loin Chops.......................
Rib Chops ....................... i
Shoulder Chops 
Round Steak (cutiets) .... 
Sirtoin Steak or Chops ...

ROASTS
Rump andSirloin—bonein . 
Rump and Sirtoin boneless 
Les
Shoulder tone in
Shoulder boneless

STEWS«ND OTHER CUTS
Breast tone In..................
Breast boneless...............
Flank Meat ......................
Neck bonein.........
Neck boneless___
Shank tone in 
StenkandHeelMeat tone- 

less ____
Groun.d Veal and Parties

veal pound from neeks, 
flanks, stanks, breasts. 
and miscellaneous real 
trimmings .................

VARIETY MEATS
Brains..............................
Hearts............
Kidneys...........
Livers
S *eetbreads
Tongues

i

MEATS 
(In tin or <!»$$ 

contoi ners >

Bruirs ..........
Bulk Sausame 
Chili Con Game 
Deviled Ham 
Cned 8
H»ms a-’d Hcnia (whcle 

ur tart;
Luncbec- Meat
Mwt Lcaf
Mot Sprea.-'t
Ptp Fset. tanu in

3
7
3
6

12

10
7
7
8
2

MEATS
(In tin or <1a$« 

contai ners >

Pigs Feet. bcned Cutiets 
Potted and Deviied

Meat;
Sausage in Oil ... 
Tamates
Tongue. Best
Tcngue. Lar.b
Tcngue. Port
Tongue, Vea'
Vienna Sausage
Ali Other....................

ot’ 'b

3

4
4
2
7
7
€
7
7
7

8
7
6
8
7

6
8
6
6
8

4
&
5
5
6
4

6

6

4
5
5
8
6
S

LAMB— 
MUTTON

STEAKS AND CHOPS
Loin Ctops.... ......................
Rib Chops............................I
Leg Ctaps........... . ..............
Shoulder Chops—Nade or 
arm chops..........................

ROASTS
Leg- wtole or part...............
Sirtoin Roast—bonein_____
Yoke. Rattle. or Triangfe- 

bone in______________
Yoke. Rattle, or Triangle 

boneless .........................
Chuck or Shoulder, spuare 

eut -tone in. ....... . ........
Chuck or Shoulder, square- 

cut-boneless.............. ....
Chuck or Shoulder, cross- 

eut tone in....................

STEWS AND OTHER CUTS 
Breest and Flank................
Neck bone in....................I
Neck boneless.................. •
Stenk bone in ....... .
Lamb Parties lamb ground 

from neeks, flanks. stanks. 
breasts and miscellaneous 
lambtrimmings...............

VARIETY MEATS
Brains.................................
Hearts...............................
Livers...............................
Kidneys............................. '
Sweetbreads ..................... '
Tongues..............................

8
7
7

7

6
6

5

7

6

S

5

3
4
6
4

6

3
3
6
3
4
6

BACON
Bacon-slab or oiece. rind on 
Bacon slab or piece. rind off
Bacon sliced. rind ort
Bacon Canadian style. piece 

or sliced..........................
Bacon rinds ....................
Bacor, plate and jowl

spuares ________

FISH ^...
(In any hermetically "J!hs 

s«aled container > 0
t

Benito ___
Cartar ___
Crabmeat... 
Fish Roe...
Mackerel... 
Solmon___
Sardines ..
Sea Herring
Tt'-a 
Ye!low Tail 
Ali Other...

I

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

PORK
STEAKS AND CHOPS
Center Ctaps...________
End Chops_______ ____
Loin—boneless, tresh and

eured only__________
Tenderioin____________
Ham, sfces..........................
Shoulder Chops and Steaks.. 
Bellies, tresh and eured only

ROASTS
Loin whole. haff, or und arts 
lom—cunter arts...............
Ham-whol» or tart............
Ham—tart or stauk wd__
Ham - boneless—— 
Shoulder-stank tart (plėnie) 

tane In.........................
Shoulder- shank tart (picnlc) 

tanelei____________
Shoulder butt tart (Boston 

butų—tonu In................
Shoulder- hrtt balt (Boston 

DUTT; DOPCIcSS —........

OTHER PORK CUTS
Spareribs___ __________
Neck and Backbones..........
Feet bonein.................
Fat Backs and Clear Platės
riates, reguiar__________
Jowl;........ . ..................
Hocks and Knuckles..........
LeafFat................ ........

S
7

18
10
8
7
6

7
8
7
7
9

6

t
7

S

4
2
1
4
5
5
3
4

7
8
8

11
1

5

VARIETY MEATS
Brains .................
Chitterlinp..........
Hearts..................
Kidneys................
livers..................
Tongues.............
Ears.............
Tails....................
Snouts..................

FATS AND OILS Polas 
MT ita CHCESES*

Butter*.................... .
Lard* ...................
Shortening*...............
Margarine.
Salad and Cooking Oils 

(1 pint-1 pound)....

CHEESES *
Raf icred inelude

natūra! cheeses and prod- 
uet* rontamunf 30 percrnt 
or morr by wetf ht oi natū
rai chceses.

S
5
5
5

e

3
4
3
2
5 
G
1
3
2

READY-TO- 
EAT MEATS

COOKED.BOILED.MKED, 
AND BAR8EC0ED

Driud Buuf......................
Ham tone to,wtetoertai.
Ham-bene berikęs_____
Ham-tatt or stenk ond__
n am—wiwtw vi

IŠ NORTHSTDES
Kaip teko matyti, tai paskiau- 

i siu laiku tarp “northsaidiečių” 
“air-warden’as” Stanley Wy- 
socki’s, gyvenąs 1131 Green St., 
Phila., Pa. tarpe tenykščių lie
tuvių. vadovaudamasis klausi
mu: What skali įce do u'ith tin 
cans? Visu pasiryžimu pradėjo 
rinkti karo reikalams nuo mais
to tuščias skardines (cans).

Tad, kam nuo jo nepertoli, 
, kartu su visokiais gelžgaliais, 
tesuneša jam ir tuščius “cans”, 
o jis juos sutvarkys, kaip tas 
yra pageidaujama, ir priduos 
kur reikia.

Didelį AČIŪ tariame visiems, 
kurie savo turtų dalį duosniai 
paaukojo Seselėms. Jūsų sudė
ta stambi $1275 auka bus dide
lė parama mūsų dabartiniems 
svarbiems reikalams.

