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"I Am An American Day"
Šią dieną Amerikiečiai 

minėjo paradomis ir įvai
riais kitokiais parengi
mais. Karkuriose lietuvių 
kolonijose lietuviai suruo
šė atskirus minėjimus ir 
juose pardavinėjo Karo 
bonus.

Amerikos lietuviai, išga
mų komunistų puolami ir 
skundžiami 1
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Bolševikų Nušautas Lietuvės 
Vienuolės Kūną Perkėlė 

Į Ma iampolę
(LKFSB) Besitraukda

mi iš Lietuvos bolševikai
vyriausybei 1941 m. Ukmergėje nušovė 

kaipo pro-naciai, visur pa- Vargdienių Seserų kongre-
sirodė patriotingai. Darbai 
kalba, o ne žodžiai. Patrio- 
tingieji lietuviai tos dienos 
minėjimuose nupirko už 
desetkus tūkstančių dole
rių Karo bonų.

Lietuviai komunistai, ku
rie skundžia kitus lietu
vius ir juos šmeižia, šios 
šalies rėmime pasirodo tik
ri nykštukai. Komunistai 
nuo pat karo pradžios nė
ra suruošę nei vieno masi
nio susirinkimo, kuriame 
jie būtų pardavinėję Karo 
bonus ar aukavę kitoms 
Amerikos labdaringoms į- 
staigoms.

“I Am An American Day” 
patriotingiems lietuviams 
yra labai reikšminga, nes 
jie myli šią šalį ir dėl jos 
aukojasi. Patriotingieji lie
tuviai žino, kad ir Lietu
vos vienintelė viltis atgau
ti nepriklausomybę ir lais
vę, kurią jai pakartotinai 
yra patikrinęs mūsų Pre
zidentas Rooseveltas, yra 
Jungtinės Valstybės.

Komunistai yra demo
kratijos duobkasiai. Todėl 
nei vienam patriotingam 
lietuviui, nei amerikiečiui 
su komunistais nepakeliui.

Jung. Valstybes kovoja, 
kad apsaugoti demokrati
nę santvarką ir už visų pa
vergtųjų tautų laisvę ir ne
priklausomybę.

Mes džiaugiamės, kad 
lietuviai supranta ir įver
tina Jung. Valstybių karo 
pastangas, jas nuoširdžiai 
remia pirkdami Karo bo
nus, aukodami ir dirbdami 
Amerikos Raudonajam 
Kryžiui.

v •

gacijos vienuolę Salomėją 
Kaupaitę, jos vienuolyno į- 
žadų vardas — Teresė. Ji 
buvo Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolijos steigėjos a. a. 
mot. Marijos Kaupaitės 
brolio duktė. Aukštuosius 
mokslus Salomėja Teresė 
Kaupaitė buvo ėjus Lietu
vos universitete, tarnauda
ma banke Biržuose ir Pa
nevėžyje daug dirbo su a- 
teitininkais, vėliau įstojo į 
Vargdienių Seserų kongre
gaciją. Užėjus bolševikams 
tos seserys buvo priverstos j 
apleisti savo sunkiai įsigy
tuosius namus. Išsisklaidė 
jos po visą Lietuvą. Kau
paitė gavo tarnybą Rokiš
kio banke. Ji turėjo tik 36 
m. amžiaus, kai besitrauk
dami bolševikai ją nušovė. 
Pirma buvo palaidota Kau
no kapinėse, bet paskutinė
mis gautomis žiniomis, tos 
kankinės kūnas perkeltas į 
Marijampolę, kur Vargdie
nių seserys turi savo vietą 
kapinėse.

Kaip jau spaudoje buvo 
skelbta, bolševikai prie
varta į Rusiją išgabeno to 
paties vienuolyno seserį 
Elzbietą Breivaitę.

Nuteisė Donay Už Slėpimą 
Nacių Lakūno
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Didelėmis verandomis, puošni ligoninė, kurios pastatymas kainavo 
3,000,000 dolerių, pastatyta kaž-kur. Australijoj, dėl galimų sužeistų ka
riaujančių karių - amerikiečių su japonais.

H

Nupirko Karo Bonų Už 032,475.00
Dvejuose Parengimuose

So. Boston, Mass. — Sek
madienį, gegužės 16 d., 3 
vai. po pietų, Šv. Petro lie
tuvių parapijos svetainė- 

' je, W. Fifth St., įvyko LDS 
ir laikraščio “Darbininko” 

Šiuos
1 parengimus ruošia LDS 
I Naujosios Anglijos apskri
tis su kuopų pagalba “Dar
bininko” naudai.I
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Naciai Atsakė Silpnu Londono 
Bombardavimu

_ _ e _ į--------------- ---------r__
Naciai Paėmė Giraud Šeimą nyno pakraščiuose. 

