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Naciai Sušaudė 40 Ūkininkų
Stockholm, Švedija, bal. bar beveik viską atiduoda
— Švedijos radio prane- naciams.

ša, kad Lietuvoje vyksta' . Po tokio ūkininkų pasi- 
sukilimo banga prieš na- aiškinimo, nacių komisaro 

Auliffe pat^ paauk^avo_t$500.00 cius- . Lietuvos okupantai įsakymu, sukviestieji ūki- 
nuo karo ir okupacijos nuken- 
tėjusiems lietuviams. L____
apie tai ir vyskupo laiškai tel
pa Hartfordo žiniose.

Naujos Pastangos Kovoje 
Dėl Lietuvos Laisvės

(LKFSB) Ryšium su į- 
vairiais Sovietų žmonių 
pareiškimais, kurie at
skleidžia imperialistinius

naciai nepatenkinti, kad ninkai buvo sustatyti ei- 
Plačiau ūkininkai nepristato jiems Įėję ir iš jų kas penktas 

užtektinai grūdų ir kito- vyras paimtas ir sušaudy- 
kių produktų. Itas. Naciai sušaudę 40 ū-

Sakoma, kad neramumai kininkų.
prasidėjo, kai naciai su- Kiti sužinoję apie tuos 
kvietė į Vilnių 200 lietuvių sušaudymus bėgo į miškus 
ūkininkų ir pareikalavo, ir jungėsi prie partizanų 
kad jie pristatytų daugiau kovoti prieš žiaurius oku- 
ūkio produktų. Ūkininkai pantus.
aiškinosi, kad jie negali > Visoj Lietuvoj gyvento- 
daugiau duoti, nes ir da- jai kyla prieš nacius.

Rusijos siekimus Lietu- NUSKANDINO 6 AŠIES LAIVUS
vos atžvilgiu, Lietuvių Ku- į 
nigų Vienybė kovo 20 d. 
raštu kreipėsi į įtakingą 
Amerikoje centrinę kata
likų organizaciją — Na- 
tional Catholic Welfare 
Conference. Kunigų vieny- tatymo linijas į Tunisiją,

VIDURŽEMIO JŪROJ
Londonas, bal. 1 — Bri- Iš Romos buvo pranešta, 
keturi submarinai, ku- kad tik 79 žmonės užmuš- 

rie veikė prieš Ašies pris- ta ir 1,179 sužeista.
-. . - — ... i

’• bes rašte pasisakoma prieš nuskandino 6 priešo^ lai- 
betkokią Lietuvos okupa
ciją, išdėstoma, ką Lietu-
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I Darbininku Vadai Smerkia Sovie
tų Imperialistinius Siekius -- - - - - - - - - - - » 

New York, N. Y., bal. 1— 
Amerikos Darbo Federaci
jos vice-pirmininkas Ma- 
thew Woll pasmerkė So
vietų Sąjungos siekius pa
vergti Pabaltijo kraštus. 
Jis sako, kad po karo ne
reikia leisti nei vienai val
stybei didinti savo žemę.

Kiti įtakingi Amerikos 
vadai taip pat pasisakė 
prieš Sovietų Sąjungos 
pretenzijas pavergti Lie
tuvą, Latviją ir Estiją.

Vilniuje Sušaudė 2000 
Čigonų

1 — 
(ONA) — Lenkų valdžios 
komunikatas tvirtina, kad 
Vilniuje naciai nužudė 
2000 čigonų. Šias žinias 
praneša lenkų korporalas 
Kwiek, čigonas. Sakoma, 
kad naciai vartoja tas pa
čias priemones prieš čigo
nus. kaip jie vartoja prieš 
žydus.

Londonas, bal.

Naciai Pra’aimi $. Afrikoje

tų I

; armijai kelią, kad nesusi
siektų su šiaurės Afrikos 
nacių kariuomene.

Tai didis sąjungininkų 
laimėjimas Afrikoje, bet 
naciai dar turi daug ka-

vus, pavojingai sužalojo 
kitus keturius ir sunaiki-' 

vos katalikai turėjo pakel- no keliolika mažesnių lai
velių Viduržemio jūroje.

Ašis Reikalauja 100,000 
Prancūzų Tvirtovių 

Statymui
ti raudonosios okupacijos 
metu, ir vardu 320 lietu
vių kunigų bei vardu neto
li milijono lietuvių tikin
čiųjų Jungt. Valstybėse,! 
prašoma Statė Departa
mente paremti laisvos Lie- »■ 
tuvos reikalą. , 
lietuviai kunigai 
džiai darbuojasi dėl nepri
klausomybės Lietuvos; jie 
savo gausiomis aukomis kilus 
padeda išlaikyti Lietuvos Daug namų sugriauta. 
atstovybę prie Vatikano, 
bažnyčiose praveda rink
liavas Lietuvos gelbėjimo 
reikalui. Taip š. m. vasario 
mėn. Čikagos lietuvių baž
nyčiose tam reikalui su
rinkta aukų daugiau tūks- 
tanties dolerių.

Žuvo 400 Haples 
EkspHozijoj

i 
I i

Berne, Šveicarija, bal. 1 
Pranešama, kad ma- 

Apskritai žiausia 400 žmonių užmuš- 
nuošir- ta ir daugiau kaip 2000 su

žeista amunicijos dirbtu
vėse, Naples apylinkėje, 

ten ekspliozijai.

v •

★ Kokiomis aplinkybė
mis Lietuvos gyventojams 
tenka keliauti geležinke
liais patiriame iš tokio ke
lionės įspūdžių aprašymo: 
‘‘Deja, šiais laikais ne 
kiekvienam yra prieina
mos kelionės. O jei kam ir 
tenka važiuoti, tai ne ypa
tingas malonumas nuo 
Radviliškio iki Kauno per 
naktį išstovėti ant vienos 
kojos, nes vagone dažnai 
trūksta grindų antrai ko
jai pastatyti”.

Londonas, bal. 1 — Bri
tų aštuntoji armija ir 
Naujos Zelandijos kariuo
menės apsupo nacių mar
šalo Rommel armiją Pieti-

Kasama žemė dėl Pergalės Darželių. Tai tūlo mili- nėję Afrikos dalyje, paė- 
jonieriaus New Yorko mieste gražus daržas paverčia- mė daug jų į nelaisvę, o riuomenės ir mūšiai nepa

kitus privertė skubotai sibaigė. Yra manoma, kad 
trauktis į šiaurės Afrikos maršalas Rommel dar su- 
dalį. Maršalas Rommel ti- darys apsigynimo 
kėjosi atsilaikyti prieš 
britus Mareth tvirtovėse, 
bet generolo Montgomery 
kariuomenė taip gudriai 
apėjo tą tvirtovę, kad na
ciams tebuvo viena išeitis
— bėgti tolyn į Afrikos kos armijomis, 
šiaurę. Kuo ilgiau karas užsitęs

j- Maršalas Rommel turė- Afrikoje, tuo vokiečiai ge- 
jo 80,000 kareivių, bet ne- rįau galės sutvirtinti savo 
galėjo atsilaikyti prieš apsigynimo linijas Euro- 
britų armiją. .* ---- - -- .
tūkstančius nacių britai
paėmė į nelaisvę per de- jau pralaimėjo, bet Hitle-

mas Pergalės-lauku.--------- ----------------------------------------------------------

Protestuoja Prieš Sovietų Terorų
Londonas, bal. 1 — Ašies New York, bal. 1 — Pe- 

okupacijos viršininkai rei- reitą antradienį, vakare, 
kalauja dar 100,000 pran- Mecca Temple salėje įvyko 
cūzų darbininkų, kad pa- masinis protesto mitingas 
greitintų tvirtovių staty- prieš Sovietus dėl Lenki- 
bą Viduržemio jūros pa- jos socialfetų vadų. žydų, 
kraštyj. Ašis prisibijo in- Henrvko Erlicho ir Vikto- 
vazijos į Italiją. Todėl Ita- ro Alterio sušaudymo, 
lijos valdžia išleido dekre
tą, kuriuo sudaro mašine
riją įvesti visame krašte 
karo stovį.

♦- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Teroro Aukoms Pastatytas 

Paminklas
VVashington, bal. 1 — 

Brig. gen. Arnold, armijos 
kapelionų viršininkas, pa-; 
reiškė, kad iki spalių mė-! 
nėšio Amerikos 
reikalinga gauti 959 ku- nuo raudonojo teroro žuvo 
nigai. Įvairių diecezijų šie penki Meškučių gyven- 
Vyskupai prašomi atleis- tojai, kurie buvo žiauriai 
ti kunigus, kur tik galima, nukankinti Sukmedžių 
nuo parapijos darbų, kad miške (lygumų valsčiuje): 
jie gąlėtų aprūpinti kata- J. Mačiukas, 
likus armijoje. Iki šiol 42 (antras), 
kapelionai žuvo karo lau
kuose.

I

Mitingą suruošė 250 dar
bininkų unijų komitetas. 
Pirmininkavo David Du- 
binsky, ILGWU. pirminin
kas.

‘ Kalbėjo New Yorko mie- 
isto mayoras La Guardia, 
’VVilliam Green. Amerikos 
i Darbo Federacijos pirmi- 
i įlinkas, CIO centralinis se
kretorius Carey, ir kiti į- 
žymūs kalbėtojai.

armijai ★ 1941 m. birželio 26 d.

J. Mačiukas 
A. Steponavi

čius ir P. Noreika. Šioms 
teroro aukoms buvo pa
statytas ir pašventintas 
Paminklinis kryžius. Reli-■ • . •V. M • u raiuiUAUUis ncn-

Lietuviškas Kaimas Naugar* ginęs apeigas atliko kun.
dūko Apylinkėje A. Staišys.

kai★ Britų bomberiai 
nuskrido bombarduoti Vo
kietijos, tai pasėjo ir dau
gybę dėl maisto gavimo 
racionuotų bilietų, kokius 
vokiečiai vartoja savo 
šalyje. Sakoma, kad tšs 
padaro naciams sunkumų 
jų maisto kontrolėje. Bet 
naciai atsišaukę į gyven-

minėtų bilietų, o jai kas to laba* seniai. 
neklausys ir bus prigrieb- 
tas, tas nukentės mirties Fętj|Aę

★ Lietuvos laikraščiai 
rašo, kad 40 klm. į vaka
rus nuo Naugarduko už
tiktas Zasiečių kaimas, 
kuriame gyvena lietuviai. 
Kaimas turi apie tūkstan
tį gyventojų, kurių tik dvi- 
trys šeimos kitokios tau
tybės. Visi kiti kalba lietu
viškai. Kada, jie čia įsikū-

Naciai Sušaudę Daug Vil
niaus Krašto Kunigų?

ninkų. Esą pagrindo ma
nyti, kad kunigai nebuvę 
atvežti iš tolimų apylin
kių, bet daugelis iš jų bu
vę surinkti iš Vilniaus 
krašto:

tvirto
vę prie Sousse uosto.

Iš Italijos buvo pranešta, 
kad naciai sutraukė dau- 
kariuomenės į Tunisiją 
ir yra prisirengę žiauriai 
kovai su britų ir Ameri-

Lenkai Nenusileidžia 
Sovietams Aštuonis pOs pakraščiuose. Naciai

1 žino, kad jie karą Afrikoje

Londonas, bal. 1 — Len- šimtį dienų kovos ir apie j-įg įsakė maršalo Romme- 
kijos valdžios ištrėmime 2000 nužudė, 
premieras gen. Sikorski j Britai užėmė Gabes, na
šavo kalboje pareiškė, kad cių svarbų uostą ir varosi 
Lenkija neišsižadės savo tolyn į šiaurę; vokiečiai 
teritorijų. Lenkai kovosią vis traukiasi, 
iki paskutinio už savo tei-j Amerikos kariuomenės 
sės ir teritorijas. varosi užkirsti Rommel

J. V. Fortresses Bombardavo
(LKFSB) Mūsų kores

pondentas perduoda Lon
done gautą žinią, jog rusų 
nelaisvėn patekęs vokietis 
Bischof pripažinęs, kad 
Baranavičiuose 1942 m. 
gegužės mėn. pradžioje 
vokiečiai sušaudę įkaitus, 
kurių tarpe buvę: 70 kuni
gų, 18 moterų ir 11 kari-

liui kovoti iki galo.
Pranešama, kad Hitlerio 

įsakymu Italijos laivynas 
paimtas į nacių rankas. 
Tas sudarys sąjunginin
kams rimtas kliūtis pa
siekti Europos kraštą. Bet 
Afrikos mūšiai parodo, 
kad naciai nebeturi tiek 
pajėgų, kiek pirmiau tu
rėjo, ir patys nujaučia vi
sišką karo pralaimėjimą.

Bombarduoja Kišką Salę
I Londonas, bal. 1 —Jung. se ūkiuose. “Deutsche 
Valstybių bomberiai bom- Zeitung in den Niederlan- 
bardavo Rotterdamo uos- den” vasario 28 d. įdėjo in- 
tą ir laivų statybos apy- formaciją iš kurios galima 
linkę. Tai jau trečią kartą' suprasti, kad vokiečiai 
Jung. Valstybių bomberiai kartais už nelegalią preky- tvirtovę. ’ Daugiau kaip 37 
y^z^y* YYinrinoi V\z\YYi ha Vio 11 rl rzi o zvl n zl i y rrnkn_'x______ • Y_ y y_____ -y

bardavo ;
Prarado tik vieną bombe- mes.

Washington, bal. 1 — A- 
merikos lakūnai bombar
duoja Kišką sala, kurioje 

i Japonai yra įsitaisę savo

per pereitą mėnesį bom- bą baudžia olandus gabe-1. tonai bombų buvo išmesta 
bardavo ašies Europą, nimu į okupuotas rytų že- j salą.
Prarado tik viena bombe- mes. i________

Londonas, bal. 1 —Rau
donoji armija, atnaujinu
si Kuban upės apylinkėje 
ofensyvą, atsiėmė svarbų 
punktą, Anastasevsk. 

tojus, kad ~ jie nevartotų rė> nežinoma, matyt, jau) Raudonieji pasistūmė iš 
minėtu bilietu o iai kas to labai seniai. I šiaurės link Novorosyisk,

iki kurio beliko 30 mylių. 
Kituose frontuose karo 

veiksmai susilpnėjo.
• Į

—

★ Vokiečių firma “Grun- 
dstuckgesellschaft”, kuri 
perėmė valdyti visus bol-

rį-
Amerikos bomberiai pa

darė stambius nuostolius 
Vokietijai.

Britai tvirtina, kad tik 
iš užsienių prievarta draf- 
tuoti darbininkai palaiko butas 215 balsų prieš 198 teris, kuris čia buvo atvy- 
Vokietiją kare.

Atmetė Ruml Planą
Eden Išvyko Kanadon

Washington. D. C., bal. 1 
— Anthony Eden. Britani-VVashington, D. C., bal. 1

- J. V. Kongreso atstovų jos užsienių reikalų minis-

* ♦ *
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bė jį paleistų iš kalėjimo, 
bet bolševikai nenori apie 
tai nei klausyti.

Arkivyskupas buvo su
imtas 1941 metais, kada kuoti , dažyti

Vatikanas, bal. 1 — Es
tijos Arkivyskupas Edu
ardas Profittlich, S. J. dar 
tebėra Sovietų Rusijos ka
lėjime Uralu kalnuose. **x*v»» w

Vatikanas darė pastan- į Sovietų bolševikai užgro- popieriais negalima be lei-1 atlieką 
gas, kad sovietų vyriausy-jbė Pabaltijo valstybes. dimo. <’ ’

atmetė Ruml taksų mokė- kęs pasitarti su Preziden- 
jjimo planą, kuris reikalą- tu Rooseveltu ir kitais šios 
vo, kad valdžia nereika- šalies pareigūnais apie 
liautų taksų už 1942 m., o karą ir apie pokarinius 
reguliariai rinktų mokės- santykius, išvyko į Otta- 
nius iš darbininkų algų už wą, Kanada, o iš ten sku- 

(LKFSB) Olandų infor- šiuos metus. biai vyks į Londoną,
ševikų laikais nusavintus macijų biuletenis pakarto- 
namus (vokiečiai jų ne- ja Maskvos radijo paskelb- 
grąžina), paskelbė, kad tą žinią, kad vokiečiai į 
trobesių remontas tegali okupuotą Lietuvą yra at-i 
būti atliekamas labai ribo- gabenę 15.000 olandų ūki-' 
tai. Remonto išlaidų suma ninku. Nors esą jiems bu- 
negali pranešti 150 mar- .vę pažadėta aukštas atly- 
kių. Net sienų baltinti, tin- ginimas ir kitos privilegi- 

užklijuoti jos, bet dabar daugelis jų 
į paprastą rankų

Darbininku Radio Programa
šeštadienį, balandžio 3 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 

radio stoties, Boston. Mass. vėl turėsime progą klausy
tis gražios lietuvių darbininkų programos. Pasukite 
savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles.

Pranešimus ir skelbimus prisiųskite arba asme- 
darbą vokiečių valdomuo- niai priduokite prieš arba vėliausia penktadienį.



2Penktadienis, Balandžio 2, 1943

★ Vienas lietuvių laikraš-

Naciai Varžo Lietuvių 
Spaudų

"Studentų Žodį" Redaguos 
Laučka

Amerikos Pasitarimai

Piety Amerikos Lietuvių 
Laikraščiai

1 Kongresmanas Welch iš f -- — — - - . — - • « **

merikoje tik katalikai lai
kraščio savo neturi. Vi
suomenė tikisi, kad tėvai 
marijonai šioje srityje pa
darys gerą pradžią.