Ypač dėkojame gerbiamam 
Kun. D-rui L. Mendcliui už pa
raginimą šv. Alfonso parapijos 
“Maldininkų” remti Seseles, už 
prisidėjimą stambia auka ir 
už dažnų ir uolų rėmimą mūsų 
reikalų. Kun. A. Dubinskui ir
gi reiškiame nuoširdų ačiū už 
auką ir už jau ne kartą suteik
tą paramą. Šia proga dar Kun. 
D-rui L. Mendeliui širdingai dė
kojame už čekį $200.00 auką 
padengimui lėšų, kad šv. Al
fonso parap. Seselės mokytojos 
galėtų lankyti Summer School 
of Catholic Action — New

u

Viengenčių Stasio ir Ievos York, ir už $100.00 čekį mūsų 
Sasnauskų sūnus, Antanas Sas- Seselėms Argentinoje, 
nauskas, Dėdės Šamo karys, Nors daug kartų dėkotume, 
dešimts dienų paviešėjęs na- vis dėl to pilnai neišreikštume 
muose, pirmadienį. 22-rą kovo to padėkos jausmo, kuris giliai 
vėl išvyko į savo pulko centrą glūdi Seselių širdyse. Todėl, 
į Kaliforniją, kur jau tarnauja maldos širdingais žodžiais pa
veik du metai. O ir dar jo du vesime mūsų geradarį Kun. 
broliai yra Dėdės Šamo kariais D-rą L. Mendelį ir visus gera- 
— Stasys ir Juozas Sasnauskai, širdžius aukotojus Viešpačiui— 

Raparteris. maldaudamos Jį, kad dangiškų 
malonių turtais gausiai atly
gintų. Ta intencija ir Jums be
galinės Dievo palaimos išmels
ti kovo 25 dieną atlaikytos Šv. 
Mišios Vienuolyno koplyčioje.

Šv. Kazimiero Seserys, 
Motina M. Juozapa.

Keene, N. H

SAUSAGE

Ory Sansage-Hard: Typical 
Items aro tani Salaml, hard 
Cervotat, and Ropperonl_

Seml-dry Sausage: Typical 
Items are soft Salaml.

Frosh, Smokod and Cooked 
Sausage:
Group A: Typical Items are 

Pork Sausage, tfleners, 
Bologna, Baked Loaves. 
and Livor Sausage___

Group B: Typical Items are 
Scrapple and Tamales. 
Souse and Head Cheesu 
alsolnduded ..........

Ei smiles «f rationod 
eheoaos:

Cheddar (Americsn)......
Swiss....................... I
Bridi........................
Munster..................... ;
Limbu rger.................
Dehydrated Groted__
Chib ........................
Gouda........................
Edam ........................
Smoked.....................
Italian (alt tard nrieries)
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CHEESES*
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11
9
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7
8
G
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7

4

Grote (ai hard nriuttes)
Procass Chuusa_____
ChumFuuds............
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Pastaruoju laiku du įžymūs 
nortsaidiečiai. Krištopas Že
maitis, gyvenąs 1201 Green St., 
ir Jurgis Barvainis, gyvenąs 
609 
bar 
kad 
sius

Barvainis,
N. 12th St., sirgo. Bet da- 
jau yra ant tiek pasveikę, 
jie galėjo pradėti savuo- 
darbus dirbti.

Tai gražus miestelis su plačio- ; 
mis gatvėmis. Čia gyvena kelio
lika lietuvių šeimynų, tarpe ku
rių yra apsigyvenę jaunuoliai, 
ponai Jonas ir Marijona Tamu
liai, kurie šįmet sulaukė dukre
lės. Pereitą sekmadienį, kovo 21 
dieną, pakrikštyta jų dukrelė 
šv. Benedikto par. bažnyčioje. 
Vardais — Vandutė Anna. 
Krikšto tėvai buvo Andrew 
Anna Dėdinai iš Greenfield, 
Mass. p. Jono Tamulio brolis 
klierikas Antanas Tamulis sie
kia kunigystės Tėvų Marijonų 
seminarijoje. Hinsdale, III. Ta
muliai yra geri katalikai ir lie
tuviai, “Darbininko” skaityto
jai. Linkime ir jų dukrelei tėvų 
pėdomis sekti ir augti laimin
gai. Ten Dalyvavęs.,

Florai Sistemos 
Tonikas

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

? . ; i. ,- cistas neskanus, arba jei 
vargina nevirškinimas ir gastritis. ar 
esat nervingas ir lengvai suerzina
mas. jeigu skauda galvą ir jūsų mie
gas nesuteikia tinkamo pailsio. jeigu 
kenčiat nuo užkietėjimo ir jaučiat 
nuvargęs ir nevikrus, jeigu turit blo
gą 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 $1.00 už 8 oz. 
buteli

FLORAL HERB CO., Dept. 8.
Box 305. CLIN’TON. IND.

(26-30)

IŠ PORT - RICHMONDO
Vietinių viengenčių Puteikių 

duktė, ponia Felicija Donova- 
nienė po mėnesio laiko viešėji
mo pas savo vyrą, 
geant’ą)
Falmouth, Mass. 
20-to kovo grįžo 
ladelphią. Pa.

karį (sar-
James’ą Donovan’ą. 

šeštadienį.
namon į Phi-

Penktadienį, 26 kovo, panelė 
Albina Garliauskaitė išvažiavo 
į Floridą. į miestą Sarasotą, į 
Ringling School of Art, kur per 
šešias savaites studijuos piešy- 
bą.

Našlės Marijonos Čiurlionie
nės vyriausiąjį sūnų. 
Čiurlionį jau priėmė 
Šamo kariuomenę.

Antaną
į Dėdės

Kryža-Viengentį Antaną 
nauską, buvusį pirmiau per il
gą laiką zakristijonu šv. Jurgio 
bažnyčios, pastaruoju laiku bu
vo prigriebus gan pavojinga li
ga. Tačiau jam nuo jos pasise
kė apsiginti... Jau jis

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Ražt. — Ona Ivažkienė.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass

Fin. Ražt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

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

177 West 7th St. So. Boston 
rvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

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

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

antrą antradienj mėnesio 7:34 "nL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tr»
Seventh St.. So. Boston, Mass. «4 sekmadieni kiekvieno mėnesi.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai po pietų Parapijos salė 
oas protokolu raštininke I 192 E 7th St. So Rnstnn Mass

4V JONO EV. BL PASALPINFS 

DRAUGIJOS VALDYBA

I 
«

I
I

Pirmininkas — Juozas Švagždys
601 6th St_, So. Boston. Mass. 

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

Prot. Ražt. — Jonas Gllneekis.
5 Thomas Pk„ So. Boston. Mase 

Fin Ražt. - Aleksandras Tvažka
440 E. Sixth St. So Boston Ma* 

Iždininkas - Vincas Zaleskas
613 E. 5th St., So. Boston. Mass 

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

Valgomų Daiktų Krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”

i
I

I
dabar

IPovilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin HilJ Avenue
Dorchester, Mass. COL1981 |

Perkins Marke*
p Baltrušiūnas p Khna 'f'

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.



ŽINUTES

lDAKTARAI
Bažnyčios pilnu

GRABORIAI

IVAIROS SKELBIMAI

iI

LANKĖSI
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NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

Goebelsui 
tautoms, 
Krikščio- 
Bolševiz-

★
lankėsi LDS vice-pirm. kun. P. 
M. Juras iš Lawrence, Mass.

Ketvirtadieni “Darbininke’

Dingo kareivis Kazimieras 
Šipelis. Jo vėlei gedulingos pa
maldos įvyks šeštadienio rytą, 
7:30 vai., Šv. Petro par. bažny
čioje.

Oficiali spauda, 
pagal Bažnyčios

Kun. Jonas Daunis. šeštadie
nį, baigs Harvardo Universite
te, kapelionų kursus. Sekmadie
nį taps įsiustu į pastovią kape
liono vietą.

St. Al- 
phonsus Hali, prie Mission 
Church. Roxbury, Mass.

— išdavikas. Per

Tpi. 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
i___________________

Misijonierius Kenzel'
“PILATE’S DAUGH-

I NOVENOS

prie 4v. Pranciškau* Atyžieči®. Kaina ................. ........
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ......................
prie Dievo Motinos Nuolatines Pageltos. Kaina---------
už Sielas Skaistykloje. Kaina ~................................... —
Stebuklingojo Medalikžlio Dievo Motinos Garbei. Kaina

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

DARBININKAS

VIETINES ŽINIOS
Antradienis, Kovo 30,1943

Kovo 28 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdikiai: Tarnas Povilas 
Tarno - Pranciškos (Jakštaitės) 
Jackevičių; Povilas Vilimas Po
vilo - Juzefinos (Notrimaitės) 
Schwartzų; Vincas Mykolas 
Vinco - Ievos (Kavaliauskaitės) 
Satkevičių; Barbora Ona Teo- 
doriaus - Onos (Kudrevičiūtės) 
Muzrimų, ir Jonas Edmundas 
Jono - Stasės (Čapaitės) Mikai - 
kevičių.

Moterų - Merginų Kareiviams 
Remti Skyriaus vadovybėje, 
moterys ir merginos uoliai dar
buojasi gaminime siuvinių ka
reiviams žaizdas aprišti, šiuom 
tarpu jos gavo tiek daug me
džiagos iš Raudonojo Kryžiaus, 
kad nespėja pagaminti. Todėl, 
jos kviečia visas moteris ir 
merginas ateiti į “Darbininko” 
salę, ketvirtadienį, padėti joms 
tą svarbų ir skubotą darbą 
baigti. Salė bus atidaryta nuo 
10 vai. ryto, iki 10 vai. vak.

Tą dieną, po Gavėnios pamal
dų. tapo atkartotas Kančios 
vaidinimas “Piloto Duktė”. Pa
rapijos jaunimas, seserų moky
tojų vadovybėje, gerai vaidino. 
Žmonių buvo beveik tiek daug, 
kiek pereitą sekmadienį. Pelnas 
skiriamas Elmhursto našlaity
nui.

Trečiadienį, 7:30 v. v., įvyks 
Gavėnios, Tretininkų Brolijos ir 
Šv. Teresės Novėnos pamaldos.

Po pamaldų kviečiami užsi
registruoti visi suaugę žmonės, 
kurie dar nėra priėmę Sutvirti
nimo Sakramentą.

Jau GARSINA 40-tę. Šv. Pet
ro parapijos kunigai, sekmadie
nį, kvietė choristus lankyti pra
tybas, nes laukiąs jų sunkus 
darbas per 40-tę ir per Vely
kas.

Pagerbė ”Pilate's 
Daughter" Autorių

Į 
REIKALINGA vyrų ir moterų 
dirbti prie karo darbų. Dienos 
ir nakties darbas. Patyrimo ne
reikia. Prašome atsinešti gimi
mo metrikus. Atsišaukite: — 
Northern Industrial Chemical 
Co. 7 Elkins St., So. Boston, 
Mass. Tie. kurie jau dirba karo 
darbą, nebus priimti.

(23-26)

Portugalijos Kardinolas Skleidžia 
Tikrę Demokratijos Dvasiu

EUNICE MARIE MURPHY,
Naujos Anglijos mergina, kuri vaidina vadovaujamą 
“Klodijos”, Piloto dukters rolę, Amerikos seniausia- 
me religinio turinio veikalo vaidinime. “PILATE’S 
DAUGHTER” veikalas vaidinamas tris kart į savaitę 
The PASSION PLAY AUDITORIUM, Mission Hill 
sekcijoj, Roxbury, Mass. (Bostono priemiesty).

NACIŲ NEGUDRIOS 
MELAGYSTES

Toliau, Nacių radio cituoja 
kuriose būk, 

užginama Vokietijos kova Ry
tuose. Šios “citatos” sukelia 
juoko krikščionių tarpe, nes vi
siems aišku, kad šventas Tėvas

(CIP) Nacių kontroliuojama vimą su Naciais vergiškumo ir 
radio stotis Hilversum. Olandi- pasidavimo žyme, 
joje, bando įrodyti, kad Belgi- ! 
jos Kardinolas Van Roey yra keletą enciklikų, 
Kvislingas
Olandijos radio tinklą nuolatos 
bubnijama neva ištraukos iš 
Kardinc’o ganytojiško laiško, 
kuris buvo kunigams pasiųstas . nepajudinamai atsisakė “palai-
vasario 21 dieną. Nors tas laiš- minti” Nacių invaziją Rusijoje, 
kas užsienio dar nepasiekė, j Pagaliau, sakoma, “kad nese- 
visnok iš Kard. Van Roey būdo niai iš Arkivyskupo buvo aptu- 
ir praeities veiksmų galima1 retas įsakymas, kuriuo kunigai 
spręsti, kad tie radio praneši-!

, -mai yra vien negudrios apgau- 
lystės.