■VAIRIOS ŽINIOS
C Kalbės Kun. J. Švagždys ir “Darbi 

ninko” Redaktorius A. F. Kneižys

bal. 1
Rooseveltas Kalifornijos iškelia viešai, tis aprašo vargus, kuriuos 

kad japonai ne tik gali pri- tenka pakelti svetimos o- 
sigaudyti žuvių maistui, 
bet jie taip pat laimėjo oro 
pranešimų pirmenybę. Ja
ponai turėdami teisę pa
siekti “svarbią audros a- 
pylinkę” ties Kamčatkos 
pusiasalio, Siberijoj, gali

Sekmadienį, balandžio- 
April 4, 1943, 6 vai. vakare, 
Šv. Roko par. salėj, Brock- 
ton, Mass., įvyks svarbios 
ir įdomios prakalbos. Kal
bės kleb. kun. J. Švagždys 
ir “Darbininko” redakto
rius Antanas F. Kneižys. 
Prakalbos prasidės tuo- 
jaus po pamaldų, tai yra, 
apie 6 vai. vakare. Įžanga 
visiems dykai. Rengėjai 
kviečia visus Brocktonie- 
čius dalyvauti.

kupacijos sąlygomis, no
rint atspausdinti tokį pa
prastą dalyką kaip — ka
lendorių. Laikraštis rašo: 
“Bolševikams atėjus, ka
lendorių išleidimas buvo 
pavėlintas. Daugelis ka
lendorių pasirodė sausio 
mėn. viduryj ar pabaigoj. 
Tatai atsitiko daugiausiai 
dėl to. kad bolševikinė 
cenzūra paruoštus kalen
dorius laikė netinkamais 
ir iš jų liepė išmesti šven
tųjų vardus ir kt. Kalendo
rių pavėlavimas, šventųjų 
vardų išmėtymas ir kt. la
bai erzino gyventojus. Šis 
reiškinys gyventojų buvo 
laikomas bolševikų nesu
gebėjimu tinkamai atlikti 
laiku darbą, o taip pat pa
žeidimu tautinių religinių 
jausmų”.

Kaip atrodo kalendorių 
reikalas dabartinės oku
pacijos metu, patyriame iš 
to paties laikraščio: “Ar
tėjant metų pabaigai, gy
ventojai ir šiemet jau lau
kia kalendorių. Jau dabar 
interesantai teiraujasi a- 
pie 1943-jų metų kalendo
rius. Kaip teko patirti, 
šiais metais valstybinė lei- 

, kad per 67 dykla yra paruošusi išleis- 
i savaites naciai nuskandi- ti šiuos kalendorius: sieni- 
no 639 laivus.

VVashington.
Prezidentas 
pareiškė, kad netolimoje 
ateityje būsią pasitarimai 
Amerikos vyriausybės va
dų su Sovietų Rusija. Kur 
tie pasitarimai bus vedami 
ir kas juose dalyvaus ne
skelbia. Pasitarimų tiks
las — nustatyti po kari
nius santykius ir reikalus, sužinoti apie oro permai- 

------------- nas šešiom dienom pir-
Japonai Sutartimi Su Sovie- mia“- nc=u Juns Valst> - 
tais Laimėjo Oro Pirmenybę iblų Oro blūras

______ j Japonai gali atspėti še- 
VVashington, D. C., bal. 1 ®io” dienom ankščiau ka- 

- Kaip žinoma, šiomis da bus Pat??“s °ras bom- 
dienomis Japonija pasira-, oardavtmui.
šė su Sovietų Sąjunga1 “Rusija visiem tikslam 
naują žvejojimo sutartį, yra mūsų talkininkė šia- 
Pagal tą sutartį japonai me kare”, Welch pareiškė 
gali žvejoti Azijatiškos raporteriams. “Rusijos ir 
Rusijos pakraščių vande- Jung. Valstybių pasiseki- 
nynuose. Iš ten jie lengvai mas yra susijungęs. Ta- 
gali pasiekti Jung. Valsty- čiau pasilieka faktas, kad 
bėms priklausančias Aleu- ši sutartis duota japo- 
tų salas. nams mūsų nenaudai”.

-

NACIAI NEPAJĖGIA APGINTI 
BERLYNO

________ «----------------------------------
★ Pereitos savaitės sub- 

marinų veikla nusinešė į 
marių gilumą penkis lai- 

j vus Atlantike. Associated 
Press tabulation, regis
tracija rodo.

Londonas, bal. 1 — Ang
lijos lakūnai kas naktį 
bombarduoja Berlyną. 
Nuostoliai neapsakomai 
dideli: sugriauta fabrikai, 
suardyti geležinkeliai.

Hitleris buvo paskelbęs 
vokiečiams, kad Berlynas 
esąs taip apsaugotas, kad 
joki lėktuvai prie jo nepri- 
siartins. Bet dabar Vokie
tijos žmonės pamatė, kad 
naciai nebegali apginti sa
vo miesto.

Berlyno ir kitų miestų 
bombardavimas yra di
džiai svarbus sąjunginin
kams: viena, kad naciai
priversti laikyti daug lėk- ir vyravimas aiškėja žmo- 
tuvų apsigynimui ir nega- gaus santykyje su savo 
Ii jų pasiųsti i karo frontą: paties polinkiais, geidu- 
antrą sutrukdoma visa in- liais troškimais, aistromis, kę bolševikiniu metu”, 
dustrija. 
karo metu: trečia, duoda viršų, 
žmonėms suprasti.
Hitlerio galybė 
jungininkus yra menka.

Rusai Varosi Prie 
Smolensko

Maskva, bal. 1 — Sovietų 
Rusijos armija varosi ar
tyn prie Smolensko. Khar
kovo fronte jie atmušė na
cių puolimus.

Patsai tikrasis valdymas

nuo priešo bomberių. Jie, kaip vaizdas parodo, ša- 
nuo priežo bomberių. Jie. kaip vaizdas parodo, ša-

ti
ti
koti, lapuoti, dengia savo šešėlyje nevieną prieglaudos 
ieškantį.

Ant Lauko Ežios

nį nuplėšiamą, stalinį, ki
šeninį — užrašų kalendo
rių, mokytojų ir kalendo
rių - knygelę, kuris yra 
taip Įprastas kaimuose. 
Visi šie kalendoriai jau y- 
ra paruošti daugiau kaip 
prieš porą mėnesių ir į- 
teikti cenzūrai. Kai tik bus 
gautas leidimas, tuojau 
prasidės ir pats kalendo
rių spausdinimas. Reikia 
manyti, kad šiais metais
su kalendoriais taip neat-| 
sitiks. kaip tai buvo atsiti-j LISBONAS (CIP)

I kart didėjantis skaičius miru
sių kareivių Rusijos fronte ver
čia Goebelso propagandos biū- 

klaidinimo 
užleidžiame 
laikraščiuo- 
mintims ir'

Nenorėčiau aš šiandie čia nieko, 
Anei meilės, nei laimės gražios... 
Skrenda paukščiai ir plunksną palieka, 
Lieka vargas ant lauko ežios.
Ant ežios tėvas klaupdamas žiūri —
Mato dirvą, padanges melsvas...
Ech, tą vargą, ir kietą, ir niūrų, 
Nusineš per laukus Lietuva.
Nerymok, motinėle, nelauki —
Dukterėlė negrįš atgalios,
Ten jau metai pražildys jos plaukus, 
Ten jaunystė žalia nužaliuos.
Vakarais ji raudos, ir bus gaila,
Gaila saulės, žibučių pirmų —
O kam ėjo jauna ir be meilės,
Kam iš motinos ėjo namų?
Būtų keista kalbėt apie džiaugsmą,
Apie juoką jaunystės gražios...
Iš kur. tėve, mes laimę prišauksim — 
Rymo vargas ant lauko ežios.

Eug. Matuzevičius.

v •

Naciai Guodžia Motinas

kuri taip svarbi Kada jis prieš juos palaiko 
nesileidžia jų pa- 

kad vergiamas, tada jis vyrau- 
prieš są-; ja. tada jis yra tikras vy

ras ir valdovas. Vydūnas.

1 DĖMESIO!
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Vaičiulaitį Išlydėjus Į 
Kariuomenę

Užnuodyta Krikščionybe”
Kas

<•
į

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

mėnesinį laikraštį
d

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

“ŽVAIGŽDĖ" trokšta aplankyti kiekvieną Lietuvių šeimyną 
ir ją gaivint: krikščioniškų dorybių spinduliais.

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

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

TAIGI
J* 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 raginkite kitus skaityti bei 
platinti “ŽVAIGŽDĘ”.

Kuiną m' tams 5f) centu. Kas pridės dar 50 centų gaus 
dub lį spalvuota Jėzaus širdies paveikslą. 

“Zraigžd> dabar padidinta astuoniais puslapiais. 
Czsakginams adresas:
"žVMGtDt"

488 E. Seventh SU So. Boston, Mass.

i

(LKFSB) Žinia, kad ga- 
biausis iš jaunųjų lietuvių 
rašytojų — Antanas Vai
čiulaitis — išėjo paprastu 
kareiviu į USA pulkus, pa
darė didelį įspūdį. Dauge
lis klausinėja, kodėl jisai 
nebuvo pakviestas spau- j 
dos darbui prie mūsų pa
siuntinybės. Vaičiulaitis 
'yra studijas baigęs Kauno 
universitete ir jas gilinęs 
Prancūzijoje. Jis yra dės
tęs Lietuvos universitete, 
dirbęs “Eltoje”, vėliau — 
Lietuvos pasiuntinybėje 
prie Vatikano, jisai yra 
parašęs šešetą knygų, visą 
eilę veikalų išvertęs ir 
daug straipsnių parašęs 
periodinėje spaudoje. Yra 
redagavęs net tris žurna
lus. Vaičiulaitis yra dide
lis patrijotas. Išvykdamas 
į kariuomenę savo vienam 
draugui rašė:

— Žmogus turi tik vieną 
motiną ir vieną tėvynę. 
Nors ir kažinkur dabar 
mane karo vėjai neš, ma
no širdyje bus tik mano 
gimtas kraštas ir mano 
žmonės”.

Pirk Defense Bonds ir Stamps! 
‘ Remk šios šalies apsigynimą!

(LKFSB) Ant. Vaičiulai
čiui išvykus į kariuomenę 
“Studentų Žodį” redaguo
ti pakviestas Juozas Lauč
ka. Jisai skaitančiai visuo
menei pažįstamas iš “A- 
merikos”, kurią gyvai ir 
sumaniai redaguoja. Turi
me pagrindo tikėtis, kad ir 
jo redaguojamas “Studen
tų Žodis” bus taip pat įdo
mus ir įvairus, tuo labiau, 
kad ir Vaičiulaitis išvyk
damas paliko nemažai sa
vo gražių kūrinių.

Erlicho Ir Alterio Sušau
dymas Sujudino Pasaulio 

Žydus
(LKFSB) Iš Londono

i 
monams. kurie įsigali visose] 
klasėse, kaip tarp mokytų, taip1 
tarp nemokytų”, rašo mėnraš- 
tis. “Religijos įtaka Vokietijos ■ 
žmonėse darosi nepaprastai ga-, 
linga. ji yra augantis pavojus. 
Tautiniam Socializmui”.

I
I

I

ra keisti ikšiolines 
taktikas. Dabar 
vietos kai kuriuose 
se krikščioniškoms 
straipsniams. Skaitome Deuts-] ★ VValter S. HallananJ 
chhe Allgemeine Zeitung, kaip Plymouth Oil kompanijos 
naciai bando paguosti nuliūdu- prezidentas, savo metinia- 
sias motinas: “Krikščioniškas me raporte 
tikėjimas duoda mums tikru- padarė vieną 
mą. kad mūsų mylimieji, ku
riuos atiduodame. įžengs į Die
vo namus per išganymo malonę. 
Ne viena gera Vokietijos moti
na rado paguodos šioje minty
je”. Bet neužilgo įterpiamas ir Tą situaciją galima bus 
politiškas “priedas" — “Kur išgelbėti, tik jeigu bus at- 
tauta kovoja dėl savo gyvybės, rasti nauji aliejaus šalti- 
turėdama istorinę teisę kovoti, niai.
...kas savo gyvybę paguldo ko-į A _y “ ~ .
voje. tas per mirti įžengia i gy.t * Vokiečių ypatingasis 
venimą” i teismas Kaune nuteisė

T ............ . Telšių gyventoją PranąLe.d.ma.1 Knkae.on.sku mm- N 42 amžiaus,
čių ir straipsnių pasirodyt. mirties bausme už ginklo 
spaudoje, parodo, ka.p kr.ks- |aik |eidjmo.
čionys atsiliepia į nacių propa
gandą: žmonės nepatenkinti
Goebelso plepalais vien pago- 
nizmo — Nacizmo temomis, jų 
sielos trokšta paguodos iš krik
ščioniškų šaltinių. Tai gudrūs 
propagandistai, pamatę šį norą, 
imasi jį išpildyti. Suteikia krik
ščioniškų minčių, bet pirma jas 
užnuodiju pogonizm u.

Nacių mėnraštis Weltliteratur 
skundžiasi, kad “Vokietijos ma
sės bėga nuo tikrenybės” —tai 
reiškia grįžta prie Tikėjimo. 
“Mes turime priešintis religijos

(LKFSB) Brazilijos vy
riausybei išleidus naujus 
patvarkymus, kuriais su
varžoma leidimas laikraš
čių svetimomis kalbomis, 
katalikų leistoji “Šviesa” 
turėjo sustoti. Tačiau Ar
gentinoje dar tebeina net 
keletas lietuviškų laikraš
čių: kairesnioji visuome
nės dalis turi savo laikraš
tį “Argentinos Lietuvių
Balsą”. Lietuvis Kliauga praneša mūsų korespon- 
leidžia “Pietų Amerikos dentas, kad ir tenai didelio 
Žinias”, kurios yra neva pasipiktinimo sukėlė 
buvusis tautininkų laik
raštis, bet dabar yra lei
džiamas to vieno žmogaus 

j ir skaitytojų turi apie pu
sę tūkstančio. Kliauga tu
ri ir savo spaustuvę. Kar- 

’ tais į jo “žinias” ir tėvai 
marijonai deda parapijos 

i naujienas ir katalikiškų 
organizacijų skelbimus.
Maždaug prieš metus vie- bolševikai be kitų sudoro- 
nas iš tautininkų — J. Na- ję Rusijoje ir apie 42.000 
kutis — ėmė leisti mėnesi- kairiųjų bei dešiniųjų žy
nį žurnaliuką “Aušra”, du.
Pirmasis redaktorius buvo 
Savickas, buvęs Montevi- 
deo lietuvių mokyklos ve
dėjas. Jo žmona, taip pat; 
mokytoja, — klaipėdietėj 
“Aušrą” 
Klubas ėmė kaltinti redak- viškų patriotinių 
torius, kad kaikurios laik-izacijų centras, 
raščio dalys perdaug pa-Į nęs 
lankios vokiečiams. Savic-'įC 
kas iš redagavimo pasi-' kontaktą ir su pasiuntiny- 
traukė ir dabar tą laikraš- be. Į tą centrą įeina visos 
tį redaguoja J. NakutisJ 
pats leidėjas.

Ketvirtas periodinis lei-1 
dinys — “Momentas” 
komunistų laikraštis, 
nąs kas 2 savaites.

Kaip matome, Pietų A-

so
cialistų vadų H. Erlicho ir 
V. Alterio nužudymas So
vietų Rusijoje. Jie abu bu
vo žydai ir jų tautybės 
žmonės Londone prisiekti- 
nai kartoja: žydai nieka
dos nepamirš to kruvino 
nusikaltimo. Esą Londo
ne gauta žinių, kad per 
paskutinius “valymus”

"Lietuvai Išlaisvinti 
Centras"

(LKFSB) Argentinoje 
rėmęs Vilniaus yra sudarytas visų lietu- 

organi- 
pasivadi- 

; “Lietuvai Išlaisvinti 
Centras”, kuris palaiko

ei-

lietuvių organizacijos be 
komunistų. Savaitraštis 
“Argentinos Lietuvių Bal
sas” turi savo centrą “Lie
tuvos Gelbėjimo Komite- 

i tą”, bet jie mažai pasireiš- 
1 kia.

į šėrininkus 
pranašingą 

pareiškimą, kad už poros 
metų Jungtinės Valstybės 
turės importuoti aliejaus 
iš svetur, kad patenkinus 
šios šalies reikalavimus.

CIVE

jų insignijomis. Ir štai kokių jį insignijų

pa 
ap 
ne

P-nia Holgate, britų savanorė, kuri rūpestingai 
vaišina karius, Londone, lieka nuoširdžiųjų karių 
dovanota 
turi?!
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j 3. Taip reorganizuotai 
; vyriausybei Maskvos vy- 
I riausybė įsakė pravesti 
! rinkimus į Liaudies Sei
mą, kad šis vėliau prašytų 
įjungti Lietuvos Respubli
ką į Sovietų Sąjungą.

4. Liaudies Seimas nega-! 
Įėjo išreikšti ir neišreiškė 
Lietuvių tautos valios, 
nes: a) Liaudies Seimo su-

falsifikacijos 
kurios buvo

I

Sąjungos, atvirai grasė 
jiems ir jų šeimoms.

6. Mes viešai pareiškia
me savo protestą prieš 
smurto ir 
priemones,
pavartotos prieš Lietuvos 
Respubliką ir Lietuvių 
tautą bolševikų valdžios 
tiek renkant Liaudies Sei
mą, tiek jam veikiant. Nei

dėtis buvo iš anksto nu- mes, neį įįtį Liaudies Sei- 
matyta komunistų parti- mo nariai 
jos, diriguojant Maskvos sumįnėtų aplinkybių,

Sovietai atnaujino pirmiau padarytąją su japo
nais sutartį, pagal kurią Japonijos žvejai gali gaudyti 
žuvis Azijatiškos Rusijos pakraščiuose. Iš ten jie gali 
lengvai pasiekti priklausančias Jungt. Amerikos 
Valstybėms Aleutų salas. Ta sutartis japonams be ga
lo svarbi, nes duoda jiems žuvų, kurios, greta ryžių, 
sudaro esminį Japonijos gyventojų maistą. Be to, Ja
ponijos žvejai gali nekliudomi atlikti stambų savo 
valstybei patarnavimą — eiti žvalgybos pareigas. Sun
ku suprasti sovietų politiką. Tegu jie bijo japonų ir 
nenori jų erzinti, bet tam juk užtenka išlaikyti griež
tą nepuolimo sutartį. Gi maitinti mirtinį Amerikos 
priešą tuo momentu, kada Amerika pati save alkina, 
kad rusams galėtų sutaupyti maisto — tai jau viršy- 
ja visas padorumo ribas. Įdomu, kokiomis akimis žiū
ri Washingtono administracija į tokį “talkininkės” 
žygį ? Sunku tikėtis, kad toks keistas ir neprietelingas 
elgesys sudarytų jaukaus įspūdžio.