Naciai skelbia, kad Kardino
las rašė: “...nesvarbu kas įvyks 
po šio karo, nesvarbu kiek sun
kumų okupacija mums iki šio
lei atnešė: visa tai yra menk
niekis. atsiminus tą faktą, kad 
Vokietija dabar kovoja prieš 
Bolševizmą”. Šis posakis visai 
nesutinka su Kardinolo laišku, 
parašytu gruodžio 2. 1942 me
tais, kuriame pasisakė prieš 
privalomą darbininkų tarnybą 
Vokietijos industrijose, ir ku- 

' riame pavadino bendradarbia-

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės viduriu 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. Milio- 
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.

10c

Pereitą sekmadienį, kovo 28 
d., kada vielės buvo deginamos 
persiuntimui žinių apie laimė
jimus ir pralaimėjimus karo 
frontuose. religinio veikalo 
“Piloto Duktė” vaidintojos, ku- 

' rių susidarė keli šimtai per pa
staruosius 40 metų, sveikino I 
misijonierių, to veikalo auto- 

j rių, mininti 80-tą gimtadienį. 
Visos vaidintojos buvo susirin
kusios į St. Alphonsus Hali, 
Mission Hill section, Roxbury,

i Mass. pamatyti vaidinimo 
“PILATE’S DAUGHTER” ir ta 
proga sveikino autorių. Tai bu
vo “Father Kenzel Diena’’, ku
ris sulaukęs gilios senatvės da
bar ilsisi Saratoga Springs. 
N. Y.

Kun. 
veikalą
TER’’ parašė 1902 m. Tas vei- taip pat anglų kalba 
kalas yra išverstas ir į lietuvių 
kalbą ir vaidinamas lietuvių 
scenoje įvairiose lietuvių para
pijose.

Kun. P. M. Juras, LDS Centro 
vice-pirmininkas, “Piloto Duk
ters” veikalo vertėjui T. sutikus 
ir įtraukus į jį lietuviškas gies
meles. išleido antrą laidą.

Patartina visiems, kur tik 
“Piloto Duktė” veikalas vaidi
namas. jį pamatyti. Pamatyki
te jį vaidinant lietuvių kalba ir

turi įsileisti į bažnyčias politi
nes vėliavas, jeigu jos yra pir
ma pašventintos. Taigi keliuose 
miestuose ir kaimuose Belgų 
Tautinių Socialistų vėliavos bu
vo pašventintos ir atneštos į 
bažnyčias”. Šis “įsakymas’' irgi 
keistai skamba. Argi Kardino
las Van Roey bendradarbiautų 
su tokia vyriausybe, kurios ži
nioje kas nors padėjo bombą 
prie jo rezidencijos durų? Ne. į tusi ta laisve, 
ponai Naciai, nė bombomis, nė 
šmeižtais nepalenksite šio drą
saus Kardinolo dvasios.

Nesiseka ir gana, 
įrodyti pavergtoms 
kaip “Vokietija gina 
nišką civilizaciją nuo 
mo”.

LISBONAS (CIP) — J. E. kai jisai lankė Koimbros Uni- 
Portugalijos Kardinolas Patri- versitetą, kuriame veikė Krikš- 
jarkas, Arkivyskupas M. G. i čioniškos Demokratijos Akade- 
Cerejeira, vėl prabilo prieš na-' miškas Centras. Jisai atsižymė- 
cizmą - fašizmą. Laike tautinės jo uolumu to centro veikime ir 
kat. spaudos parodos, surengtos 1912 metais buvo vedėjas cent- 
paminėti dienraščio Novidades ro savaitraščio Impartial. Tų 
įsteigimo jubiliejų. Jo Eminen- jaunų krikščionių demokratų 
ei ja kalbėjo apie reikalingumą Šukys buvo: “Bažnyčia ir Vai- 
visuomenėje sudaryti tikrai ^ai^inc ir nortiin'”
Katalikišką nusiteikimą. “Su-i 
pasaulėję Katalikai, kurių min
čių pasaulis sukasi kaž kur to-! 
Ii nuo Bažnyčios gyvybės ir 
mokslo, šio reikalo nesupran
ta. Prieš - krikščioniškos vals
tybės jį gerai supranta — jos 
neleidžia šiam katalikiškam 
siteikimui įsigyti; jos nori už
čiaupti Bažnyčią, apakinti ka
talikišką sąžinę, kad ji nesu
prastų savo dieviškų privalu
mų. Kartais valstybė palaiko 
katalikybę... bet visuomet dėl 
vien kultūrinių sumetimų, vis 
stengdama užtemdinti Katali
kybės šviesą ir numarinti jos 
pilną, dievišką gyvybę”.

Kalbėdamas apie katalikišką 
spaudą, įrodė, kad mūsų amžiu
je iškilo reikalas Zaisvos katali
kiškos spaudos, tai yra laisvos 
ir Valstybės ir Bažnyčios at
žvilgiais. Anot Kardinolo Cere
jeira. katalikų spauda yra tre
jopa:

1) Oficiali Kat. Spauda —ku
ri būtų vyskupiškas laikraštis, 
kuri kalbėtų 
autoritetu.

2) Pusiau - 
kuri kalbėtų 
dvasią, bet ne su pilnu autorite
tu.

3) Laisva Katalikiška Spauda, 
kuri nesiskaitytų kaipo Bažny
čios autoritetingas balsas, kuri 
veiktų sava iniciatyva, savu au
toritetu. vardan kurios tai gru
pės. kaip antai, mokyklos, par-

j tijos, organizacijos ar taip pan. 
, Ši Spauda visuomet pasilieka 
; ištikima Bažnyčiai tikėjimo ir 
; doros dalykuose, bet ji naudo- 

kurią Katalikai 
turi laikiniuose, žemiškuose da
lykuose. “Tokia spauda turi 
teisę gyvuoti”, pasakė Kardino
las. “išskyrus tais retais laiko
tarpiais. kada aukštesnieji 
dvasiniai interesai reikalautų 
šios spaudos veikimą laikinai 
suvaržyti”.

Portugalijos Kardinolas buvo 
įkvėptas tikrais demokratijos 
principais savo jaunose dienose.

sai yra pasmerkęs diktatoriš
kas valstybes ir pastaraisiais 
laikais matydamas, kad to ne
gana, imasi atnaujinti demo
kratijos dvasią Portugalijoje. 
Pavyzdžiui, pernai, kalbėdamas 
Kat. Akcijos vadams, pasakė: 
“Mes neturime priešintis de
mokratijai, nes Krikščionybė y- 
Ta. jos motina”. Bet supraski
me. kad Jo Eminencija 
kalbėjo ne apie šiokią ar 
kią valdžios formą. be<: 
dvasią ir įkvėpimą, kun
perimti kiekviena gera -.aidžia.

tenai 
kito- 
apie 
turi

nu-

Remk šios šalies apsigynimą 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!
k .......................    ;,l MUI’-

lI
15c. į
20c. E
15c. į
20c. J
15c. 5

Lietuvos Ir Šio Karo Spalvuoti 
PAVEIKSLAI

Rengia: Lietuvos Rėmėju Dr-jos Bostono Skyrius 
BALANDŽIO-APRIL 2 ir 3 DIENOMIS 

Lietuvių Piliečių Klube Salėj, 
So. Bostone.

Filmuotojas: K. Motuzas. Aiškina: J. Valaitis. 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga suaugusiems: 40c. 

Vaikams 15c. Pelnas Skiriamas A. R. Kryžiui. 
Lietuviai-vės! Pamatykite ser.ą tėvynę nors pa

veiksluose ir išgirskite šio karo naujienas. Jūs 
skaitlingesnis atsilankymas, bus didesnė parama 
Raudonajam Kryžiui. Visus kviečiame dalyvauti.

★ Penktadienį lankėsi LRK- 
SA Centro sekretorius p. Wm. 
Kvetkus iš Wilkes - Barre, Pa.' 
ir kun. J. Švagždys, LDS Cent-! 
ro pirmininkas.
★ Šeštadienį lankėsi LDS 1 

kp. veikli narė Alena Rusienė 
iš Dorchester. Mass. ir pp. Mo
tiejus ir Viktorija Trečiokai ir 
Rozalija Meižienė.

Lankėsi Adomas Jarmala
vičius iš W. Lynn. Mass. Atsi
lankymo proga atnaujino “Dar
bininko” prenumeratą ir pasi- 
pirko medaus.
★ šeštadienį “Darbininke” 

lankėsi Kat. Fed. Naujosios An
glijos Apskr. pirmininkas An
tanas Daukantas su savo žmona 
ir sūneliais iš Cambridge. Mass.
★ Taipgi tą dieną lankėsi 

Cambridgetis A. Laukaitis. At
silankymo pora atnaujino “Dar
bininko” prenumeratą.

•įf Pirmadienį “Darbininke” 
lankėsi kun. F. Norbutas iš 
Brockton. Mass. ir kun. A. Bal- 
triušiūnas iš Cambridge. Mass. 
Taipgi tą pačią dieną lankėsi 
kun. Kripas iš Hartford, Cona.

Tu atliksi tikro apaštalavimo darbą, jei pats 
skaitysi ir kitus raginsi užsisakyti 

mėnesinį laikraštį
ii

“ŽVAIGŽDĖ", tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms dvasi
nio turinio laikraštis, pašvęstas Švenčiausiai 
Jėzaus Širdžiai.

“ŽVAIGŽDĖ'' trokšta aplankyti kiekvieną Lietuvių šeimyną 
ir ją gaivinti krikščioniškų dorybių spinduliais.

“ŽVAIGŽDĘ’’ skaitykite ir būsite pavyzdingais nariais-ėmis 
MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGOS.

“ŽVAIGŽDĖJE” surasite, kaip MALDOS APAŠTALAVI
MAS veikia ir vystosi.

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ramybės 

įsileisti į Jūsų šeimynas.
Jei trokštate, kad Dievo palaima įžengtų per Jūsų na

mų slenkstį —
Jei norite būti šviesos ir meilės skleidėjais, tai platin

kite patys saviškių tarpe ir ’-aginkite kitus skaityti bei 
platinti “ŽVAIGŽDĘ”.

Kaina metams 50 centu. Kas pridės dar 50 centu gaus 
didelj. spalvuotą Jėzaus Širdies paveiksią. 

“Žvaigžde” dabar padidinta astuoniais puslapiais. 
Užsakymams adresas:

“ŽVAIGŽDĖ"
488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

stvbė virs valdžios ir partijų!” 
Šio šūkio Kardinolas per visą 
vėlesnį gyvenimą nepamiršo. 
Subankrūtijus Portugalijos Re
spublikai ir diktatoriškai Sala- 
zaro valdžiai užėmus valdymo 
vairą, arkivyskupas Cerejeira 
beveik visiškai sustabdė KDAC 
veikimą, bet patį centrą nepa
naikino. Nekartą praeityje ji-

Nėra vietos abejoti, kad Por
tugalijos Kardinolas tvirtai 
laikosi tų principų, kuriuos iš
moko 33 metai atgal universi
tete. Jisai stovi už tas laisves, 
kurios yra reikalingos žmo
gaus kilnumui palaikyti ir jo 
teises apsaugoti.

Komunistai Prašė-
“Sugrąžinkite Mums Mūsų Kunigus
CIP Correspondence talpina 

aprašymą, kuris buvo slaptai 
išsiųstas iš Belgijos ir kuriame 
aiškiais bruožais nupiešiama 
patrijotų požeminis veikimas. 
Liege mieste Patrijotų organi
zacijoje atsirado išdavikas, ku
ris rengėsi pranešti okupantams 
patrijotų planus. Tokis prane
šimas būtų kainavęs kelius šim
tus nekaltų gyvasčių. Norėdami 
to išvengti, patrijotai nutarė tą 
išdaviką prašalinti iš gyvųjų 
tarpo. Jie skaitė jo nužudymą 
teisėtu savęs apsigynimą. Iš 
savo tarpo išrinko du jaunuo-! 
liūs, jiems įdavė ryšuli, kuria
me buvo užtaisyta bomba, ir 
davė instrukcijas nunešti tą ry
šulį pas tą /išdaviką. Bomba ne
buvo tikslai užtaisyta, nes pa
keliui ekjpliodavo. Vieną jau
nuoli staiga užmušė, o antrą 
sužeidė. Tuojau atvykę naciai 
kareiviai.; jį suėmė ir ant vietos 
nušovė. /