Būtų dar mažmožis, jei sovietai šelptų kokį men
kutį Amerikos neprietelių. Į menkniekius dėmesio ne
kreipiama. Bet Japonija šiandien tiek žemių yra ap
žiojusi, kad ji kontroliuoja arti 3 milijonus ketvirtai
nių mylių svetimų teritorijų, kuriose gyvena 400 mili
jonų geltonosios rasės žmonių! Kai kas gali teigti, kad 
taip milžiniškai išaugusiai ir sustiprėjusiai Japonijai 
mažesnis ar didesnis žuvų kiekis nesudaro jokio skir
tumo. Tai tarsi jūroje vandens lašas. Anaiptol. Visi, 
kurie žino Japonijos politinio ir ekonominio gyvenimo 
padėtį, vienbalsiai tvirtina, kad dabar Japonija toli 
gražu nėra sustiprėjusi. Ji tik mėgina ir jau pradeda 
okupuotuose kraštuose įsigyventi. Bet šits laikotar
pis jai pats sunkiausias. Nuolatinės kautynės ore, jū
roje ir ant žemės graužte graužia jos militarines pa-

YAN-KEE BROLIAI — Amerikos kareiviai, kurie dabartiniu laiku stovy
klauja Kinijoj pasiėmė sau kaipo už sūnus po vieną kinuką. Štai jie juos 
valgydina. Tie kinukai, tai našlaičiai. Yankiai duoda jiems užlaikymą — 
maistą ir butą.

Reikšmingas Buvusiųjų Lietuvos Raudonojo 
Seimo Narių Pasisakymas

- Ar “Liaudies Seimas” išreiškė Lietuvos gyventojų 
valią? • Atskleidžia paslaptį: balsavo ne 95°, o mažiau 

kaip 18%. - Raudonoji armija ir Lietuvos 
prijungimas prie SSSR.

• — '——— -
nio ministeris; — pasirašė ir buv. Liaudies Seimo na- 
Jurgis Glušauskas, buv. 
LTSR Socialinio Aprūpi
nimo ir Miškų Pramonės 
Liaudies Komisaras, be to 
— šį pareiškimą padarė 
buvusieji Lietuvos raudo- 

Dr. A.

(LKFSB) Lietuva lau
kia išvaduojama iš žiau
rios nacių okupacijos, bet 
lietuviai, tikrosios laisvės 
ištroškę, jokiu būdu neno
ri nė naujos bolševikų o- 
kupacijos. Dabar, kada
girdisi rusų imperializęio nojo seimo nariai: 
atgarsiai, siekiantieji Lie- Garmus, L. Dovydėnas, H. 
tuvą įjungti į Sovietų Są- Kačinskas, R. Juknevi- 
jungą, bus pravartu prisi- čius, V. Biržietis, agr. Pr. 
minti ko vertas skleidžia- Mickus, St. Vaineikienė, 
mas melas, būk lietuviai P. Milančiūtė. Daugeliui 
patys prie SSSR prisijun- Amerikos lietuvių šios pa- 
gė. Šiuo klausimu yra la- vardės pažįstamos, o štai 
bai reikšmingas pareiški- ir jų deklaracijos tekstas, 
mas buvusių raudonojo kurs buvo jų pasirašytas 
seimo narių. Tą pareiški- 1942 m. rugp. 30 d. ir pa- 
mą pasirašė prof. V. Krė- skelbtas Lietuvos laikraš- 

jėgas. Šimtais skandinami laivai vis daugiau apsun- vė - Mickevičius, raudono- 
kina pernelyg ilgas susisiekimo linijas. O čia reikia 
ko greičiausiai papildyti padarytus laivams ir orlai
viams nuostolius, nuolatos siųsti kareivių, amunicijos 
ir maisto transportus ir skubotai organizuoti užim
tuose kraštuose karo reikmenų ir maisto gamybą. Tai 
milžiniški uždaviniai, kurie įtempia iki kraštutinumo 
visą japonų imperijos pajėgumą. Rezultatai gi nepa
tenkina susidariusių aplinkybių reikalavimo. Japoni
jos industrija nepilnai pajėgia karo nuostolius užpil
dyti. Tad šiuo kritingu momentu teikti japonams bet juk gyvename visapusiško protinio 
kokią pagalbą (gi tūkstantinio laivyno žvejyba tai ne smukimo laikotarpį.

atstovui G. Dekanozovui ir 
Sovietų Sąjungos Pasiun-į 
tiniui Lietuvoje N. G. Poz- 
dniakovui, kandidatus te
galėjo statyti tik “Lietu
vos Darbo Sąjunga”, ko
munistų partijos ekspozi-

<

dėl aukščiau 
ne

galėjome išreikšti ir ne- 
reiškėme Lietuvių tautos 
valios prisijungti prie So
vietų Sąjungos.

7. Pats Liaudies Seimas 
savo 1940 m. liepos 21 d.

tūra, ir kandidatų tebuvo deklaracijoje yra pasakęs.

I

išstatyta tiek, kiek buvo 
nustatyta iš viso Liaudies 
Seimo narių; b) kadangi 
iš anksto buvo nustatyta' 
atstovų sudėtis, tai, kad 
padidintų įspūdį, buvo pa-i 
skelbta, kad už kandidatų i 
sąrašą į Liaudies Seimą į 
balsavo 95,5% turinčių' 
teisę balsuoti, o ištikrųjų, 
kaip patvirtina Liaudies 
Seimo rinkiminių komisi
jų nariai, o taip pat kaip 
rodo buv. LTSR Liaudies 
Komisarų Tarybos pirmi-' 
ninko M. Gedvilos ir buv. 
LTSR Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo Pirminin
ko J. Paleckio padaryti 
uždaruose posėdžiuose pa
reiškimai, tebuvo paduota 
tik 16—18% galiojančių 
balsavimo kortelių; c) vi
sa eilė atstovų, kurie ne
priklausė komunistų par
tijai, grasinimais buvo 
priversti būti atstovais už 
prisijungimą prie Sovietų 
Sąjungos; d) balsuojant

“Dabar liaudis galingosios 
Raudonosios Armijos pa
dedama, nuvertė smeto- 

jniškųjų pavergėjų jungą 
į ir įsteigė savo valstybėje 
i tarybų valdžią...” “jei Lie
tuvos liaudis galėjo savo 

| šalyje įsteigti vienintelę ir 
' teisingą valstybės san
tvarką — sovietinę san
tvarką, tai visa tat yra tik 
Sovietų Sąjungos dėka”, 
tuo būdu pats konstatuo
damas Raudonosios armi
jos įtaką ir kitų valdžios 
organų sprendimams.

Kaunas, 1942 m. rugpjū
čio mėn. 30 d.”

Seka parašai: Prof. V. 
Krėvė - Mickevičius, Jur
gis Glušauskas, Dr. A. 
Garmus, L. Dovydėnas, 
H. Kačinskas, R. Juknevi
čius, V. Biržietis, agr. Pr. 

į Mickus, St. Vainekienė, P. 
I Milančiūtė.

riai, viešai pareiškiame:
1. Smurtu sulaužydama

duotus Lietuvos Respub
likai iškilmingus pasižadė
jimus visokiomis aplinky
bėmis gerbti Lietuvos “su
verenumą bei teritorinį 
integralumą ir neliečia
mybę” (1926 m. sutartis 
tarp Lietuvos Respublikos 
ir Socialistinių Tarybų
Respublikų Sąjungos, 2 už prisijungimą prie So- 
str.) 1940 m. birželio mėn. vietų Sąjungos, atstovų 
15 d. Sovietų Sąjungos balsai nebuvo skaitomi ir 
valdžia militariškai oku- ■ kartu su atstovais balsa- 
pavo Lietuvą. ! vo sėdėję jų tarpe pašali-

2. Maskvos ultimatumu nrai asmenys.
sudaryta Lietuvos vyriau-1 5. Prieš šį smurtą nė vie- 

j sybė, kuriai iš pradžios bu- nas Liaudies Seimo narys 
vo pažadėta gerbti Lietu- negalėjo pareikšti protes- 

i vos Nepriklausomybę, vė-, to, nes toks protestas esa- 
‘liau, Maskvai verčiant,' momis sąlygomis buvo su- 
----- » reorganizuota be e. rištas su pavojumi gyvy- 

' Ministerio Pirmininko pa- bei. Maskvos įgaliotinis G. 
bet kokia, bet stambi pagalba) reiškia tą pat, ką durti reigas Prof. V. Krėvės- Dekanozovas ir SSSR pa- 
peiliu į talkininko nugarą; nes jei japonai šį krizį iš- Mickevičiaus žinios ir pri- siuntinybės nariai Liau-

sios okupacijos metu ėjęs, 
vadinamos, Liaudies Vy
riausybės ministerio pir-

čiuose:

“1942 m. rugp. mėn. 30
d. susirinkę Kaune, mes, 

mininko pareigas ir užsie- buvę Lietuvos vyriausybės buvo

t

i
gyvęs, tai už kokių metų jie bus dešimt kartų stipresni. ■ tarimo, aptikrinant dau- dies Seimo atstovams pa- 

gumą komunistams, su M. reiškusiems nusistatymą 
Keistų dalykų šiame kare tenka patirti. Bet — Gedvilu prieky, tikslu pa- kad per Liaudies Seimo' 

ir dorovinio su- daryti ją visišku Maskvos posėdį
K. įrankiu.

gumą komunistams, su M. reiškusiems nusistatymą,

nebalsuosime už 
prisijungimą prie Sovietų

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

Visi tie faktai buvo nurodomi signata
rams. Tačiau nebuvo susilaukta tinkamo į- 
vertinimo, kadangi jų užduotis buvo saugoti 
statutą ir ginti klaipėdiečius nuo Lietuvos, o 
ne Lietuvą nuo Vokietijos. Ir signatarų ats
tovai nuolat darė Lietuvai priekaištus, gin
dami vokiečius. Apie tai Vokietija puikiai ži
nojo, tad kam gi Vokietijai buvo varžytis?

Štai vienas pavyzdys. Pirmasis Klaipėdo
je paskirtas Vokietijos generalinis konsulas, 
Heimatbundo veikėjų įskųstas, buvo iš dip
lomatinės tarnybos visai atleistas; kitas per
keltas į mažesnę vietą. Gi vienas menkų ga
bumų žmogus padarė karjerą vien tiktai už 
netaktingą išsišokimą. — Naujai paskirtas 
jis drauge su savo vicekonsulu buvo pakvies
tas į svečius pas vieną įtakingą vokietį pra
monininką. Mat tas pramonininkas ir abudu 
konsulai paėjo iš tos pačios Vokietijos dalies. 
Buvo rinktiniai svečiai, viso apie dvidešimt 
keli žmonės. Po vakarienės šeimininkas pa
kėlė šampano taurę už naują jo senos tėvy
nės generalinį, konsulą. Po to svečias pakėlė 
taurę: “Manau esu tarp savų. Už krašto grį
žimą prie Vokietijos!” Kad ir skystas šam
panas užspringo kai kurių svečių gerklėse.

Nors visi buvo vokiečiai, tačiau vienas jų 
užprotestavo — “mes esame dabar Lietuvos 
piliečiai ir turime būt lojalūs. Stebiuosi ir 
protestuoju prieš tokį tostą!” Užviešpatavo 
slegianti tyla. Vice konsulas gynė savo šefą, 
bet ir užprotestavęs neliko vienas. Šeiminin
kas pareiškė, jog jo namuose tokių tostų 
prašo nekelti ir šį incidentą prašė visų už
miršti. Bet gi sunku tokį faktą paslėpti. Lie
tuvos užsienių reikalų ministerija kreipėsi į 
Berlyną ir kuriam laikui praslinkus gen. kon
sulas buvo iškeltas į Pietų Ameriką, tik ne 
gen. konsulu, net nei ministru, bet jau amba
sadorių!

Tiesiog nuostabiai akiplėšiški dalykai da
rėsi prieš rinkimus į krašto seimelį. Kiekvie
nas ūkininkas gavo laišką iš tam tikros val
diškos įstaigos iš Rytprūsių, užklausiant 
kiek jis turėjo nuostolių karo metu, nes esą 
tai įstaigai pavesta apskaičiuoti tuos nuosto
lius tikslu teisingai atlyginti. Tokie laiškai 
buvo išsiuntinėti lygiai 10—12 dienų prieš 
rinkimus. Tuo pačiu metu kunigai, mokyto
jai, valdininkai, heimatbundininkai ir šiaip 
agitatoriai šnibždėdavo: tai mat ką reiškia 
priklausyti prie didelės Vokietijos — netgi 
po tiek metų neprapuolė, gal net su nuošim
čiais atlygins. O jeigu balsuosi už lietuvius, 
tai panaikins autonomiją, persekios evange

likų tikybą, apdės nepakeliamais mokesčiais. 
O vadai ir jų adjutantai automobiliais lan
kė kiekvieną sodybą ir nesigailėdami barsty
davo pažadus. Klaipėdos krašte nemažą įta
ką turėjo ir dvarininkai. Anksčiau išdidūs, 
dabar dėjosi geriausiais ūkininkų draugais: 
kuro neturi — imkis durpių kiek tik nori, ki
to ko reikia — tik pasakyk! Jų vokiškas že
mės bankas staiga surado dideles sumas ir 
siūlė ūkininkams paskolas. Jų patys vadai 
tapo Vokietijos duosniai materialiai apdova
noti. Tik tokiomis priemonėmis Vokietijai 
pavyko nuolatos laikyti Klaipėdos krašte į- 
temptą padėtį. Kuo daugiau klaipėdiečiai ar
tėjo ir linko prie Lietuvos, tuo daugiau ir su 
didesniu pykčiu bei įniršimu didėjo akcija iš 
Vokietijos pusės.

Jeigu tokia padėtis buvo demokratiškos 
Vokietijos laikuose, ar bereikia įrodinėti, kad 
Hitleriui įsigalėjus ta padėtis pasidarė dar 
baisesenė. Čia jau prasidėjo atviri grasini
mai.

Hitlerio valdžios parėmimo dieną, man 
pačiam teko patirti daug “malonumų” Kara
liaučiuje. Kažkas skambino telefonu į konsu
latą, klausdamas ar jau susidėjau daiktus. 
Kitas vėl skambina telefonu nakties metu, 
neva draugiškai perspėdamas — “laukite 
svečių per Tilžės tiltą”. Sakau “Ačiū. Vaišin
gumas — mūsų tautos ypatybė. Būsite tin
kamai sutikti”. “O ar žinai kas kalba? Ado
mas”. “Dabar suprantu, atkirtau. Visa žmo

/■w ForaBetterDaij
U.S.WAR BONDSr

A pumping station is wrecked by 
explosives. It was being used by 
the Nazis to keep the minės free 
from water. The unwiiling work- 
ers were mining ore for German 
war production; f acto ries, locomo-

i

tives, river boats. Now the minės 
will be idle for months.

Six shots are heard from the 
public square. Tomorrou- there 
will be six new graves in the vil- 
Lage churchyard; six homes have 
been ruined—homes that once were 
as happy as yours.

Keep your homeland free from 
eonęuering spoilers.

Work every day and buy War 
Bonds every pay day.
WSS 741K 17. S. Treanry Drpt.

nija seniai progresavo, sukultūrėjo ir nakties 
metu netrukdo kitiems ilsėtis. Bet tu, Ado
mas, taip ir pasilikai nekultūringas”.

Hitleris atgavo Saaro kraštą, Hitleris už
ėmė Austriją, Versalio sutartis subraškėjo, 
nebuvo kam ją apsaugoti. Hitleriui buvo 
duotas laikas tinkamai pasiruošti apsigin
kluoti. Didelės, atrodė galingos, valstybės 
stebėjo tą viską, bet rimtai nereagavo. Pa
galiau, staiga brutališkai tapo užpulta Čeki
ja, ir jos nieks negynė! Ar visa tai nepadrą
sino kartą įsisiūbavusio Hitlerio? Tokie pa
sisekimai bet kam apsvaigintų galvą. Jis dai
rėsi naujų efektų. Tad tik keliomis dienomis 
praslinkus po Čekijos užėmimo ir Lietuvai 
buvo pastatytas aštrus ultimatumas — ati
duokite Klaipėdą. Pasipriešinsit — nežinia 
kur sustosime. Ir nelaukdami net sutarties 
rašalo išdžiūvimo, pasiuntė tankus ir karo 
laivus į Klaipėdą.

Tačiau ateis galas ir jam. Apsvaigęs lai
mėjimais, jis visą Europą pavertė į ašarų pa
kalnę. Šimtus milijonų žmonių padarė nelai
mingais; pakurstė ir užkrėtė ir kitus pana
šiu keliu eiti. Bet gi savo tautai neatnešė to, 
ką jai pažadėjo.

šiandiena minime tik Lietuvos dalies — 
Klaipėdos krašto atplėšimą. Bet visa Lietuva 
dabar kenčia po Hitlerio jungu. Jau artinasi 
galas jo galybei — prisikels Lietuva su 
amžiais lietuviška Klaipėda! Budėkime!

Pabaiga.
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$v. Bonifacas Ir Adolpas Hitleris
Adolpo Hitlerio vardas j pas Hitleris ar šv. Bonifa- 

šiandien tik nejauki gar-; 
senybė plačiam pasauliui, 
o naciams Hitleris yra tik facas negimė Vokietijoje, 
laikinasis “įdievintas” 
rojus, tik laikinasis “nepa- atėjo į Vokietiją, 
vaduojamas” vokiečių tau- Šv. Bonifacas gimimu bu 
tos vadas.

Praėjus dvylikai amžių, 
kas žin ar Adolpo Hitlerio 
vardas bus žinomas atei
ties žmonijai?

Pirma 12 amžių šv. Bo
nifacas (675-755) uoliai ir 
išganingai darbavosi tarp 
pagonų vokiečių, kad iš 
pagonizmo juos atversti į 
katalikybę ir laimėti Ka
talikų Bažnyčiai. Nuo to 
laiko, per tą 12 amžių, Šv. 
Bonifaco vardas žmonėms 
tapo įkvėpimu ir palaimi
nimu. o plačiame pasauly 
laikomas didžioje pagar
boje.

O Adolpas Hitleris užsi
mojo Vokietiją grąžinti į 
pagonizmą, taip pat supa- 
goninti 
tautas.
karui prasidėjus, jis žiau- jis nepabūgo priešų, 
riai persekiojo žydus, pro
testantus, katalikus, ir ry
žosi sugriauti Kristaus į- 
kurtąją Bažnyčią.

Praėjus 12 amžių, atei
tyje kas gi plačiame pa
sauly bus garsesnis: Adol-nų dievo Toro - Perkūno

cas?
Nė Hitleris, nė šv. Boni-

he- Hitleris kaip austrijokas 
kuomet

vo anglas.
Negali būti palyginimo 

tarp jų talento ir jų drą
sos.