Kadangi jaunuoliai mirė ko- 
voaami fV'ieš neteisingą vergi
ją, už jų ^ėles buvo nutarta au
koti šv. mišias. Ši žinia greitai 
pasklydo pip visą miestą ir lai
dotuvių dieką minios negalėjo 
sutilpti i bažnyčią. Žmonės, a- 
teidami i šias gedulo pamaldas, 
tuo būdu rodė savo vieningu
mą. Naciai, irgi, suprato, kad 
tai buvo savo rūšies demonstra
cija prieš juos. Jie areštavo ku

nigus, kurie dalyvavo mišiose. 
Tas gyventojus labai įniršino. 
Rytojaus dieną, ant bažnyčios 
sienų pasirodė užrašas: “Su
grąžinkite mums mūsų kuni
gus”. Tas suprantama. Bet apa
čioje reikalavimo, parašo vieto
je. buvo išmaliavotas Kūjis su 
Pjautuvu! Tai yra komunistų 
ženklas. — jų buvo ten para- 

į šas. Kitaip sakant, komunistai 
į vienijasi su Bažnyčia kovoje 
prieš nežmoniškus nacius.

| 
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★ Nuo pirmadienio, kovo; 
29, visoje šalyje prasidėjo 
mėsos, riebalų, sviesto • 
ir kitų dalykų racionavi-i 
mas. Valdžios pareigūnai; 
sako, kad pilnas susitvar-i 
kymas ir prekėmis užpil-, 
dymas krautuvių išsily-! 
gins tik per kokį mėnesį l 
laiko.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

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

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
riJNERAL
’R7 Dorchester Stre* 

South Boston, Mas* 

Joseph W. Caspe» 
(KASPERAS) 

pinotu vių O i re k t or< 
Baisa m uoto ja* 

NOTARY PUBLK
-*atarnavimas Diena ir 
Koplyčia Šermenims Oy* 

r-i ŠOU Boston 143' 
ŠOU Bostor

ZALETSKAS
FUNERAL HOME
564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

P-nia Howard Hoffman žaidžia golfą su savo sū
num. Štai bulę nusviedus tolyn, ji važiuoja su “belais- 
nių automobiliu” ir ten vėl pakartos sviedinį.



Antradienis Kov. 3<i ltM?.

Kovo 21 d. ši kolonija pami
nėjo Klaipėdos užgrobimo die
ną. Rūpesniu p. Bronės Starkie- 
r.ės ir Motinos Aloyzos buvo su
daryta turininga programa tuo
jau po pamaldų. Per iškilmin
gas šv. mišias (sumą) vietinis 
klebonas Prelatas Maciejaus
kas. sakydamas pamokslą, pa
ragino susirinkusius šv. mišių 
išklausyti ne vien savo intenci
jai, bet ypatingai pasimelsti 
Tėvynės - Lietuvos reikalu. Per 
šv. mišias mūsų choras labai 
graudingai sugiedojo psalmę— 
Dievas mūsų Gelbėtojas ir tvir
tybė. Ta giesmė tikrai atitiko 
mūsų Tėvynės reikalus, nes ne
galime pasitikėti žmonėms, ku
rie nustato jau šiandiena mažų 
tautų likimą ir viešai skelbia, 
kad tiktai keturios didžiausios 
valstybės sutvarkys mažesniųjų 
tautų padėjimą. Bet mes giedo
dami tą psalmę pareiškiame pa
sitikėjimą. Dievumi. kurs su
triuškina galiūnų jėgas ir nepa
miršta mažiausios tautos.

Programa prasidėjo prakal
ba Prelato Maciejausko. kurs iš 
visų susirinkusių buvo netiktai 
amžiumi senesnis, bet geriau
siai pažino Klaipėdos kraštą. 
Prelatas pasakė, kad Klaipėdą 
pažįsta nuo 1S99 metų, kada jis

atvyko į Švėkšną klebonauti. 
Švėkšnos parapija rubežiuojasi 
su Klaipėdos kraštu, ir jam pri- 
seidavo dažnai lankyti nevien 
Klaipėdos miestą, bet ir visą 
Klaipėdos kraštą, nes ten per 
kelius atvejus lietuvių parapijo
se turėjo misijas. Prieš pasau
linį karą Klaipėda buvo “numi
ręs" miestas, gatvės tuščios, 
nejokio gyvumo nebuvo matyti, 
bet po prijungimo Klaipėdos 
krašto (Mažosios Lietuvos) 
prie Didžiosios Lietuvos. Klai
pėdos miesto. Klaipėdos uosto 
ir visų Klaipėdos krašto mieste
lių (Šilutė. Prekulė. Smalinin
kai Pajėgiai etc.) išvaizda atsi
mainė. Ypatingai turgaus die
nomis Klaipėdos miestas judėjo 
kaip skruzdėlynas. Netiktai tur
gavietės užpildytos vežimais, 
bet ir visos artimesnės turga
vietės gatvės užkimštos, nes iš 
Didžiosios Lietuvos priveždavo 
įvairių prekių: malkų kurui, 
lentų, rąstų ir skiedrų statybai, 
o kas išrokuos smulkesnes pre
kes. kurias gabeno žemaičiai 
savo kaimynams. Viską išpirk
davo netiktai Klaipėdiečiai, bet 
ir atvykę iš anapus Nemuno vo
kiečiai i’- lietuviai. Klaipėdos 
uostas taip pagyvėjo, kad šim
tas didžiausių laivų atplaukda-
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PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis
Pigiausias laikraštis yra

“VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

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

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

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 656“

99

>vo netiktai iŠ kaimyninių vals
tybių, bet m L iš tolimesnių 
kraštų, kad išvesti 
produkciją: medžio 
linus, sėmenis, javus, 
bekonus, kiaušinius, 
vykdavo ekskursijos 
kos ir pats Prelatas 1 
kius. vadovaudamas 
jai. atvyko iš New 
Klaipėdą. Lietuvos valdžia dėjo 
pastangas, kad Klaipėdos uostą 
padidinti ir patobulinti, buvo 
pastatyti milžiniški pastatai dėl 
atvežtų iš kitų valstybių prekių 
sukrovimo...

Gyventojai Klaipėdos ir Klai
pėdos krašto praturtėjo, nes ėjo 
didžiausi prekyba per uostą ir 
visą Klaipėdos kraštą.

Lietuviai Klaipėdos krašto 
labai džiaugėsi, kad niekas ne- 
varžo jų patrijotimo gyvenimo. 
Susitvėrė lietuviškos mokyklos, 
net gimnazijos, prekybos insti
tutas. net pačioj Klaipėdoj bu
vo įsteigta muzikos aukštesnė 
mokykla — konservatorija, ku
rios direktorium buvo garsin
gasis kompozitorius Juozas Ži
levičius. dabar gyvenąs Eliza- 
beth. N. J.