Šv. Bonifacui nereikėjo 
pasiremti ginkluota jėga, 
kad savo valia laimėti ir 
valdyti Vokietijos gyven
tojus. nes buvo genijus su
jungti visus į vieną vieny
bę: taip pat buvo talentas, 
nes turėjo mokslo ir gar
sėjo kultūros nuveikimais. 
Nors laukiniai pagonai nu
kankino jį, bet jo vardas, 
jo darbai, jo raštai užsili
ko ir egzistuoja amžiais.

Hitleris yra bailys, nes jį 
iš visų pusių apsupa ir 
saugo ginkluota sargyba 
ir slaptoji policija.

Tačiau, šv. Bonifacasvisas pavergtas
Katastrofingam buvo herojus - didvyris, ir

Jis 
nebuvo ginkluotas, ir vie
nų vienas stojo prieš pa
vojingus jo skelbiamo 
mokslo priešus ir herojin- 
gai juos nugalėjo, sunai
kindamas Geismere pago-

i RYTINIU ==
I VALSTYBIŲ ŽINIOS

NEW BRITAIN, CONN

AUKOS LIETUVOS 
TREMTINIAMS

Šį sekmadienį, balandžio 4-rą, 
Šv. Andriejaus lietuvių par. 
bažnyčioje bus renkamos aukos 
Lietuvos tremtinių ir karo nu
kentėjusių šelpimui. Šią rink
liavą daryti yra leidęs J. E. 
Hartfordo Vyskupas McAudif- 
fe. Mes lietuviai pasistenkime 
savo užuojautos širdis parodyt 
ir suteikti vieną - kitą dolerį 
dėl savo brolių bei seserų, varg
stančių. ypatingai šiais laikais

Angiijos karalienė Elžbieta ir karalius Jurgis viename žaidimų laike 
seka varžytinių eigą. Dešinėj karalienės matosi Norvegijos karalius 
Haakon. Karalienė Elžbieta kepurėj įsisegusi kanadiškos “maple” lapelį.

‘‘šventąjį” ąžuolą, tuo 
smogė mirtingąjį smūgį 
pagonizmui.

I Hitleris pačioje Vokieti
joje savo priešus naikina 
brutalingomis priemonė
mis ir žudo žiauriausia 
mirtimi, kuomet praeityje 
Šv. Bonifacas savo priešus 
laimėjo krikščioniškąja 
meile.

Hitlerio utopija yra su
lieti vokiečių tautą į vieną 
galingąją ginkluotą jėgą, 
visgi Šv. Bonifacas mokė 
ir skelbė taiką ir teisingu
mą.

Dėl to, Šv. Bonifaco var
das pasilieka — gyvuoja 

. branginamas ir bus ger-.
į biamas amžiais, kuomet U perstatys Aušros Vartų 
Adolpas Hitleris net da- salėje.
bar yra pasaulio neapken-! Taipgi kalbės vietiniai 
čiamas, ir su tragiška jo bonai. kun. J. švagždys. 
mirtimi patsai jo vardas 
bus laidojamas į užuomar
šą. A. T. (Samata).

i

VAKARAS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS NAUDAI 

įvyko pereitą sekmadienį, pa- 
. rapijos salėje. Suruošė Šv. An- 
i driejaus parapijos Raudonojo 
Kryžiaus skyrius.

Vakaras buvo sėkmingas. Vi
si linksmai praleido laiką kor
tuodami ir bingo žaisdami. 
Garbė priklauso skyriaus vado
vybei ir komisijai už uolų pasi
darbavimą.

i

VVORCESTER, MASS

TRIJŲ DIENŲ REKOLEK
CIJOS

Šv. Andriejaus par. bažnyčioj 
įvyks trijų dienų rekolekcijos. 
Prasidės 8 d. balandžio ir baig- 

kenčiant persekiojimus nuo be- sis 11-tą. Rekolekcijas ves Tė
vas A. Morkūnas, MIC., iš Ma- 
rianapolio. Pasinaudokime visi 
šia proga, lankydamiesi skait
lingai į šią dvasinę puotą, ir pa- 
siruoškime prie garbingos šven
tės. Kristaus Prisikėlimo, mal
daudami pasauliui prisikėlimo 
iš po žiauraus karo, kuris terio- 
ja kas yra žmogui šventa, gar
binga ir naudinga. T.M.

širdžių ir sužvėrėjusių valsty
bių diktatorių. Ne vienas iš 
mūsų, brolis ar sesuo, ar gimi
naitis yra šaltame Sibire, lau
kia. mūsų pagalbos. Tad. šį 
sekmadienį eikime visi šeimų 
nariai į bažnyčią, pasimelskim 
už vargstančius brolius ir iš
tieskime jiems savo gailestin
gumo ranką.

GERAS ŠAUDYTOJAS — Marinų Corp. Kenneth 
Skinner pai >d< . kad jis taikingą šaudymą buvo apdo
vanotas atžymėjimu. Jis suvarė devynias iš eilės kulip- 
kas į pažymėtą vietą.

J \

Šventoji Valanda Ir Pamaldumas
DU BOIS, PA. — Gavėnios Žiūri ir matai kitus maldinin- 

metu Šv. Juozapo lietuvių baž- kus, pasilikusius bažnyčioje, 
nyčioje kas sekmadienį nuo 3 Stebi, kai jie uždega žvakeles 
iki 4 vai. po pietų yra vykdoma 
ŠVENTOJI VALANDA “coram 
Sanctissimo”. Po atgiedojimo 

j "O Salutaris Hostia”, prasideda 
Griaudžių Verksmų giedojimas, 

j Paskui seka rožančius, litanija 
Į ir pamokslas. Palaiminta, kad 
' tuo metu žmonės skaitlingai su
sieina į bažnyčią melstis, — 
melstis už kareivius, už karo
laimėjimą, už teisingą taiką, ir ties atsidavusioje tarnyboje, 
kad Gerasai Dievas būtų malo
ningas visiems kariaujantiems 

I už tikrąją demokratiją ir už 
nuopelningą laisvę visoms pa
vergtoms tautoms pasauly.

Būnant maldingame, žaviame 
susikaupime, nepastebi, kaip 
skubiai praeina visa ta valan
da. Štai, choras jau gieda “Tan- 
tum Ergo Sacramentum”, ir 
Šventoji Valanda baigiasi pa
laiminimu Švenčiausiuoju Sa
kramentu.

arba lemputes, kurios kalbai 
kiekvieno kataliko širdies kal4 
ba, kurios yra katalikų pamal-j 
durno išraiška, simbolis. Jos iš4 
reiškia žmonių troškimą būta 
arti Jėzaus, įkalinto beribės Joj 
meilės tabernakule. Kaip jų 
liepsna baigiasi, taip ir mūsų! 
širdis trokšta išsibaigti Meilin
gojo mūsų Mokytojo ir Viešpa-i

nės vėliavos: Amerikos ir Lie
tuvos. Sausio 3 dieną 1943 kar
tu su Politiniu Klubu surengė 
kareivių motinų pagerbimą, ka
reivių vėliavos pašventinimą ir 
surinko Lietuvos reikalams

Kiekviena liepsnojanti žvakei 
lės arba lemputės šviesa reišj 
kia nuolankiąją žmonių širdįj 
kuri norinčiai trokšta išreikšti! 
savo meilę Jėzui Kristui. Tik
rovėje, kiekviena širdis mal
dauja, kad Gerasai Dievas kuo 
skubiausiai baigtų tą žiauriau
sią karą, 
šaulio
pavergtas tautas, ypatingai, 
kad galingųjų valstybių vadai 
pripažintų Jėzų Kristų savo są
žinės ir sielų Karaliumi ir Val-I 
dovu, ir kad šioje žemėje užJ 
viešpatautų taika tiesos. tew 
singumo, meilės.

kad pasigailėtų pa- 
žmonijos ir išlaisvintų

H ’orcesteriečiai Pamatys Gra
žią Dramą — Gegužės 2 d. wor- 
cesteriečiai turės progos pama
tyti Lietuvos šių dienų dramą 
|— ‘‘Po Vokiečių Svastika”. Ši 
: drama vaizduoja Lietuvoje e-
; sančių mūsų brolių ir seserų S119.67, kuriuos pasiuntė į Fe- 
į vargelius Vokiečių okupacijoje. 
■ Veikalas be galo įdomus ir ver
tas kiekvienam pamatyti.

I 
į Šį įdomų veikalą suvaidins 
Brocktono Lietuvių Dramos Ra
telis vadovybėje kun. F. Norbu- 
to. gegužės 2 d., 4 vai. p. p., 
Šv. Kazimiero par. salėje, o 
7:30 vai. vakare, tą patį veika- 

par.

KATALIKŲ PAMALDUMO 
IŠRAIŠKA, SIMBOLIS

Pasibaigus Šventąjai Valan
dai. norisi dar ilgiau pabūti 
bažnyčioje ir ilgiau pasimelsti. SMULKIOS ŽINUTĖS

Centro pirmininkas ir “ 
ninko” redaktorius A. F. 
žys.

Be Galo Įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

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

Užsakymus siųskite su 
money orderiu: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO 
TO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek 
viena paslaptis iliustruota pa 
veikslais. Šioje knygutėje taip 
ri yra ir narystės mokesčių la 
įeliai. Knygutės kaina 20c. Už 
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So 
3oston. Ma.«s.
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Aušros Vartų Parapija

deęacijos Centrą. Vasario 21 
dieną surengė Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejinį pami
nėjimą. aukų ir už knygas pa
jamų sudarė S243.21. viską pa
siuntė į Lietuvos Kultūros Ins
titutą. Lietuvos išlaisvinimo 
darbui. Kovo 7 dieną prisidėjo 
prie Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajaus ir tą dieną surin
ko S130.56. kuriuos Aušros 
Vartų bažnyčios vardu įteikė 
vietiniam Amerikos Raudona
jam skyriui. Tai štai pluoštelis 
darbuotės iš šios kolonijos.

misijonieriaus pamokslais. Tai 
buvo nepamirštinos misijos.

Šį sekmadienį, balandžio 4 die
ną. 7:00 valandą vakare, p. Ja- 
nušas rodys bažnytinėje salėje 
gyvuosius paveikslus iš Lietu
vos ir iš dabartinio karo. Bus 
parinkti gražiausi, spalvuoti. 
Lietuvos vaizdai .kurie primins 
mums gražiąją Lietuvą. Taip- 
pat bus rodomos dabartinės ka
ro kautynės žemėje ir ore. visos 
karo baisenybės ir ką mūsų 
sūnūs karo laukuose veikia.

Vyresnioji Seselė M. Kliarai 
sugrįžo iš Grand Rapids. Mich.,1 
kur dalyvavo naujai įšventintoj 
lietuvio kunigo primicijose.

Praėjusį penktadienį kun. Ro- 
bert B. McDonald. katalikų mo
kyklų superintendentas Erie 
vyskupijoje, vizitavo Šv. Juo
zapo lietuvių par. pradinę ir 
aukštesniąją mokyklas. Viską | 
rado gražiausioje tvarkoje ir 
davė geriausius atestatus. A. T.

Aušros Vartų parapijoje jau 
nuo seniai gyvuoja Federacijos 

133 skyrius, kurio dabartinėje 
valdyboje yra p. Juozas Glavic- 
kas —pirmininkas, p-lė Marce- 

i lė Meškiniūtė — raštininkė ir 
: p. Mykolas Nedzveckas — iždi-,
■ ninkas. Tas skyrius daug yra 
j pasidarbavęs Lietuvos reika- 
i lams ir lietuvių vardo iškėlimui.
■ tik štai suminėkime pastaruo
sius kelis įvykius. Praėjusį ru
denį pasidarbavo įtaisymui 
prieš bažnyčią vėliavos stulpo. ■ 
ant kurio dabar plevėsuoja gra
ži Amerikos vėliava, kurią net 
visas miestas mato. Be to dėjo! 
pastangas, kad būtų įtaisytos 
viduje naudoti dvi gražios šilki- j

Kovo 11 — 21 dienose mūsų 
bažnyčioje įvyko šv. Misijos, 
kurias vedė Tėvas Geraldas, Pa- 
sijonistas. Misijos buvo sėk
mingos, daug žmonių lankėsi, 
ėjo prie šventų Sakramentų ir 
naudojosi nepaprastai gražiais

Mūsų parapijos Sodalietės ir 
Marijos Vaikelių Draugija ren
giasi prie metinio religinio vai
dinimo, kuris įvyks balandžio 
11 dieną, 7:00 p. m., bažnyčios 
salėje. Šiais metais suvaidino 
Šv. Agnietę. R.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Nakti

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 
1943 m.

d. Tėvas

III. — Šv.
balandžio

Justinas

Juozapo
12—18.

mare 
EVERY 

jVJSgg PAY DAY

day

T. T. Jėzuitų Misijos

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

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

Chicago, 
parapijoje,
Tėvas Justinas Vaškys.

Chicago Heights, III. — 
Kazimiero parapijoje, balandžio 
19—25 d. Tėvas Justinas Vaš- 

' kys.
Kad Dievas palaimintų šias 

misijas, prašome visų tikin
čiųjų šia intencija pasimelsti.

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

Waterbury, Conn. — Šv. Juozapo parap., Kovo 10 — 
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. — Said. 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. — Šv. Pranciškaus parap., Geg. 9— 
23 d., T. Jonas Kidykas, S. J.

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

Pranciškaus parap.,

11 d.,

=3^^ Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 130!f-R

i

PROVIDENCE. R I 
Telephone;

Ofiso: Dexter 1952 
Namu: PI. 6236

tfilliam J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas

331 Smith St

Šv.

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optlcal Co.

■r F.

J jįjį

Kada Jums reikalingi akiniai 
teiskite mums Išegzaminuoti aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
ne dirbtinas akis.

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

275 Main St., Webster, Mau.

I

Kai pasirodė, kad karo industrijoj atsitinka daug pa
sivėlavimų į darbą, tai patirta, kad tie pasivėlavimai į- 
vyksta dėl to, kad motinos turi priskirti savo vaikus, 
kokiems nors prižiūrėtojams. Taigi dabartiniu laiku 
įsteigta vaikų prižiūrėjimo centras, kur motinos eida
mos dirbti palieka vaikus prityrusiom prižiūrėtojom. 
Ši mažytė likusi vaikų darželyje irgi “busy”.

k
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Penktadienis, Balandžio 2, 1943 DARBININKAS B

LDS Studijų Rateliams
10. BAŽNYČIA — LAISVĖS GYNĖJA

• v
“Nuo šio laiko užmirškit dovanas, geriau užprašykit šv. mišias, kad Dievu

lis mus gelbėtų ir globotų,— rašo savo motinai p. B. Sullivan, pasižymėjęs ka
ro žygiais Pacifike ir už tai garbės ordinais apdovanotas sūnus kapitonas. Šis 
vaizdas parodo, kaip kariai žygių išvakarėse trumpai maldos valandėlei.

Naturalizavimas Vyrų Mūsų 
Ginkluotose Jėgose

Katalikų Bažnyčia didžiai vertina ir deda visas 
pastangas išlaikyti tą tikrąją laisvę, kuria visi žmo
nės galėtų džiaugtis. Ir tikrumoje, kaip visų amžių 
istorija liudija, kad kas tik valstybėje yra bendruo
menės gerovei, kas buvo reikalinga įvesti sulaikymui 
valdovų sauvalios, kurie buvo priešingi žmonių gero
vei, arba kas buvo reikalinga sudraudimui vyriausy
bes, kuri varžė visuomenės ar šeimos reikalus, ir kas 
tik yra įvesta išlaikymui ir apsaugojimui žmonių tei
sių, tai yra Katalikų Bažnyčios nuopelnas, nes ji buvo 
gynėja ir saugotoja žmonių teisių. Ir taipgi, Bažnyčia 
smerkia neribotą sauvališką laisvę, kuri pavieniams 
ir tautoms neša nenaudą, ji nuoširdžiai remia kiek
vieno amžiaus pagerinimus ir pažangą, jei tai naudin
ga žmonėms šiam žemiškam gyvenimui, nes tas pa
lengvina pasiekti amžinąjį gyvenimą.

MOKSLAS IR PAŽANGA į
Ir taigi, kada yra sakoma, kad Bažnyčia nepaken- i 

čia šių dienų politinės tvarkos ir paneigia mokslo iš
radimus, reikia pasakyti, kad tai yra juokingas ir be 
jokio pagrindo šmeižtas. Klaidingas nuomones ji at-j 
meta, blogus ir kenksmingus pasiūlymus ji pasmer
kia, ir ypatingai visa tai, kas griežtai traukia žmones 
tolyn nuo Dievo. Bet kaip visa tiesa turi būtinai paei- j 
ti iš Dievo, Bažnyčia pripažįsta, kad tiesa, surasta 
mokslu, yra Dieviškosios Išminties spindulys. Ir kaip 
visa tiesa prigimties tvarkoje yra bejėgė sunaikinti 
tikėjimą į Dievo apreikštąjį mokslą, bet tik jį patvir
tina, ir kaip kiekviena naujai surasta tiesa gali pagi
linti Dievo pažinimą, taigi, kas tik platina mokslą, tai 
yra tikrąjį mokslą, susilauks Bažnyčios užgyrimą ir 
pritarimą. Jei mokslo srityje žmogiškas protas su
rastų ką nors, kas iki šiol nebuvo žinoma, Bažnyčia 
nedarytų tam jokio pasipriešinimo. Ji niekuomet ne
sipriešino mokslui ar išradimams, kurie pagerintų 
bei palengvintų žmonių žemišką gyvenimą. Bažnyčia 
ne tik nėra priešinga mokslui, bet ji smerkia žmonių 
apsileidimą ir tingėjimą ragindama visus lavinti savo 
gabumus, kad tuo būtų didesnė nauda žmonijai. Ji ra
gina visus siekti mokslo ir meno, ir jos priežiūroje,!tų, turi vieną labai svar- 
visos pastangos yra nukreiptos į dorybes ir išganymą.
Ji rūpinasi, kad žmonių protas ir veiksmai neleistų] 
jiems nukrypti nuo Dievo ir dangiškų dalykų.

TIESA IŠLAISVINA
Visa tai, rodos, taip išmintinga ir naudinga, šiose 

dienose mažai teranda pritarimo, kada valstybės ne 
tik atsisako vadovautis Krikščioniškos išminties tai-i 
syklėmis, bet kiekvieną dieną traukiasi nuo jų vis to
lyn ir tolyn. Tačiau, kadangi tiesa, savo prigimtimi, 
nesulaikomai plečiasi ir palaipsniu užvaldo žmonių 
protus, Mes, paraginti prakilnios ir šventos Apaštališ
kos pasiuntinybės pareiga visoms tautoms, kalbame, 
kaip Mums pridera, laisvai. Mes matome ir žinome šių 
dienų dvasią. Mes nesmerkiame užtikrintų ir naudin
gų amžiaus pagerinimų, bet karštai trokštame, kad 
valstybės reikalai būtų pasukti saugesne vaga, negu 
dabar varoma, ir būtų pagrįsti tvirtesniu pamatu, kad 
nedarytų nuostolių žmonių tikrajai laisvei. Geriausias 
tėvas ir sargas žmonių laisvės yra Tiesa. “Ir Tiesa pa- : 
darys jus laisvais” (Jo. 8, 32).