Kai kurie lietuviai iš Mažo
sios Lietuvos siuntė savo vai
kus į Didžiosios Lietuvos moky
klas taip ir Švėkšnos gimnaziją 
lankė mokiniai iš Klaipėdos 
krašto.

Iš Kauno garsingoji Lietuvos 
Opera dažnai atvykdavo į Klai
pėdą, sužavėdavo savo menu 
netiktai lietuvių, bet ir vokie
čių. o ypatingai kada atvykdavo 
genijus Kipras Petrauskas, ta
da neužtekdavo Klaipėdos teat
re vietų.

Turėdavo Klaipėdos krašte 
pasisekimą ir meno mėgėjai, 
kartais nuvykdavo ir Švėkšnos 
gimnazistai su orkestru ir cho
ru į Šilutę. Priekulę, Saugus ir 
kitus miestelius ir visados bu
vo maloniai priimami, o tas pat 

Į atvykdavo iš Klaipėdos krašto 
jaunimas į parengimus Palan
goje. Kretingoje, Gargžduose. 

z Švėkšnoj. Tauragėj ir Jurbarke 
1* ir buvo pastebėta, kad tik per 

kelius metus kaip gyvas sidab- 
j ras nors padalintas į smulkes- 

t

Lietuvos 
medžiagą. 
. sviestą, 
etc. At- 
iš Ameri- 
kelius sy- 
ekskursi- 

Yorko į

8
šimtai bažnyčių ir iš jų nei vie
na neturi Šv. Kazimiero Glo
bėju.

Mums daug padėjo įvykdyti 
mūsų užmanymą Klebonas kun. 
Aleksandras Baltutis, kurs 
mums iš Chicagos prisiuntė la
bai gražią Šv. Kazimiero stovy-

i

j;

COMMANDOUGHI

vv AAC MADOS — Women s Army Auxihary Corps, kaip vaizdas paro
do, turi keletą skirtingų kepurių, bet ne tiek, kičk turi civilinės mados. 
Pa vyzdžiu j, viršuje kairėj dėvima kepurė žiemos metu, kad pritaikius 
jos spalvą prie viršutinių drabužių; viršuje dešinėj — kepurė nešiojama 
vasaros metu ir yra pagaminta iš lengvesnės materijos; apačioj kairėje— 
yra kepuraitė pritaikyta prie darbo; ir apačioje dešinėj — kai audra už
klumpa, tai prie “raincoat” prisegamas “hood”, kuris apsaugo galvą.

Kovo 4 dieną, t. y. mūsų šv. 
Globėjo šventėje, buvo nepa
prastai gražiai paminėta. Baž
nyčia papuošta gražiomis gėlė
mis, o ypač baltomis lelijomis, 
kaipo skaistybes simboliu. 
Šventojo Kazimiero nummylėta 
dorybe — kurs amžiams paliko 
tą gražų obalsį: “malo mori, 
quam foedari” (geriau numirti 
negu susitepti). Per šv. mišias 
mūsų choras, vadovaujant Se- 
serei Asižijai, labai gražiai pa
giedojo netiktai liturgines gies
mes, bet dar pagiedojo Šv. Ka
zimiero sukompanuotą giesmę: 
“Omni die dic Mariae”.

Po pamaldų buvo išpildyta 
mūsų salėje graži programėlė. 
Labai meniškai padainavo mū
sų choro įrengėją, p. Bronė 
Starkienė. Richardas Masoniu- 
kas pianu labai gražiai skambi
no, o jaunos mergaitės Edna ir 
Izabelė Davydoniūtės ir Birutė 
Leliutė, akompanuojant Bronei 
Leliūtei gražiai padainavo ir 
dar Bronė Leliūtė viena skam
bino pianu, kur ji parodė savo 
muzikalius gabumus.

Po programėlės visi susėdome 
prie papuoštų, netiktai gėlėmis, 
bet ir skaniais valgiais, stalų. 
Ypatingai skaniai kvepėjo kum
pis, kurį man prisiuntė klebo
nas kun. Jusevičius iš Omaha, 
ir rauginti kopūstai, kurių 
mums pristato parapijos rėmė
ja Elžbieta Mockienė. Kumpis 
buvo labai skanus, nes jį pradė
jo kepti Morta Miškinienė, bet 
turėjo valandai išeiti kitur, to
dėl išeidama pavedė prižiūrėti 
kumpį savo vyrui, kurs leido 
kumpiui taip ilgai kaitintis pe
čiuje kol visi lašiniai sutirpo, 
užtad gavo nuo žmonos gerą 
pabarimą. Bet kumpis pasirodė 
taip skanus, kad tik vieni kau
lai beliko. Prie kumpio ir ko
pūstų mes turėjome ir “grūz
dų”. kurie daug gardesnį, negu 
visi Amerikoniški...

Čia turiu atiduoti kreditą 
Pranciškai Ambrozienei. Per 
pietus turėjome progos sveika
tos palinkėti visiems Kazimie
rams ir Kazimieroms, kurių 
mes gana daug turime.

Taip užbaigėme mūsų iškil
mingus Šv. Kazimiero atlaidus 
su tuo pasiryžimu, kad ateity 
paruošti dar didesnes iškilmes 
mūsų Globėjo dienoje, ir kas
dieną melstis, kad Šv. Kazimie
ras netiktai globotų mūsų Los 
Angeles lietuvišką parapiją, 
bet Savo Globoje laikytų mūsų 
Tėvynę Lietuvą.

Prelatas Julius Maciejauskas. 
2511—3rd Avė.

Į Los Angeles, Calif.

šių šimtų metų vokietinimas ne- ir neduoti laivyną, bet valdžios kad iškepė skanų pyragą, o Am- 
išdildė lietuvio širdyje meilės įsakymą pildydami turėjo už- brozienei. kad tokius grūzdus 
ir prisirišimo prie savo tautos leisti brutaliai jėgai visus lai- pagamino, kurie burnoje geriau 
ir savosios kalbos.

Prelatas paminėjo, 
dieną kaip Mažosios 
sukilėliai atėmė nuo 
Klaipėdos kraštą, buvo Klaipė
doje ir matė lietuvių narsumą ir sak0j0t kaip 
dar priminė, kad Lietuvos val
džia daug parodė diplomatinių 
gabumų, vedant derybas su ko
misija. kuri buvo paskirta iš 
Anglijos. Prancūzijos, Japoni
jos ir Italijos atstovų.