VIEŠAS IŠPAŽINIMAS
Jei šiuose laikuose Katalikai paklausys Mūsų, 

kaip jiems pridera klausyti, tai jie aiškiai supras ko
kios nuomonės jie turi laikytis ir kaip veikti. Kas link 
nuomonės, ką Popiežiai iki šiol mokė, arba toliau mo
kys, privaloma Katalikams tvirtai ir nuoširdžiai pri
imti, ir kiek sykių aplinkybės reikalaus, viešai išpa
žinti.

Ypatingai kuomet yra kalbama apie taip sakomą 
“laisvę”, kuri visų šiose dienose trokštama, Katalikai 
turi būti vienos minties su Apaštališku Sostu ir pilnai 
sutikti su Popiežių paskelbimu. Nesiduokite apvilti 
išoriniais tos laisvės ženklais, bet paklauskite, koki 
yra tos laisvės pradžia, kokios yra daromos pastangos 
ją paskleisti ir išplatinti žmonių tarpe. Gyvenimo pri
tyrimas mums parodė tokių laisvių pasekmes valsty
bėms, nes visur jos atnešė vaisius didžiai apgailėtinus 
ir skaudžius. Jei tikrai kur nors yra, arba jei mes ga
lime įsivaizduoti valstybę, kuri griežtai kovoja prieš 
Krikščionybę, ir jei mes su ja palyginsime šių dienų 
valstybių tvarką aukščiau aprašytą, ši pastaroji iš
rūdytų daugiau pakenčiama. Tačiau, nėra abejonės, 
kad ši valstybė yra pagrįsta tokiais dėsniais, kurių 
negalima užgirti.

Ruoškimės Ateičiai
“Išeivių Draugas”, 

džiamas Škotijoj, rašo: 
44

lei- mūsų teises žingsnis po 
žingsnio siaurina, ir nelei- 

Nepriklausomybės šven- džia Lietuvos vardui vie- 
tės minėjimas liktų be- šai pasirodyti. Tai yra 
vertis, jeigu mes nepanau- skaudus dalykas, bet tai 
dotume tos progos ateities 
planams apsvarstyti ir pa
ieškoti būdų jiems įvykdy
ti. Kad Lietuva šiandien y- 
ra sunkioje padėtyje visi 
tai gerai žinome ir esame 
pasiryžę jai padėti, kiek 

j tik mūsų jėgos leis. Šiuo 
atžvilgiu ir daugelio kitų 
valstybių likimas yra pa- nas gina savo gyvybę, ka- 
našus į mūsų. Ir jos kenčia da jis yra užpultas. Prie- 
tas pačias, ar panašias, šingai, jeigu mes tylėsime, 
kančias. Tačiau jų kan- kiti mūsų tylėjimą palai- 
čios, kiek sunkios jos bū- kys silpnumo ženklu. Tau

ta, kuri nekovoja už savo 
laisvę, neturi teisės būti 
laisva. Šaukime visa gerk
le ir belškimės į visas du
ris, ne vieną kartą, bet 
šimtą kartų, iki būsime iš
girsti, nes kitaip Lietuvos 
vardas išdils ir iš žodynų!

“Dėl spaudos tylėjimo 
mūsų klausimu, Anglijos

vieną sykį neįsileidžia, 
mėginkime vėl, iki būsime 
įleisti. Visas pasaulis turi 

Į išgirsti apie mūsų norą ir 
pasiryžimą būti laisvais.

“Pirmas mūsų uždavi
nys yra supažindinti kitus 
su mūsų persekiojimais po 
Rusų priespauda. Antra, 
mūsų jaunuolių kovos už 
Lietuvos nepriklausomy
bę, išvarant bolševikus iš 
tėvų žemės, kas aiškiai į- 
rodė Lietuvių tautos gy
vybiškumą ir pasiryžimą 
nevergauti bolševikams. 
Trečia, Lietuvos persekio-

yra faktas, ir mes nieko 
neatsieksime tai nutylėda
mi, ar kaip sakoma, pra
leisdami pro pirštus. Ne
sisieloti savo valstybės lai
sve būtų labai nelietuviška 
ir nepatriotiška. Niekas 
negali mus kaltinti už mū
sų teisių gynimą. Kiekvie- jimai po vokiečiais, ir lie-

džio mėn., 1942 m. Dept. 
’Comm. Shoemaker sutei
kė pilietybės popieras Pa
nama Canal Zone, Cura- 
cao, Aruba, Trinidad, Bri- 
tish, Guiana, Dutch Guia- 
na ir Antigua.

Tarp 289 kareivių ir jū
reivių, kurie tapo natura- 
lizuoti, buvo daugelis, ku
rie buvo piliečiais arba pa
valdiniais, 

i35 svetimų šalių;
ir 5 ašies tautų —

i jos, Bulgarijos, Vengrijos 
ir Rumunijos. Kada sutei- 

Įkė didžiausią skaičių, net 
j 42. Iš Filipinų buvo 39, iš 
•Vokietijos ir Italijos 24, 
į ir 21 iš Lenkijos. FLIS. 
i

Pirmą kartą tautos isto
rijoj, ateiviai, kurie gyve
na. ne Jung. Valstybėse, 
tapo Amerikos piliečiais, 
ne teismo sprendimu bet 
administratyviu būdu, bu-! 
vo pranešta generalinio ■ 
prokuroro Francis Biddle.

289 nariai ginkluotų 
jėgų Panam Canal Zone ir 
Carribbean Defense Com- 
man įgijo pilietybę šia ne
girdėta procedūra. Jie ta
po naturalizuoti pagal pa
tvarkymą Second W?r Po- 
wers Įstatymo, kuris at
meta kaikuriuos reikala
vimus ir suteikia pilietybę 
ateiviams Amerikos gin
kluotose jėgose, kurie ran
dasi tokiose vietose, ku
rios natūralizacijos teis
mų jurisdikcija neapima.

Dept. Commissioner Tho- 
mas B. Shoemaker, Natū
ralizacijos komisijonie- 
riaus Earl G. Harrison pa
skirtas vesti natūralizaci
jos procedūrą Armijos ir 
Laivyno stovyklose Carri
bbean Defense Command 
kooperacijoj su Karo ir 
Laivyno Departamentais, 
laike išklausymus ir išlei
do natūralizacijos certifi- 
katus ten pat. Per gruo- 

i
veikti darbai bus įvertinti 
pagal mūsų užimamas vie
tas. Juo aukštesnė vieta, 
juo didesnę atsakomybė.
Kiekvienas pagal savo iš-1 
galės dirbkime, kad iško
voti šviesią ateitį mūsų 
brangiai tėvynei”.

daugiau negu 
tarp jų 

Vokieti-

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.
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N0W THE WICS — Here’a 
emblem of new organiza- 
tion, Women’s Industrlal 
Corps —WICS to you. Em- 
blem honors women in war 
production work who lend. 
their hands to hold high the 
torch of Liberty. Harry 
Woodhead, Consolidated 
president, urged its adop* 

tion.
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bią palengvinamą aplinky
bę ,kurios mes deja netu
rime. Jos yra tikros, kad 

! po karo joms bus sugrą- 
i žinta jų nepriklausomybė.
Mes žinome iš savo asme
niškų patyrimų, kad yra 

; daug lengviau pakelti bet 
kokius vargus, jeigu žinai, 
kad tie vargai yra tik lai- publika jau pradeda pa
kini.

“Mes gi jokių garantijų 
neturime ir Lietuvos atei- 

į tis, kaip ji šiuo metu atro
do, yra labai liūdna. Tai 
yra faktas ir būtų labai 
neišmintinga nuo jo bėgti 
ir įsivaizduoti ką nors ki
tą. Tai turime gerai sau į 
galvą įsidėti ir paieškoti 

:būdų tam pataisyti. Abe- 
Į joju, ar mes visi tai tinka
mai įvertiname, nes daž
nai tenka girdėti ar skai- jeigu jie iš viso bus įsileis- 
tyti išsireiškimų, kaip kad ii į ją, iškels ten Lietuvos 
mūsų jaunuoliai aukoja klausimą. Kokį tas suda- 
savo gyvybes už alijantų, rys įspūdį pasauly? Dau- 
tai gi ir už Lietuvos ne- geliui mūsų aspiracijos 
priklausomybę. Gali tas ir bus naujiena, ir atrodys 
pasitvirtinti, bet kol kas to lyg tai troškimas kelių 
toli gražu nėra, ir vargu mūsų politikierių. Bolševi- 
ar ką geresnio sulauksime, kai daro viską, kad įtikin- 
jeigu sėdėsime 
veikdami.

“Būkime realistais ir ne- tų “rojuj”, 
sitenkinkim vien gerais 
norais ir troškimais. Vien 
geri norai gali mus į pra
žūtį nuvesti. Lietuvai grę- 
sia didelis pavojus. Tai tu
rime visi gerai suprasti. 
Ateitis — sunki, bet ne be- 

iviltiška, ir daug pareis
nuo mūsų, i 
nančių lietuvių, 
tėvynė vergaus ar bus lais
va po karo. Tik mūsų ne
palaužiamas pasirįžimas 
dirbti visomis jėgomis Lie

tuvos gerovei gali mus iš
gelbėti nuo išnaikinimo.

“Kokia gi ta padėtis da
bar yra? Alijantų sąjungi
ninkė Sovietų Rusija skai
to mus savo teritorijos 
dalimi, ir Anglijos vyriau
sybė, nors aiškiai tuo 
klausimu nepasisako, bet

I

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar Bažnyčia trukdo bei varžo žmonių laisvę?
2. Ar Religija ir Mokslas yra priešingi dalykai?
3. Kodėl religija ir mokslas negali būti priešingi daly

kai?
4. Kokių nuomonių privalo katalikai visuomet lai

kytis?

miršti apie Lietuvos eg
zistenciją, o Rusijos stip
rus laikymasis prieš Vo
kietiją sukėlė nemaža, sim
patijų jos naudai, bent 
tam tikruose žmonių 
sluoksniuose. Tas gerai 
matyti kinuose ar. kitose 
viešose vietose.

“Ir jeigu tokiai padėčiai 
esant, baigiasi karas ir 
susirenka taikos konfe
rencija. Mūsų atstovai,

tuvių priešinimasis tai o- 
kupacijai. Kiekvienas 
mums palankus mažmožis 
Lietuvos gyvenimo turi 
būti plačiai visur paskleis
tas.

“Vartokime tam visas
priemones: raštą, gyvą žo-, 
dį, kalbantis su draugais, 
pažįstamais ar nepažįsta
mais ir visur, gatvėse, ba
ruose, šokiuose, viešuose 
susirinkimuose, įstaigose, 
fabrikuose ir tt. Nesigė- 
dinkime pasakyti mūsų 
draugams anglams teisy
bės žodį, nors tas žodis 
dabar ir labai kartus būtų.

“Nepriklausomybės šven
tė davė mums gerą progą 
padaryti savo sąžinės sąs
kaitą, Lietuvių tautos at
žvilgiu. Tai turėtų būti lyg 
ir tautinė išpažintis. Jeigu 
mūsų sąžinė Lietuvos at
žvilgiu nerami, dabar lai
kas tai pataisyti, nes po 
karo lietuvių tauta parei
kalaus iš kiekvieno mūsų 
apyskaitos, ką mes nuvei
kėme jos naudai būdami 

* laisvi. Teisintis tada jau 
bus per vėlu. Mūsų nu-1

I
j

I

i
i 

nieko ne- ti plačią publiką, apie mū-i 
įsų “gerą gyvenimą" Sovie-i 

Ir ne vienas,! 
nežinodamas tikros padė
ties, pagalvos, kad Rusija 
kaipo atlyginimą už jos 
indėlį kare, bent jau mažy
tę nežinomą Lietuvą gali 
gauti. Ne vienam kils irgi 
klausimas, ką mes veikė
me, kai kiti kariavo, savo 

užsieny gyve- gyvybes aukojo už tautų 
, ar mūsų!laisvę.

“Mūsų tautiečiai, parei
ga ir yra jau dabar neati
dėliojant nei vienos minu
tės parodyti visiems, ką 
Lietuva darė ir daro dėl 
savo laisvės. Turime pada
ryti Lietuvos vardą visur 
žinomu, kad nesusilauktu
me panašios padėties, kaip 
aukščiau aprašyta. Jeigu 
neleidžia mums rašyti vie
šai, rašykime privačiai, 
skleiskime žodžiu. Jeigu.

366 W. Broadway,

f PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS 
f yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis 

r “Šv. Pranciškaus Varpelis”
> Pigiausias laikraštis yra
S "VARPELIS”

Metams kainuoja tik $1.00 
; Kanadoje $2.00

Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 
į Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
! ketvirtą “Varpelio’’ prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį’’ 
i gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- | Į 

meratų gauna vertingų dovanų. ] Į

į "VARPELIS” i!
? Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir ] [ 
; kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- ’ Į 
J pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. j [ 

i Adresas: į į
1 FRANCISCAN FATHERS į

| 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. ; 
Z Telephone — Hemlock 6567

« >

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

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

STACIJOS
Parašė

i
įsnl

(Uc

Kun. Pr. Juskaitis

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

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

DARBININKAS
So. Boston, Mass.

-

ša



DARBININKAS

BROCKTON, MASSIII

pagarba

NORWOOD, MASS.

Chicagoje. Ameri- 
Tarybos sąskai-

p. Florencija Litvinaite
iš Hartford, Conn. yra WAVES 

tarnyboje.

LIETUVIAI

Kaip žinoma, p. V. Kvetkus 
buvo atvykęs į Bostoną Susi- 
vienymo reikalais. Iš Bostono 
išvyko šeštadienį, kovo 26 d.

kės Barre. Pa. pp. P. Razva- 
dauskai savo automobiliu nu
vežė p. Kvetkų iš So. Bostono 
pas pp. Kudirkus.

Su
P. Grigaitis

Sekretorius.

Leonas Smelstorius 
Antanas Stasis 
Eduardas Babilas 
Bronius Mačys 
Mykolas Stelmokas 
Juozas Selukas 
Jonas Kazakevičius 
Albertas Kazakevičius ... 
Vincentas Bartkevičius 
Jonas Bartkevičius 
Vincentas Kaziulis 
Kastantas Dargvainis 
Vytautas Grinevičius 
Vincentas Kudirka. Jr. 
Juozas Razlauskas 
Bronius Volungevičius
Ona Zimlickaitė— Army-Nurse 
Petras Aleksiunas 
Kazimieras Sestavičius 
Dr. Jurgis VersiackasAVarren

— Army 
Navy 
Army’ 
Army 
Navy 
Army 
Navy 
Army 
Army 
Army 
Army 
Army 
Navy

. Army 
Army 
Army 
Army
Army 
Army 
Navy 
Army 
Army

Marines
Navy 
Army 
Army

Šios kolonijos lietuvių karei
vių ir jūreivių sąrašo tęsinys:

Navy
Army 
Army
Army 
Army
Army 
Army
Army
Army 
Navy 
Navy 
Army 
Navy 
Navy 
Navy 
Navy

KARIAI DĖDĖS ŠAMO TARNYBOJE
Banga“ Atostogose

a

MISIJOS ŠV. JURGIO LIE
TUVIŲ PAR. BAŽNYČIOJE

Tamstai ir gerb. Nonvoodo lie
tuviams darbuotojams.

Pinigai padėti Metropolitan
Statė banke, 
kos Lietuvių 
ton.

ši Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretoriaus pakvitavimą ir pa
dėką talpiname visų gerb. auko
tojų žiniai. Čekis sumoje S140.- 
00 buvo išrašytas vasario 21 
d., tai yra tą pačią dieną, kada 
aukos buvo surinktos. Pasiųs
tas vasario 25 d. po Komisijos 
susirinkimo. įvykusio šv. Jur
gio lietuvių parapijos svetainė
je.

Balandžio 11 d. iš Brocktono 
atvyks Šv. Roko lietuvių para
pijos vaidintojai, vadovaujant 
kan. Feliksui Nor butui, suvai
dinti patriotinį veikalą Šv. Jur
gio lietuvių parapijos svetainė
je. šis padengimas ruošiamas 
LDS ir laikraščio "Darbininko” 
naudai. * CSN.

šios kolonijos lietuviai, išski
riant komunistus, bendrai mi
nėjo Lietuvos 25 metų Nepri
klausomybės sukaktį vasario 21 
d. š. m., Šv. Roko parapijos sve
tainėje.

Brocktoniečiai labai gražiai 
pasirodė ir sudėjo Lietuvos rei
kalams S378.65.

Plačiau apie šį parengimą jau 
buvo rašyta “Darbininke”, da
bar tik paduosiu aukotojų var
dus:

DAYTON, OHIO i

Moterų draugija ruošia eu- 
cherį sekmadienį, balandžio 
4-tą, 3 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje. Visas šio parengimo: 
pelnas bus priduotas, kaip auka 
sergančiai poniai Augustaus- 
kienei, gyv. Deeds Avė.

Jonas Minkevičius 
Mykolas Minkevičius 
Juozas Šilanskas 
Antanas Grinevičius 
Viktoras Žilaitis 
Frederikas Babilas 
Bernardas Chubet 
Antanas Stanevičius 
Stanislovas Kulišauskas 
Albertas Bartkevičius 
Adolfas Viškelis 
Karolius Klimavičius 
Petras Gaigalas 
Pranas Kairis 
Julius Kairis 
Eduardas Chubet 
Alfonsas Janavičius 
Feliksas Paulauskas 
Juozas N. Tvaska 
Gasparas Pazniokas 
Juozas Kamila 
Juozas Kudirka 
Petras Didikas 
Juozas Puzinas 
Kazimieras Babilas
Edmundas Vasiliauskas

Army Air Corps.