Antras kalbėtojas buvo Dak
taras Julius J. Bielskis. Lietu-

vus, tiktai neatidavė vėliavos,' 
kuri vėl plevėsuos ant naujų lai
vų. kurie po karo audros bus 
įsteigti.

Kapitonas Labanauskas papa- 
buvo Vokietijos 

koncentracijos lagere ir turėjo 
progos pamatyti tuos kraštus, 
kurie buvo žiloj senovėj lietuvių 
apgyventi ir stebėjosi, kad 
nors keli šimtmečiai praslinko 
kaip vokiečiai tuos kraštus val
do. vienok nesugebėjo išdildyti 
tų savybių, kurias turi lietu
viai ir net vietų pavadinimai ir 
gyventojų pavardės įrodo, kad 
ten gyventa nuo seniausių laikų 
lietuvių.

Kapitonas Labanauskas pasa- 
j gyveno net Karaliaučiuje —per kė gražų palyginimą taikinda- 
. ilgus šimtmečius lietuviai ko- mas prie šios aplinkybės, kad 

mes pirm keturių metų nusto
jome Klaipėdos uosto ir laivy
no. kad po kiekvienos jūroje 
audros laivas lieka stipresnis, ir 
po tos pasaulinės audros Lietu
va bus dar stipresnė.

Dar apie Klaipėdą paskaitė

kad tą 
Lietuvos 
prancūzų

I
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nius šmotelius vėl susilieja į
vieną didesnį gabalėlį, taip ir vos Garbės Konsulas. Savo kal- 
Klaipėdos krašto lietuviai susi- boję D-ras Bielskis aprašė kaip 
liejo su Didžiąja Lietuva, įrody- seniausiais laikais lietuviai gy- 
dami pasauliui, kad lietuvių veno netiktai Klaipėdoje. Tilžė- 
tauta yra galinga, kad nei še- je. Isrutėj. bet lietuvių tauta

l

tirpo, negu saldainiai. Negali
ma pamiršti ir mūsų gražuolių 
— Elžbietos ir- Juzės Strongai- 
čių. kurios maloniai visiems pa
tarnavo. o poniai Bronei Star- 
kienei. kad labai uoliai dirbo tą 
patriotinį darbą.

Vienas ’.š- dalyvių,
Jurgis Kurmis iš Kensų.

I . ...! vėsi su vokiečiais vienok ne
nustojo savo kalbos, papročių

i ir savosios kultūros.
Trečias kalbėtojas buvo kapi

tonas Povilas Labanauskas. 
' kurs kaipo buvęs Lietuvos lai
vyno kapitonas, aiškiai nupa
sakojo tą įvykį, kada pirm, ke- gražią paskaitą nesenai atvykęs 

i tūrių metų vokiečiai užgrobė iš Lietuvos jaunas Ronaldas 
Klaipėdos kraštą. Vokiečiai Pocius. Programa buvo pamar- 
1939 metais jau buvo užėmę ginta gražiomis dainomis. Pa- 
Austriją. Čekoslovakiją, kuri dainavo per du kartu korp. Vac- 
buvo gana didelė valstybė — lovas Jurgelis. Susilaukė gausių 
13 milijonų ir pareikalavo iš aplodismentų. Choras gražiai 
lietuvių valdžios, kad atiduotų sugiedojo Amerikos ir Lietuvos 
Klaipėdos kraštą Vokietijai. himnus. Priimta protestą rezo-

Tokiu būdu apseita su Lietu- liucija, protestuojanti priež už- 
va kaip užpuolikas ant gatvės grobimą Mažosios Lietuvos ir 

' sutikęs praeivį staiga įremia į reikalaujanti Nepriklausomos 
krūtinę, arba į pašonę revolve-, Lietuvos. Rezoliuciją pasirašė 
rio vamzdį ir liepia atiduoti pi-' išrinkti piliečiai: Jonas K. Mi- 
nigus. Padaryta visai Lietuvai 
didžiausia skriauda, nes Lietu
vos valdžia įdėjo į Klaipėdos 

į kraštą kelia.sdešimts milijonų 
litų — patobulino netiktai uos
tą. bet ten išdygo gražiausi pa
statai netiktai 
ir visam Klaipėdos krašte. Kas i pietūs. Nors neturėjome kala- 
matė Klaipėdoje lietuvių gimna- ’ 
ziją. Raudonojo Kryžiaus ligo
ninę, Pagėgių gimnaziją etc.., 
tas gali suprasti kiek tas kai
navo. Vokiečiai užimdami Klai
pėdos kraštą, atėmė visą Lietu
vos laivyną. Nors kapitonas La
banauskas su savo jūrininkais 
buvo atstatęs ginklus į vokie
čius ir buvo visi pasiryžę mirti

Y’ra gražus paprotis. kad Ka
talikų bažnyčios ir parapijos 
turi sau pasirinkusios Šventus 
Globėjus. Nors mūsų bažnyčia 
maža ir mūsų parapija tiktai 
pradeda gyvuoti, vienok neno
rėjome pasilikti be Globėjo. Ap
sirinkome Šv. Kazimierą, kurs 
netiktai yra mums giminė — 
kaipo lietuvis, bet ypatingai, 
kad Šv. Kazimieras gelbėjo lie
tuvius. kada jie kovėsi su Tė
vynės priešais, o ir ta aplinky-. 
bė. kad Šv. Kazimiero kūnas: 
(relikvijos) ir šiandien yra mū-j 
sų sostinėje Vilniuje.

Dar buvo 
kad mes 
les, CaJ. 
parapiją 
tingumą

viena 
įsteigdami 
lietuvišką 
norėjome
nuo kitų parapijų, nes

priežastis.
Los Ange- 

misiją arba 
turėti skir-

liūs, žinomas plačiai Amerikoje 
■ ir Lietuvoje asmuo, Juozas 
Strongis ir Pranas Masonas. Vi
si trys yra Šv. Kazimiero para
pijos veikėjai.

Po posėdžio visi susirinko į 
Klaipėdoje, bet Į kitą salę, kur buvo prirengti

kutienos. bet buvome užganė
dinti. kad šiais laikais turėjome 
gero kumpio su visokiais prie
dais. Pavalgėme sočiai. Visa 
mūsų kolonija dėkinga klebo
nui, kad parūpino pietus, kad 
nekentėm alkio, o šeiminin
kėms esame nepaprastai dėkin
gi, ypač Strongienei, kad iške
pė gerą kumpį; Krumenienei, j

tame milžiniškame mieste yra