Army
Armv

Ketvirtadienį, balandžio 1 d.. 
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čioje prasidėjo misijos, kurias 
skelbia Tėvas Abromaitis, La 
Saletietis. Pamokslai sakomi 
rytais ir vakarais. Vakarais į- 
vvksta Gavėnios pamaldos ir 
pamokslai 7 vai. jaunimui, o 
7:45 vai. suaugusiems. Po pa
maldų ir pamokslų klausoma iš
pažintys. Sekmadienį, balandžio 
4 d., 3 vai. po pietų įvyks misi
jų užbaiga. Vietiniams ir apy
linkės lietuviams gera proga 
pasinaudoti Dievo malonėmis, 
išklausyti pamokslų ir atlikti 
išpažintis.

Po S10.00 aukavo: Justinas 
Mickevičius, Jonas Kereišis ir 
žmona, Kazys Čiurbulėnas, Ka
zys Bielskis, Emly Lomer ir 
Pranas Rožėnas.

FEDERACIJOS SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS

rašyta apie įvy- 
nepriklausomy- 

minėjimą. par- 
ir surinktas au-

Plačiai buvo 
kusi Lietuvos 
bes sukakties 
duotus bonus
kas Lietuvos reikalams.

Šiomis dienomis Lietuvos 
Nepriklausomybės Minėjimo 
Komisijos pirmininkas gavo 
nuo Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretoriaus Dr. P. Grigaičio 
sekančio tūrinio padėkos laiš
ką:

1943 m. kovo 16 d.
Mr. A. F. Kneižys 
50 Cottage St. 
Norwood, Mass.

Gerb. Tamsta:

Pereitą sekmadienį, tuojau po 
sumos įvyko Federacijos sky
riaus susirinkimas. Dalyvavo 
daugumos draugijų atstovai. 
Išklausyta raportai iš įvykusio 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo. Karo bonų pardavimo. 
Pirmininkas pareiškė padėką 
visiems, kurie darbavosi, kad 
minėjimas pavyktų, ypač p. 
Vincui J. Kudirkai, kuris nebū
damas Federacijos skyriaus 
atstovu, labai nuoširdžiai pagel
bėjo Komisijai.

Palikta valdybai suruošti 
prakalbas ir rinkliavą Lietuvai 
Gelbėti Fondui. Nutarta pa
siųsti laiškus Massachusetts 
valstybės Senatoriams, prašant, 
kad jie balsuotų už bilių. kuris 
įpareigoja mokyti lietuvių kal
bą aukštesnėse mokyklose, jei
gu atsiranda nors 15 mokinių, 
kurie to reikalauja.—

Pereitą savaitę buvo sugrįžęs 
atostogoms pas savo tėvelius, 

į pp. Gasperą ir Uršulę Paznio-
Auka $140.00 sumoje gauta. | kus. karys Juozas Pazniokas iš 

Reiškiu nuoširdžią padėką! Madison, Wis. Jis yra labai ge-

Natalija Masaitytė
W ėst field. Mass. — p. Natali

ja Masaitytė. pp. Antano Ma- 
saičių. “Darbininko” 
skaitytojų ir rėmėjų. 6 
Hamblin place. dukrelė, šiomis paskirtas prie 
dienomis 
oficieriu 
Dabar ji buvo atvykus pas savo Cincinnati, Ohio ir augina sū- 
tėvelius praleisti atostogas.

Natalija Masaitytė savanoriai 
įsirašė į WAVES (BANGAS) 
lapkričio mėnesį. 1942 m. Ji y- 
ra Stillwater, Okla. kur ji gavo 
pagrindines pamokas. Dabar 
yra administratyviame štabe. 
Ji buvo viena iš dvylikos pakel
ta žemesniuoju oficieriu (petty 
officer).

pp. Masaičių sūnus. Benedik
tas yra Jung. Valstybių gink
luotose 
geant) 
įsirašė

Žem. 
viršijai 
linkime 
nyboje. 
sveikiem sugrįžti pas savo my
limus tėvelius!

Iš visų Šv. Kryžiaus parapi
jiečių J. V. karo tarnyboje, 
aukščiausią vietą yra pasiekęs 
Juozas Širvaitis, buvęs kapito-

ilgamečių nas, kuris šiuo laiku pakeltas į 
gyv. Major. Major Širvaitis dabar 

Wright Field, 
pakelta žemesniuoju arti Daytono. Jis yra vedęs lie- 
WAVES. tarnyboje, tuvaitę, buvusią Helen Grant iš

V. J. Grakovvsky, 
Poąuonock (Conn.) yra 
tarnyboje, ir dabar randasi kur 

nors Anglijoj.

karo

nų.

buvo 
Teofi-

Carol-

viršila (ser- 
Jis savanoriai 
atgal.
Natalijai ir

Masaičiam

jėgose
užsienyj. 
du metai
Oficierei
Benediktui
geriausių sėkmių tar- 
ir laimėjus pergalę

rai nusiteikęs. Jau trys pp. 
Pazniokų sūnūs yra karo tar
nyboje. Vyresnysis sūnus Jonas 
yra kur nors Pacifiko salose.

Šiuo laiku kun. kleb. Leonas 
J. Praspalius lanko parapijie
čius. Pereitais metais klebonas 
turėjo tą pareigą apleisti iš 
priežasties ligos. F. A. G.

Pvt. Juozas Litvinas,
Hartford, Conn., yra karo tar
nyboje.

HASHUA, N. H

sūnelis Simono ir Marijonos
I Ulčičkų. Krikšto tėvais 
Stasys Januškevičius, ir 
lė Vaičiūnaitė.

Sekmadienį — vardu
Ann, pakrikštyta dukrelė Roger 

I ir Agotos (Latviutės) Wallace.
Krikšto tėvai — Vilimas ir A- 
lena Latviai.

Vardais Elizabeth-Mary, ir 
I Vilimas, pakrikštyti dvynukai 
Benjamino ir Stellos Kopkų. 

Į Krikšto tėvais mergaitės buvo 
■ Augustinas Nasetskas ir Mrs. 
Josephine Lee. o berniuko — 
Juozas ir Ona Kopka.

MĖNESINĖ KOMUNIJA
Sekmadienį, bal. 4 d., mėnesi

nė Komunija Šv. Vardo Vyrų

Kovo 28 d. vakare, parapijos 
svetainėje, kleb. kun. S. P. 
Kneižis parodė iš šiaurės Afri
kos ir kitų šalių, kur dabar
eina karas, judamus paveiks- draugijai.

I Sodalietės. Marijos vaikeliai, 
ir bendrai jaunimas, prašomas 
eiti prie Šv. Komunijos — .—Amerikos Raudonojo Kry-

tėve-pas
Latvis su

Kadangi

LANKĖSI
Pereitoje savaitėje, 

liūs lankėsi Vilimas 
savo žmona Alena,
juodviejų šliūbas neseniai įvy
ko Floridoje, šia proga, tėveliai 
surengė jiems linksmą “Party”, 
Henry s Restaurant. ir juodu 
perstatė giminėms ir draugams.

Vilimas tarnauja Marine Air 
Corps ir turi Sergeant’o laipsnį.

LANKOSI
Šiomis dienomis keliom die

nom buvo sugrįžęs Petras Ta- 
mulonis Jr., ir lankėsi pas savo 
tėvelius. Petras lavinasi 
Laivyne, Newport, R. I.

Karo

žiaus lietuvaičių skyrius labai nimo Komunijos die. mūsų
naudingai darbuojasi gaminda
mos raiščius (bandages) sužeis
tiems kareiviams ir civiliams, 
kuriuos Raudonasis Kryžius 
naudoja.

Antradienio vakare, parapijos 
. svetainėje, visos 
; buvo nufilmuotos.

noje, balandžio 11-tą.

MISIJOS IR REKOLEKCIJOS
Jaunimui rekolekcijos įvyks 

■nuo bal. 8 d. iki 11; gi suaugu-
siems Misijos — nuo bal. 11 iki 

darbuotojos Rekolekcijų ir Misijų vedė
jas — Tėvas Antanas Mešlis,
Jėzuitas. Reiškiame viltį ir šir
dingą norą, kad visi, ir senes
nieji ir jaunesnieji, < 
Šv. Misijose ir gausiai jų malo
nėmis pasinaudotų.

NAMINIO SLAUGA  VIM O 
KURSAI

Labai graži pradžia buvo pa- 
jau • daryta užpereitą sekmadienį, 

~'""ų “Naminio Slaugavimo” 
pamokose. Gana didelis skaičius 
moterų dalyvavo ir pareiškė 
norą sekti pamokas.

Pamokos laikomos kas sekma
dienį, po pamaldų. Jas dėsto 
Amelia Kazlauskienė ir Seselės 
Kazimierietės.

Po 7 dolerius — Petras Vai- j 
čiūnas, Adomas Yezukevičius, 
Kastantas Jurgeliunas ir Vincas 
Zinkevičius.

Po 5 dolerius: Kun. J. Švagž- 
dys, L. Mašidlauskas, Vadas 
Šarkus, Antanas Norkus, Jad
vyga Statkaitė, Bronislava Ba
ronienė, Marijona ir Bronius 
Bartkevičiai.

Po 3 dolerius aukavo: Tarnas 
Miliauskas. Petras Krušas, Pra
nas Miltenis, Juozas Trainavi- 
čius, Leonardas Kumpa, Alek
sandras Strumskis, Grasilda 
Sinkienė.

Po 2 dolerių: Ona Pekarskie- 
nė, Steponas Kašėta, Juozas Ja- 
kavonis, Matilda Klimavičienė, 
Julė Jakavonytė, M. Kemzūras, 
Petras Katilis, Feliksas Vove
ris.

Po 1 dolerį aukavo: Stefanija 
Jurgeliunas, Mrs. C. P.. Antani
na Kvaraciejienė, Kastantas 
Jurkevičius, Vincas Samsonas, 
Stepas Klimavičius, Juozas 
Kumpa. Antanas Gailius, N. K., 
Adomas Paulauskas, Kazys Mo- 
tikaitis, Pranas Pašakarnis. Ju
stinas Kuliešis, Aleksandras 
Batakis, Jonas Varža, Antanas 
Braiva, Povilas Jaramavičius, 
Juzė Tamulevičienė. Vladas Ge- 
cevičius, Kazys Peškus, Anta
nas Peldžius, Jeronimas Stau- 
pas, Aleksandras Gureckas, 
Petras Usis, Jokūbas Usevičius, 
Juozas Daugelevičius, Julius 
Baronas, Martinas Pekarskis, 
Motiejus Jezukevičius, Leonas 
Šemeta, Petras Danila, Danie
lius Gutauskas, Jonas Medžiau- 
skas. Jonas Balionis. Antanas 
Jakavonis. Kazys Grigas, Jur
gis Česnulevičius, Adomas Pau
lauskas, Augustas Kašėta. Ta
das Kubilius, Jonas Česnulevi
čius, Juozas Kašėta, Adomas 
Jarmalavičius, Juozas Matulis, 
Adomas Skarinka, Vincas Ta
mulevičius, Juozas Sinkevičius. 
Kazys Kališauskas, Juozas Je
zukevičius, Klemensas 
skis, Petras Tūbelis. 
Laucevičius, Marijona 
vičienė, Joseph Roach, 
mas Balevičius, Julia 
kienė, Kazimiera Šapovičiūtė, 
Aleksandras Razumas, Marga- 
reta Mazgalienė, Julė Ikasalie- 
nė, Jonas Kilkus, Petras Mi
liauskas, Ieva Babulienė, Alena

Pvt. Vito A. Rumlhek, 
sūnus Jono ir Stellos (Petraus
kaitės Rumlhekų, gyvenančių 
Chicago, III. Karys Rumlhek y- 
ra gimęs geg. 22, 1921 m., Chi
cago, III. Pradžios mokslus ėjo 
Šv. Jurgio parapijinėje mokyk
loje, Engalewood High School 
ir Chicago Technical School. 
Tarnauja oro jėgose ir mokina
si už mechaniką. Į kariuomenę 
įstojo rugsėjo 14, 1942 metais. 
Dabar randasi Lincoln, Nebras- 
ka.

Jezukevičienė, Teofilia Aksti- 
nienė, Marijona Buivdienė, Kot- 
rina Breivienė, Ona Kališaus- 
kienė, Agota Kodytė, Pranciška 
Pribušauskienė, Karolina Ta
mošiūnienė, Leoną Andrušienė, 
Antosė Miliauskienė, D. Malu- 
kienė, Ona Rastokienė, Praksė- 
da Tautkienė. Julė Adomaitie
nė, Uršulė Petkienė, Ona Nau- 
jokienė, Damicelė Valatkevičie- 
nė, Sofija Alinskienė, Suzana 
Juronienė, Veronika Zalatorie
nė. Ona Pleškienė, Antanina 
Šilanskienė, Ona Stonkienė, 
Petras Salus, Rozalija Čirukie- 
nė, Ona švagždytė, 
Švagždys, Simonas 
Rožė Miliauskienė,
Laučienė, Juozas Petkunas, A- 
leksandras Petelšius, Kazimie
ra Zagurskienė, Ona Oksienė, 
Kazys Germanavičius. Petronė 
Žemaitienė, Alice Briedienė, 
Praksėda Norkienė, Adelė Jar- 
malavičienė. Marijona Puido
kienė, Alena Baronienė. Bronė 
Trainavičienė, Vincas Germana
vičius, Alfonsas Monkevičius, 
Apolionija Matijošienė, Anta
nas Puidokas, Josephina Wal- 
lent, Alek Čižauskas, Justina 
Kašėtienė, Antanas Barkaus
kas, Teresė Šimkienė, Petras 
Tamulevičius, Vadas Vasaris 
ir Motiejus Svirskas.

Smulkiais surinkta S6.05.

Juozas 
Smetona, 
Domicėlė

Komisija.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU

• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji- 
žarnos neveiklios, skauda galva.Puražin- i mu _

Juozas 1 n?ra energijos — palengvinsite sau šiuo 
, modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 

Tamule-| MINT, ši skoninga kramtoma guma vi-

Nikodi-
Strums-

durias 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. Sekantį ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.
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Penktadienio vakare pas pp. 
Vincą Kudirkus, gyv. Franklin 
St.. lankėsi Lietuvių R. K. Su- 
sivienymo Amerikoj sekreto-

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

4V. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

GRAŽUS SUMANYMAS 
šeštadienį po pietų užėjau į

Draugijų Valdybų Adresaidalyvautų mūsU1 taiP vadinamą, “Sklepu-
ka”. ir ten radau anie tuziną

p. Babilienė, gyv. Folan Avė., 
jau kiek laiko sunkiai serga, p. 
Jurgis Versiackas, gyv. Plea- 
sant St.. jaučiasi daug sveikes-! 
nis. Pradėjo dirbti.

KRIKŠTAI
t Pereitą šeštadienį,

rius p. Vincas Kvetkus iš Wil-j Pranas - Stasys, pakrikštytas

I

Artistai naujo veikalo —

Pereitą trečiadienį išvyko 
karo tarnybon p. Pranas Ne
vi ns, gyv. Concord Avė. Jis yra

I
vedęs, p. Nevins yra buvęs 
choro pirmininkas ir veiklus 
L. Vyčių kuopos narys. Linki
me geriausios sveikatos tarny
boje !

SERGA
Šiomis dienomis į ligoninę 

(Šv. Juozapo) nugabenta Ieva 
Miliauskienė. Tur būt reikės o- 

1 peracijos.
Petronė Milenavičienė iš po 

gana sunkios operacijos eina po 
Į biskį stipryn.

Prašome neužmiršti mūsų li
gonių maldose.

ką”, ir ten radau apie tuziną 
mergaičių, visos Marijos Vaike-! 
lių Skyriaus narės. Bet jos vi-1 
sos taip tylios, kaip negyvos, o 
labai atydžiai užsiėmusios. Tai 
naujai pradėtas Siuvimo Rate
lis, kuriame siuvinėti mokina 
Seselės. Tai ištikro geras suma
nymas, geras prasilavinimas 
mūsų mergaitėms, ir tikimės, 
kad dar daugiau mergaičių prie 
jo prisidės. Rap.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
su taupomis.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

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

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

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

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienj mėnesio, 7:30 vai 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

Pirmininkas — Juozas Svagždya
601 6th St.. So. Boston. Mass.

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

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

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas
613 E. Sth St., So. Boston. Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis.
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.
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VIETINĖS ŽINIOS
Mirė So. Boston Savings 

Bankos Prezidentas

MASS.
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KAILINIUS GERAI Vyskupų fondas stambiomis 
aukomis yra parėmęs ir remia 
nuo karo nukentėjusius lietu
vius, už tai būkime duosnūs šio-PRIŽIŪRĖKITE,

Padekit i Storage
dieną jis buvo linksmas ir 
juokavo su kitais bankos 
darbininkais, ir tik staiga 
sukniubo ir mirė.

So. Boston Savings ban
kas yra tik skersai gatvės 
nuo “Darbininko” namo.

Trečiadienį, kovo 31 d. 
staiga mirė bankos 
Alfred Y. Mitchell, 
Water 
Mass., 
Bankos prezidentas.

Bankos iždininkas, Rus-! 
sel Barnes rado jį be są-i 
monės prie jo rašomojo 
stalo. Jis jau per kiek lai- po C ir Seventh Streets 
ko sirgo širdies liga, ta- Į Bostone,

ofise 
gyv.

St., HinghamJ
®avings Susimušė Du Autobusai Ir

Sunkvežimis
Pereitą pirmadienį prie kam-

So. 
, du Boston Elevated 

Čiau jai nepasidavė. Tą autobusai ir 10-tonų trokas su
simušė ir sužeidė 32 keleivius, 
važiavusius autobusais. Sužeis
tųjų tarpe yra ir lietuvių, bū
tent, Ona Kuprienė, Tarnas Ži
linskas, Adelė Gardis ir M. Mi- 
kalonytė.

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMEL1A E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena

ZINUTĖS
II

Šiais laikais kailiniai reikia labai 
branginti ir gerai užlaikyti, nes da
rosi vis sunkiau ir sunkiau jų gauti. 
Taigi, Naujosios Anglijos Ponios ir 
Panelės, šį pavasarį, kada nebereikės 
kailinių, jų nepadėkite į savo glaza- 
tus, kad jie per vasarą džiūtų ir kan
dys juos gadintų, bet padėkite į I. J. 
Fox krautuvės specialiai paruoštus 
voltus, kur kailiniai nesudžius ir jų 
kandys nesugadins.

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

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

Šiomis dienomis, lankėsi baž
nyčioje bei klebonijoje Tėvas 
Justinas Vaškys, kun. J. Dau
nis, kun. J. Plevokas, kun. A. 
Baltrušiūnas. kun. J. Skalandis, 
kun. Kripas ir kun. K. Vasys.

40 Valandų Atlaidai, Šv. Pet
ro lietuvių bažnyčioje, 
bal. 9, 10, ir 11 dd.

įvyks

I
LANKĖSI

“Dar-

Tel. Kirkiand 7119

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

400 Broadvvay,
CAMBRIDGE, MASS.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

Paveskite I. J. Fox specialistams,
kad jie Jūsų dėvėtus kailinius pataisytų, išaliejuotų, suminkštintų ir tt. 
Kailiniai gerai prižiūrėti ilgai tveria ir gerai nešiojasi.

Norinčios savo kailinius padėti į Storage, visuomet kreipkitės pas 
šios firmos lietuvį atstovą p. Bernar
dą Koraitį, kuris Jums kuoširdin- 
giausiai patarnaus ir patars kaip ge
riausiai užlaikyti kailinius. Storage 
daug nekainuoja. Storage reikalu 
šaukite: Hubbard 5000.

411 VVASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

Vyrų Jėgų Stoka Ir Draftas
Kuris turėtų eiti karan la todėl, kad ginkluotos 

pirmiau vedęs vyras su 
šeima arba nevedęs vyras, 
kuris dirba karo industri
joje?

Pakol šis klausimas ne-Antradienį, kovo 30 d.
bininke” lankėsi kun. K. Vasys, įjUS išspręstas autoritetų, 

klebonas, valdininkai neturi vilties 
išrišti tautos vyrų jėgų 

Parinktinės 
prietelius ir rė- Tarnybos autoritetai tiki, 

kad vyrai, kurie reikalingi 
-------  I karo darbams, vedę ar ne- 

Šiomis dienomis guber- vedę, turėtų būti palikti 
natorius Saltonstall pas- prie savo darbų. Paul V. 
kyrė John F. Stokes, vals- McNutt, Karo Vyrų Jėgų 

įtybės detektyvų kapitoną Komisijos direktorius, no- 
I Massachusetts valstybes rį palikti tiktai vedusius 
viešojo saugumo depart- 
mentas komisijonierium.

I

l

Aušros Vartų par.
Worcester. Mass.

Kun. K. Vasys yra nuoširdus problemos. 
“Darbininko” 
mėjas.

jėgos šiais metais reika
lauja 4,200,000 daugiau 
vyrų visose tarnybos ša
kose, nes mūsų kariaujan
ti jėga turi siekti 10,800,- 
0000 vyrų. Tuomi pačiu 
laiku industrija reikalau- 

i ja 3,600,000 daugiau dar
bininkų dar prieš šių metų 
pabaigos, padidinti karo 
reikmenų produkciją. Ir

Šalty Spindulių
PERMAHENT WAVE

(Cold Ray Permanent)

I
Sou. 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis į 
OPTOMETRISTAS |[ 

515 East Broadway Į; 
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus ]! 
Trečiadieniais ir į!
Penktadieniais ! Į

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai ]■ 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.;!

į vyrus su šeimomis prie sa- 
jvo darbų ir sulaikyti juos 
į kuoilgiausiai nuo karo.

Kuris sprendimas bus į- 
, tiktai laikas 

parodys, bet daugelis Wa- 
shingtono valdininkų pra
našauja, kad apie gegu
žės mėnesį, vedę vyrai su 
šeimomis turės stoti ka
riuomenėn, jeigu tuomi 
laiku jie nedirbs karo pro
dukcijos darbą.

Krizė šioje padėtyje ky-
Tel. TROwbridge 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.

jVAIROS SKELBIMAI

Mickey's Beauty Lounge

744 Centre Street
Jamaica Plain, Mass.

ARNold 9781

Rodos, kad šį mėnesį 
užsibaigia Massachuetts vykdintas* 
valstybės sveikatos komi-: 
sijonieriaus, Dr. Povilo 

l Jakmauh terminas. Mes 
į tvirtai tikime, kad gub. 
; Saltonstall vėl paskirs an
tram terminui Dr. Povilą 
Jakmauh to departmento 
komisijonierium, nes per 
visą laiką prieš Dr. Jak
mauh nebuvo jokių pro
testų, nei nepasitenkini
mų. Jis labai sumaniai ir 
naudingai atliko komisijo
nieriaus pareigas. Net ir j 
tie laikraščiai ir kaikurie 
asmenys, kurie prieš jo 
paskyrimą protestavo, po tenkinimą.

$ Lietuvos Ir Šio Karo Spalvuoti 
į PAVEIKSLAI

!
5 Rengia: Lietuvos Rėmėju Dr-jos Bostono Skyrius 

BALANDŽIO-APRIL 2 ir 3 DIENOMIS

Lietuvių Piliečių Klūbo 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 seną tėvynę nors pa

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

t

Res. Šou 3729 8ou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVER8— 
inaured and 

•ondod 
uocal 6 Long 

Olštino* 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

I

kiek laiko įsitikinę, kad 
Dr. Povilas Jakmauh yra 
tikrai tinkamas sveikatos 
komisijonieriaus parei
goms, jo atsiprašė ir pa
reiškė jam pilniausį pasi-

į

NUO $5.00 IKI $15.00
Naujas, stebėtinas išradi

mas plaukams garbeniuoti — 
daryti permanent wave. Šiuo 
nauju išradimu plaukai yra 
sutaisomi be jokių sunkumų 
ant galvos ir svarbiausia, ne
reikia vartoti jokios šilumos. 
Šaltų Spindulių — Cold Ray 
permanent darant, vartojama 
naujai išrasti chemikalai, ku
rie padaro plaukus minkš
tais, švelniais, bet stipres
niais. Reikia pastebėti, kad 
po kiekvieno galvos išplovi
mo, plaukų raitymas-perma- 
nent. darosi tampresnės, bet 
duodasi suraityti - sufor
muoti bile kokiu stiliumi.

Prašykite, kad Jums pada
rytų Cold Ray permanent. 
Naujame puikiame, elegan
tiškai įrengtame
CASPER’S BEAUTY 

SALON
738 E. Broadway,
So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 4645

i NOVENOS
prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ..................  15c.
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ......................  20c.
prie Dievo Motinos Nuolatines Pagelbos. Kaina —....... 15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina ............................................ 20c.
Stebuklingojo Mcdalikilio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

Sekmadienį, kovo 28 d. Cam
bridge lietuvių N. P. par. baž
nyčioje, 2 vai. p. p., su iškil
mingomis pamaldomis užsibai-
bė vyrų misijos. Vyrai per visą je kolektoje. 
savaitę labai skaitlingai daly
vavo misijose. Nors iš mūsų 
parapijos karo tarnybon yra 
išėję apie 200 vyrų, bet misijų 
pamaldose vakarais bažnyčia 
buvo pilna vyrų; matėsi dauge
lis tokių, kurie į bažnyčią nesi
lankydavo pirma. Matyt karas 
ir jo baisenybės verčia visus 
sutvarkyti savo gyvenimą. Mi
sijas vedė Tėvas Justinas Vaš
kys, Pranciškonas. Jis yra la- 

I bai geras pamokslininkas. Jo 
pamokslai trumpūs ir aiškūs. 
Užbaigęs misijas Cambridge,, 
Tėvas J. Vaškys išvyko Chica-į 
gon vesti misijas Šv. Jurgio 
parapijoje.

Karys A. Sutkus, kuris kovo 
7 d. išvyko karo tarnybon, yra 
apsistojęs Chicagoje, kur jis 
eina jūreivių mokslą North 
Weston Kolegijoje. A. Sutkus 
rašo, nors mokslas sunkus, bet 
sekasi, ir baigęs mokslą mano 
užsitarnauti Ensign laipsnį. 
Linkime sėkmių.

Trumpom atostogom mus at
lankė šie kariai: puskarininkas 
J. Mockevičius ir J. Kazlauskas.

Sekmadienį, balandžio 4 d.. 
N. P. bažnyčioje įvyks kolekta 
Vyskupų fondui šelpti karo nu
kentėjusius. Kaip žinome, šis

ūkininkai reikalauja dau
giau darbininkų.

! Išrišimas šios problemos 
gal įvyks balandžio mėne
sį. Su balandžio 1 d., visi 
vyrai tinkamo amžiaus Į 
militarei tarnybai — nuo1 
18 ligi 37 metų — kurių 
darbas tiesioginiai nepri
sideda prie karo pastangų, ■ 
turės per 30 dienų susiras
ti darbą karo industrijoje: 
patys arba per Jung. Vals
tybių Darbų Tarnybą (U-l 
nited Statės Employment 
Service). Šis apima ve-j 
dusius vyrus su šeimomis; 
arba su užlaikomais asme-Į 
nimis, kaip ir vyrus, kurie 
nevedę. Jeigu gegužės 1 d.,I 
tie asmenys nebus prie 
darbo, kuris bus skaito
mas svarbia dalimi karo 
programos, tai jie bus pa
imti karo tarnybon, vedę į 
ar nevedę, jeigu jie bus fi
ziniai tinkami.

Ligi Parinktinės Tarny-i 
ba išleis kitus patvarky-! 
mus, paliuosuojant vyrus 
nuo karo tarnybos (ligi 
šiol tokių patvarkymų dar 
nebuvo), vietinė komisi
ja išspręs ar asmuo reika
lingas karo darbams ar 
karo fronte. Jo šeimininis 
stovis irgi bus vieningai 
įvykdinti visoje šalyje, tai 
ir direktorius McNutt pa
sakė, kad tai bus sunku 
padaryti. Bendrai, yra 
manoma, kad tėvams bus 
taikomos šios taisyklės:

Pirma, — tėvai, kurių 
darbas pagal Vyrų Jėgų 
Komisijos- skaitomas ‘non- 
deferable’ (arba nesvar
bus):

I Antra, — Tėvai, kurių 
darbas paskirtas nei į 
"non-deferable” (nesvar
bus) nei “essential” (svar
bus) kategoriją.

Trečia—Tėvai, pagaliau, 
kurie atlieka svarbius ka
ro industrijose darbus. 
Nevedę vyrai, nors ir už
siėmę svarbiais darbais, 
manoma, kad bus šaukia-

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

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

753 Eroadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

AR AŠ TAU. SESE.
NESAKIAU

Sekmadienį, kovo 28 d. pa
krikštyta p. p. J. S. Gilių duk
relė. vardais. Lilian - Viktorija. 
Krikšto tėvais buvo p. V. Tamo
šiūnas ir p. H. Tamošiūnienė.

Ar aš tau, sese, nesakiau? 
Ar aš žodelio ■netariau? 
Nušluok kiemeli subatoj, 
Atjos bernelis nedėlioj. 
Atjoj per lauką devyni, 
Visu žirgeliai juodbėri. 
Atjos ir šelmis bernelis, 
Kiek jis daug blogo padarys. 
Pririšo žirgą prie tvoros, 
Prie lelijėlės ir rūtos, 
Žirgas pamurstė galvelę, 
Išlaužė uosio tvorelę. 
Išlaužė rūtą iš šaknų, 
O lelijėlę iš laiškų. 
Bėgčiau per kiemą tekina. 
Skysčiau bernelį verkdama. 
Atbėg dukrelė verkdama, 
Pas motinėlę, skusdama: 
Močiute mano mieloji, 
Vysta rūtelė žalioji. 
Palaistyk rūtą vyneliu, 
O lelijėlę pieneliu: 
Prigis rūtelė iš šaknų, 
O lelijėlė iš laiškų.

“Vai lėkite...”

Šiomis dienomis labai sunkiai 
susirgo p.p. J. Survilų vyresny
sis sūnelis Juozukas, 5 metų 
amžiaus. Jaunas Juozukas pa
talpintas ligoninėje, ir jo svei
kata randasi kritiškoj padėtyj. 
Linkime Juozukui greit pa
sveikti, ir tėveliams užuojauta.

A. D.

I ------------------------- --------- ,
I

mi karo tarnybon.
Vyrų Jėgų Komisija į- 

> spėja, kad vyrai, kurie ge
gužės 1 d. neturės svarbių 
karo produkcijos 
bus automatiškai 
sifikuoti į 1-A.

Keli valdininkai, 
j sauja, kad tėvų šaukimas 
kariuomenėn prasidės su 
sekamais patvarkymais:

Pirma, šaukimas tėvų, 
su vienu vaiku prieš tuos, 
kurie turi didesnias šei
mas ir antra, imti tuos, 
kurie jaunesni, pirmiau.

Šis didelis reikalavimas 
vyrų karo produkcijos 
darbuose ir karo frontuo
se gali pakenkti bizniui, 
nes daugelis biznių vietų 
turės užsidaryti, jeigu bus 
klasifikuotos ne būtinai 
svarbios karo produkcijai 
ir kurių darbininkai bus 
paimti kariuomenėn.
Šiuomi atveju galima bus 
samdyti moteris ir vyrus, 
kurie bus virš 37 metų am
žiaus, arba jaunesnius vy
rus, kurie nebuvo priimti 
dėl fizinių trūkumų. Vyrų 
tarp 38 ir 44 metų amžiaus 
yra apie 7,000,000 ir jie 
įgalės užimti vietas tų, ku- 
rie bus iššaukti prie svar
besnių darbų, bet ir ta 
grupė vyrų galės būti pa
skirta prie svarbių karo 
darbų, jeigu bus reikalin
ga. Tai pačiai grupei irgi 
taikoma drafto teisės įsa
kymas “dirbkite arba ko
vokite” (wohk or fight), 
jeigu militarės autoritetas 
to reikalautų. FLIS.

darbų, 
perkla-

prana-

Lietuva Spalvose ir 
Karo Naujienos

Motuzos - Valaičio filmos ro
domos :

Manchester, Conn., Lietuvių 
salėje, 24 Golway St., bal. 4 d.,
2 vai. p. p.

Paąuonock, Conn. Šv. Kazim. 
salėje, Vvest St., sekm. bal. 4 d.
7 vai. vakare.

Vvest Lynn, Mass. Lietuvių 
salėje, 25 Camden St.. bal. 6 d., 
antradienį, 7:30 vai. vakare.

Bridgeicater. Mass. Piliečių 
klubo salėj, 60 Hale St. bal. 7 d. 
7:30 vai. vak.

Cambridge, Mass. Stašų To- 
rah salėj. 163 Harvard St., bal.
8 d., 7:30 v. v.

Providence, R. I. Bridge Club 
salėj, 98 Plainfield St.. penkt. 
bal. 9 d. 7:30 v. v.

Gardner, Mass., P. A. C. C. 
Hali. Pleasant St.. šeštadienį, 
bal. 10 d. 7 vai. vak.

V'orcester, Mass. Lietuvių 
klūbo žemutinėj salėj, 12 Ver- 
non St., sekmadienį, bal. 11 d.,
3 vai. p. p.

Įžanga 35c., vaikams 15c.
( Skelbimas)

GRABORIAI

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. COLumhia 2537

i

i

CASPER 
*UNERAl

R7 Dorchester Stre<
South Boston.

Joseph W. Caspe
(KASPERAS 

jirtotuvių Dlrektor*.
Balsamuotojas 

YOTARY PUBLIi 
■HiamavimM Dieną (t N«>- 
* •'Olyčis Šermenims Oyfc 

ŠOU Bostor 143" 
ŠOU Bostor

ZALETSKAS
FUNERAL HOME
564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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Hartford, Conn
IŠVAŽIAVO POILSIUI

Šiomis dienomis J. M. prela
tas Ambotas. ilgametis Hart
fordo lietuvių švč. Trejybės 
parapijos klebonas, išvyko ke
liom savaitėm poilsiui — svei
katą sustiprinti. Linkime jam 
užsitarnauto poilsio ir grįžti 
pas mus sustiprinta sveikata.

ŠV. CECILIJOS CHORO 
DARBUOTĖ

Sekmadienį, kovo 14. Sesučių 
saliukėje įvyko choro susirinki
mas ir tarpsavinis pasilinksmi
nimo vakaras. Susirinkime iš
duotas koncerto raportas ir ap
tarta ateities darbų reikalas. 
Manoma, gal rudenį, surengti 
choro naudai didžiulį koncertą. 
Po susirinkimo buvo užkan
džiai. Pirmininkas Juozas Val
ionis parodė gražius savo nu
filmuotus judamuosius paveiks-' 
lūs. kurie visiems labai patiko. I

Dalyvavo vietiniai kunigai. Pri
sirašė keli nauji nariai - narės 
prie choro. Taipgi prisirašė du 
buvę nariai — Albinas Stanulis 
ir Silent Gedutis.

Daugelis iš choro narių įsto
jo į kariuomenę, kiti - kitos dir
ba defense darbus ir negali atei
ti į praktiką, ir į bažnyčią tik
tai vieną kartą į septynias sa
vaites. Bet visgi choras didokas 
ir galės daug nuveikti.

Per susirinkimą Prelatas ati
davė choro iždui jam įteiktą 
piniginę dovaną, kurią jis gavo 
per koncertą.

I
dienomis į kariuome- 
Albertas Petraitis. 

Indriliunas (navy),

ĮSTOJO I HAACS
Šiomis 

nę įstojo 
Danielius
Laurinaitis. į WAACS — Pran- 

I ciška Litvinaitė. Alena Žemai
tytė (Rockville). Gal yra 

! daugiau, bet neturiu žinių.
ir

Stambi Pagalba Lietuvai
Vyskupas Aukojo $500.00

_________________ «

Hartfordo Vyskupijos lietu
vių (6) parapijose įvyks kolek- 
ta Lietuvos reikalams Laetare 
sekmadienį, balandžio 4.

Rašo:

Jo Ekscelencija vyskupas 
Maurice F. McAuliffe. prašant 
J. M. Prelatui Ambotui. netik 
davė lietuviams klebonams ofi- 
ciališką leidimą, bet ir pats au
kojo S500 nuo karo ir okupaci
jų nukentėjusiems lietuviams..

Labai gražus pavyzdys ir, be 
abejo, kai bus daromos kolek- 
tos, patys lietuviai gausiai au
kos vargingiems Lietuvos žmo
nėms ir jų svarbiems reikalams.

Jo Ekscelencija nuoširdžiais 
žodžiais ir auka užjaučia lietu
viams. Vyskupas Maurice F. 
McAuliffe parašė du laišku: 
vieną Prelatui Ambotui, o kitą 
visiems lietuviams klebonams.

My dear Monsignor:
You ha ve no doubt already 

received the letter which I have 
vritten in support of the col- 
lection for Lithuanian relief. 
It is a pleasure for me to send 
you the enclosed check as my 
contribution to the fund with 
the request that you forward it 
to the proper agencv.

With the hope that the collec- 
tion in this diocese will be a 
very substantial one and with 
all

sėt aside as Relief Collection 
Sunday in the Lithuanian pa-i 
rishes of the Diocese of 
ford.

Lithuania has suffered 
and is suffering today 
warring forces of Europe. De- 
vastation has visited this un- 
happy country and left sorrow, 
suffering, deportation and 
deaht i n its wake. We all feel 
keenly the havoc that has been 
wrought. We svmpathise with 
their relatives and friends in 
our beloved land. This afflicted 
people neeJs support and relief.

For this reason I endorse the 
Christian. patriotic wishes of 
my Lithuanian flocks for 
appeal. I know that you 
contribute generousiy to 
worthv cause. In this way 
will alleviate sorrow and bring 
a measure of joy to your un- 
happy country.

Begging God’s blessing upon 
you and your flock, I am

Sincerely your in Christ, 
Maurice F. McAuliffe 
Bishop of Hartford.

Dėkojam mūsų Vyskupijos 
galvai ir gėrimės, stiprinamės 
jo duosnios širdies gerumu.

Lietuviams telieka džiaugtis 
savo vyskupais, nes visur Ame
rikoje J. E. Vyskupai nuošir
džiai pritaria ir gerai supranta 
lietuvių reikalus, ir jiems visa
pusiškai užjaučia. Telieka 
mums lietuviams sekti jų pa
vyzdį darbais ir aukomis, ištę- 
sėti jų raginimus. Nualinta 
Lietuva amžinai bus dėkinga, o 
dangus laimins mūsų duosnumu 
ir susipratimu ištiestas ran
kas.

KUNIGUI ANTANUI MILUKUI 
MIRUSHarl-!

1
much[ (Tęsinys)

Kadangi antradienio “Darb.” 
No. 23 plačiau buvo rašyta apie 
kun. Miluką, tai man nepriseis 
čia viską suminėti. Ilgiausia be
ne bus jo apsigyventa Maspe- 
the, N. Y. čia jis išbuvo 1S me
tų. Iš čia buvo paskirtas į Šv. 
Katarinos ligoninę. Brooklyn. 
N. Y., kapelionu. Pabuvęs arti
2 metų, paskirtas į našlaičių 
prieglaudą, kurią veda Seserys 
Pranciškietės (svetimtautės), 
Roslvn, L. I.. N. Y., apie 25 my- 
lios nuo New York. Čia jis irgi 
ėjo kapelionio pareigas ligi sa
vo mirties. Sveikatos žvilgsniu 
ši vieta gana sveika, bet kadan
gi velionis turėdavo daug reika
lų su New York’u, tai jį var
gindavo kelionė.

Velionį dažnai atlankydavo, 
kaip dvasiškiai, taip ir pasau- 
lionys, daugiausiai plunksnos 
bendradarbiai, nes tai įdomus 
asmuo ir ne vienas iš jo įgyjo 
dvasinio peno. Kreipkis tik prie 
jo kokiu nors spaudos reikalu 

Į

this 
will 
this 
you

A. a. Kun. A. Milukas

Waves — Florence 
V. J. Grakowsky 

iš Poęuonock;

good wishes. I am 
Sincerely yours in Christ.

Maurice F. McAuliffe 
Bishop of Hartford.

Antras laiškas lietuviams 
bonams:

My dear Reverend Pastor: 
Laetare Sunday. April 4th, is

kle-

Hartford Times laikraštyj 
tilpo šių lietuvių vaikinų ir mer
ginų fotografijos: Pvt. Joseph 
Litvinas: 
Litvinas: 
(Anglijoj)
WAACS — Mary Balukynas.

Sveikinam lietuviškus laikraš
čius, kurie talpina lietuvių vai
kinų ir merginų fotografijas. 
Iš Hartfordo, kaip ir iš kitų 
lietuviškų miestų ir parapijų, 
daug mūsų jaunimo išėjo į ka
ro tarnybą. Mes siuntinėsime 
laiks nuo laiko savo vaikinų 
kareivių ir lietuvaičių WAVES 
arba WAACS fotografijas. Tu
rime daugiau šimto kareivių iš 
parapijos.

ŽINUTĖS
Į amžinos atminties kunigo 

Antano Miluko laidotuves buvo 
nuvykę Prelatas Ambotas, ku
nigas Valantiejus (iš Waterbu- 
ry), kun. Pankus (iš New Bri
tam) ir kun. Kripas. Įspūdžiai 

. liūdni, bet ir raminanti. Daug 
pasaulionių, kunigų, prelatų ir 
vyskupas Kearney dalyvavo 
laidotuvėse. Taipgi dalyvavo ir 
gražus būrelis Seselių.

šiomis dienomis mirė Antanas 
Dovydaitis. Velionis buvo 75 
metų amžiaus. Paliko žmoną 
Petronėlę, dukterį Juzę. Palai
dotas iš lietuvių parapijos baž
nyčios. Mišias atnašavo kuni
gai — Abramaitis, Vilčiauskas 

. ir Kripas. Amžiną atilsį duok 
■ jo vėlei. Viešpatie.

Pp. Speliai sugrįžo iš Flori
dos. Ten aplankė savo sūnus — 
Tadą ir Edvardą. Džiaugiasi 

i kelione, ir grįžo saulės apdegti 
ir sveiki.

Dr. Jurgio Allen (Azuko) žmo-

savo širdį atvers ir kuo tik ga
lėdamas padės. Tas didelis at
sidavimas velionis spaudos 
darbui, gal kiek kenkdavo jo 
tiesioginėms, pareigoms, 
kurie jo gerai nesuprato,
buvo tikrai demokratiškas; jo
kios puikybės neturėjo. Valgis, 
drabužiai, kambarių baldai, vis
kas buvo labai paprasti. Neži
nojo kas tai yra atostogos. Au
tomobilio savo gyvenime netu
rėjo, ir neturėjo supratimo apie 
jo vairavimą. Lėktuvais lėk loji
mas nebuvo jam žinomas.

Savo nedidelių pajamų sutau
pąs sudėdavo spaudos reika
lams. Lietuvos valdžia, įvertin
dama jo nudirbtus darbus lietu
vių tautai, apdovanojo velionį 
Vytauto Didžiojo III ordenu ir 
pinigine pensija $50.00 mėne
siui ligi mirties. Nors tai nedi
delė suma, bet prie menkutės 
jo algos buvo labai reikšminga, 
ir šie gauti pinigai eidavo labai 
naudingam darbui — spaudai. 
Vytauto ordenu labai didžiavosi 
ir tinkamose iškilmėse visuo
met matysi juo pasipuošusį.

Ministeris P. Žadeikis, gavęs 
žinią apie kun. Miluko mirtį, 
pirmutinis atsiuntė per kun. J. 

; Balkūną gražaus turinio užuo- 
I jautos telegramą velionio gimi- 

naDr. Mlry Allen išIa”ikė M’ed’i-!nėms’ ir lgaIiojo « atstovauti 
'cal kvotimus ir praktikuoja sa<gener- konsulą J’ Budrį’ 
vo vyro vietoje. Vyras. Dr. Jur
gis yra Navy.

Pasirenka
Šiandien Milijonai!

MAŽIAUSIA NIKOTINO

010 Goto
C1GARETTE S

Kaip parodyta bepartyvišku nepri
klausomu tyrinėjimų 7 vadovaujan

čiu rūšių cigaretę. padarytų 
Reader’s Digest.

MAŽIAUSIA GEnKLKĘo"ZBiNŲANCIŲ
VTARS AND RESINS)

f

Reader’s Digest nebandė iškelti Old 
Gold pardavimą, ar pabrėžti vieno ar 
kito viršenybę. Dėlto pirmiau ir po 
išduoto Reader’s Digest raporto, dau
gelis rūkytojų pasisuko i Old Gold. 
Jie surado, kad jokia laboratorija ne
gali duoti puikesnių, iš naminio ir 
importuoto tabako su pridėtais bran
giais Latakia tabako lapais.

P. Lomlard Company Establish*d 1760

Kas nors naujo pridėta jūsų pasilinksminimui! 
SAMMY KAYE'S BANO ir SVEČIAI!

Trečiadieniais—8 v. v. WEEI _____

MAVV VOU 
•OVCMT vOU» 
WA» BOHO 

TOOAT?
1 ' v-

Velionis sirgo lygiai savaitę. 
Pajutęs širdies ataką, atsisku-

Laiks nuo laiko gauname kor- bino į ligoninę, ir čia už savai
tėlė ar laišką nuo Dr. Supio, (tės laiko jo širdis galutinai at- 
kuris randasi California. Jis ne- sisakė veikti ir ramiai užmigo 
senai apsivedė su Mare Žemai- amžinuoju miegu, nežiūrint to, 
tyte. Jis yra leitenantas karo kad dar daug liko nebaigtų jo 
tarnyboje. Jo žmona gyvena su'darbų. Velionis nesijautė blogai 
juo California.
ar žiniomis.

ir iki mirties turėjo pilną sąmo- 
tai jisai tau visą' nę.

Rašytojui, Visuomenininkui
Kunigui Milukui

Rašei kaip milžinas, kaip ąžuolas griuvai 
Ir paminklais lieka tavo knygos, darbai. 
Pasigedo lietuviai užtarėjo drąsaus, 
Liūdi Tėvynė knygnešio narsaus.

Valančiaus dvasia darbavais vis tu, 
Per ilgiausius metus, nes tarei: “myliu”. 
Ir knygos, laikraščiai, darbai visi 
Liudija, kad vertas šių žodžių esi.

Akstinas tautos nuo jaunystės buvai, 
Energiją, talentus jai ir davei.
O Dievas laimina matydamas aukštai, 
Kaip tautai ir Bažnyčiai darbavais — rašei.

Tai drąsiai su Dangumi tavo vardą minės 
Gerieji žmonės, lietuviai dešinės. 
Jaunimas įkvėptas pavyzdžiu tavęs 
Naujus vis darbus mūs iždan įneš.

Tai, ilsėkis, rašytojau, gyvenk amžinai!
Tave lai priima darbų milžinai!
Ir baudžiami lai būnam, jei pamirštume mes, 
Kaip darbavais dėl Bažnyčios, lietuvių ir šalies.

Taip temoku aš gerbti Kunigą Miluką... 
Tiek tai patieksiu jam... šį menką raštuką.

Plytaitis.

Rūpinosi Neužbaigtais 
Savo Darbais

Paskutiniems lankytojams jis 
pareiškė didelio susirūpinimo 
apie neužbaigtą rašyti jo kny
gą, nes, sako, nežinau kaip il
gai reikės čia ligoninėje išgulė
ti. Kad tik užbaigčiau rašyti 
šią knygą, tuomet ramiai galė
čiau rengtis amžinybėn. Pasku
tiniai velionies žodžiai — Ne
priklausoma Lietuva. Jis visą 
savo amžių degė didele tėvynės 
meile bei patrijotiškumu, tad ir 
paskutinėje savo gyvenimo va
landoje jame dega dar didesnė, 
meilė link Lietuvos, kuomet ją 
mato tokioje kritiškoje padė
tyj. Jau, beveik, stinkstančio- 
mis lūpomis atsisveikinant lan
kytojus. velionis prašo: “pasi
melskit, kad greitai Lietuva vėl 
būtų nepriklausoma valstybė”. 
Tai paskutiniai jo žodžiai. Po 
to tuoj mirė.

Gaila, kad velioniui neteko 
net išvyst savo akimis nepri- 

K . klausomą Lietuvą, kurią taip 
j.g mylėjo ir visą savo gyvenimą 

i jos darbuotei pavedė. Norą jis 
turėjo ją atlankyti, bet gaila, 
kad lėšos ir spaudos darbas jį 

I nuo to sulaikė.
A. a. kun. Miluko kūnas buvo 

i parvežtas ir pašarvotas V. J. 
I Atsimainymo par. klebonijoj, 
Maspethe, kur velionis ilgiau
siai gyveno. Velionį atlankė di- 

1 delis skaičius lankytojų. Matėsi 
daugybė pridėta kortelių, ku
riose buvo pažymėta užprašytos 
mišios. Nuo SLA buvo atsiųstas 
didelis ir puošnus gyvų gėlių 
pastatomas vainikas su parašu: 
“Lietuviui Patrijotui”.

Exportacija Į Bažnyčią
Pirmadienio vakare 8:30 ve- 

• lionio palaikai — kūnas buvo 
, perkeltas į bažnyčią. Procesijai 
vadovavo velionies draugas — 
geras patrijotas, Pittstono kleb. 
kun. J. Kasakaitis; o šiaip dva

riškių buvo dvidešimts. Žmonių 
buvo pilna bažnyčia.

Antradienio ryte, kovo 23 d., 
1 šv. mišios už velionies sielą pra
sidėjo 7 vai. Pusė po devintos 

; prasidėjo nokturnų giedojimas, 
kurias giedojo kunigai, vado- 

į vaujant diecezijos muzikos mo- 
i kytojui prelatui L. H. Bracken. 
Mišias laikė kun. N. Pakalnis; 

' asistavo diakonu kun. J. Alek- 
isiūnas; subdiakonu — kun. J. 
i Kartavičius; apeigų vedėju bu
vo kun. K. Paulionis. Laike mi
šių giedojo diecezijos kunigų 
choras, vadovaujant virš minė
tam prel. Bracken. Pamokslą

■ pasakė kun. Dr. J. Končius. Pa- 
j mokslininkas gražiai nušvietė 
| velionies nuopelnus Bažnyčiai 
j ir lietuvių tautai. Priminė, kad 
: velionis savo gyvenime atlaikė
apie (17) septyniolika tūkstan
čių šv. mišių. Ragino jaunus 
kunigus sekt velionies pėdomis, 
ypač išvagotam jo lietuvybės 
darbe. Pamaldose dalyvavo J.

■ E. vysk. R. E. Kearney, Brook- 
lyno vyskupo pagelbininkas ir 

. keletas prelatų, bei 55 kunigai. 
! Kūną iš bažnyčios išlydėjimą 
j vadovavo prel. J. Ambotas. Ve- 
1 lionį į kapus lydėjo keletas de-
sėtkų automobilių.

Prie kapo atsisveikinimo pa
mokslą pasakė Kunigų Vieny
bės pirm. kun. J .Karalius. Pa
mokslininkas apibudino velio
nies didelius nuveiktus darbus 
lietuvių tautai ir priminė, kad 
kaikas išmetinėjo velioniui, kad 
jis per daug draugauja - patai
kauja tautininkams. Anot pa
mokslininko, velionis pataikavo 
jiems todėl, kad juos patraukt 
prie tikėjimo. Kaip Kristus ieš
kojo vienos prapuolusios avelės 
palikęs visą pulką, taip velio- 
nos ieškojo atsiskyrėlių nuo ti
kėjimo lietuvių. Šių laidotuvių 
šeimininkas kun. J. Balkūnas 
pakviečia tarti žodį Lietuvos 
gen. konsulą J. Budrį, kuris 
trumpais žodžiais atsisveikino

velionį savo, ministerių Žadei- 
kio, Balučio ir konsulo P. Dau- 
žvardžio vardu. Paskutinį žodį 
taria kun. J .Balkūnas. Jis atsi
sveikina velionio vardu su jo 
sesere Marijona Pušinskiene, 
kuri sukniubo prie brolio kapo, 
ir kitus gimines. Atsisveikina 
visus susirinkusius ir ragina 
neliūdėti velionies, nes daugelio 
akyse žibėjo gailesčio ašara, 
atsisveikinant šį daug nusipel- 
nusį tautos darbininką. Kalbč- 

““; to jas ragina ateit prie velionies 
,r kapo ir pasisemt sau dvasios iš 

velionies gyvenimo nudirbtų 
darbų ir ragina sekt velionį ir 
dirbt tautos darbą, kaip, kad 
velionis dirbo.

j A. a. kun. Milukas paliko nu- 
i liūdime seserį M. Pušinskienę ir 
daug giminių. Lietuvoje tris 
brolius, jeigu dar jie gyvi. Mi
lukų buvo skaitlinga šeima, net 
trylika vaikų; septynios seserys 
ir šeši broliai.

Velionį palaidojo šv. Jono ka- 
i puošė, šalę a. a. kun. A. Kuo
džio. Dabar šiuose kapuose jau 

į ilsisi be šių minėtų kunigų dar 
kun. M. Brundza ir kun. S. Re
meika.

Velionies laidotuvėms rūpino
si laidotuvių direktorius J. Gar
šva.

Greit išsiskirstė palydovai 
nuo kapų, palikdami tik supil
tą naują kapą, kuriame ilsisi 
garbingas lietuvių tautos vyras 
a. a. kun. Antanas Milukas. Už
geso jisai, užgeso jo ilgametė 
leidžiama “žvaigždė”.

Jonas Brundza.

BRIDGEPORT, CONN
Sekmadienį, balandžio 4 d. 

Hartfordo diecezijos Vyskupas 
skyrė lietuvių bažnyčiose pada
ryti rinkliavą dėl Lietuvos nuo 
karo nukentėjusių. Tad ir mū
sų bažnyčioje bus ši rinkliava. 
Būtų labai gerai, kad visi lie
tuviai gausiai paaukuotų Lietu
vos reikalams, netik tie, kurie 
bus bažnyčioje, bet ir tie, kurie 
ir nebus bažnyčioje, gali pri
duoti savo auką klebonijoje. 
Pats Vyskupas aukavo penkius 
šimtus dol. šiam reikalui. Tad 
gi mes turėtume sudėti dau- 
giaus, ir manau, kad kiekvie
nas aukodamas galėsim nors 
trejetą šimtų sukelti Lietuvos 
vargstantiems.

Gegužės 9, bus minima Moti
nos diena. Parapijos choras jau 
pradėjo ruoštis programai. Bus 
vaidinimas ir koncertas. Pa
gerbsime motinas ir jų sūne
lius. kurie kariauja už mūsų 
laisvę. Pelnas parapijai .Visi at
minkite tą dieną.

Dabar vėl prie bažnyčios par
davinėjama lietuviški katalikiš
ki laikraščiai per p. A. Klimai- 
tį. Visi, kurie norite užsiprenu
meruoti, galit pas jį paprašyti, 
o jis su mielu noru Jums patar
naus. netik “Ameriką”.
“Darbininką” užsirašyti. Turė
kite visi savo namuose 
laikraščius, kurie yra pilni ži
nių iš Lietuvos, ir iš karo vietų.

bet ir

šiuos

HURT—Earl Winfleld Spen- 
cer, Jr., first husband of 
Duchess of Windsor, under 
treatment at Navy hospltal, 
Long Beach, Cal., for unex- 
plained knife wotmd In hls 

chest. ?