Įkaitais

Pranešama, kad Vokieti
jos naciai pagrobė Tunisi- 
joj prancūzų gen. Giraud 
dukterį ir josios vaikus ir 
išvežė į Vokietiją, kaipo į- 
kaitai.

Visa eilė įžymių asmeiių, 
kaip tai: Eugene Lyons, 
prof. Dewey, Dorothy 
Thompson, Anna O’Hare 
McCormick ir kiti griežtai 
išėjo prieš naują filmą 
“Mission to Moscow”. šią 
filmą pagamino Holywoo- 
de sekant buvusio Ameri
kos ambasadoriaus Davies 
knygą. Kaip Davies knygo
je, taip ir filmoje yra daug
netikslumų, istorinių fak- į 
tų iškraipimų ir pigios 
propagandos.

Detroit, Mich. — Šiomis eilinis parengimas, 
dienomis Federalis teis
mas nuteisė Theodore Do
nay, vokietį Amerikos pi
lietį, už slėpimą žinių apie 
Peter Krug, pabėgusį na
cių lakūną iš Kanados. Do
nay žinojęs, kad Krug yra 
pas Max Stephen, bet jis 
užtylėjęs.

Teismas paskirs Donay 
bausmę gegužės 24 d.

★ Lietuvos vyriausioji

Londonas, geg. 17 — Pe- Eisenhower štabas paskel- 
reito šeštadienio naktį An- bė, kad Šiaurės Afrikoje 
glijos lakūnai smarkiai visi vokiečių ir italų ka- 
bombardavo Vokietijos riuomenės daliniai yra ali- 
sostinę Berlyną. Amerikos jantų nelaisvėje, 
ir kitų alijantų lakūnai Alijantų karo vadovybės 
bombardavo nacių tvirto- apskaičiavimu, Šiaurės Af- 
ves palei kanalą okupuo- rikoj ašis prarado penkis 
tuose kraštuose.

Amerikiečiai sunaikino 
du vokiečių lėktuvus ir ke
letą jų sužalojo. Apie vi
dunaktį naciai buvo pri
versti nutraukti radio sto
tis Berlyne, Allouis ir Ca- 
lais.

Britai ne tik bombarda
vo Berlyną, bet taip pat jie‘ 
bombardavo nacių laivus ir į 
pastatus Europos vande-i

kariuomenės korpusus; 
sunaikintos visos Italijos 
šarvuotos divizijos, ir su
naikintos trys vokiečių 
tankų divizijos. Iš viso a- 
šis prarado 36 divizijas.

Lewis Vėl Atsisakė Dalyvauti 
WLB Anglių Sesijoj

1

kalą “Svastikos Vergi jo-' 
je”. p. Mykolui. Veniui va
dovaujant, būYo pardavi-; 
nejami Karo bonai. Valdi- 1? _ Rar“ Maisto XdmT- ir užmušė kiek žmonių, 
nimu sujaudinti dalyviai nistracija ir Kainų Admi.

U UZ nistraeijos Ofisas sudarė »n,uuu.uv. Karo M-sų Tarybą kurios
Norvvood, Mass.— Tą pa- pareiga pagelbėti tvarkyti 

čią dieną, 3:30 vai. po pietų mėsos programą, kad ap- 
įvyko šios kolonijos lietu- saugoti vartotojus nuo 
vių masinis susirinkimas, juodųjų marketų (black

Sudarė Karo Mėsos Tarybą

VVashington, D. C., geg.

New York, geg. 17 —
John L. Lewis, United 

Komunikatas nepaduoda Mine VVorkers preziden- 
kiek nuostolių padarė prie- tas, vėl atsisako dalyvau- 
šui alijantai. Tačiau su- ti Karo Darbo Tarybos 
prantama, kad bus padarę (WLB) sesijoj, į kurią jis 
nemažai. Žuvo tik vienas Yra šaukiamas tartis apie 
alijantų lėktuvas. ; sudarymą kontrakto tarp

į Vokietijos naciai, kad at- angliakasių unijos ir ka- 
silyginti alijantams, puo- sykių korporacijų.^ John 

| le Londoną, tačiau tas jų 
puolimas nebuvo smarkus.

i Vienoje vietoje naciai nu- 
, metė sprogstančias bom
bas, padarė kiek nuostolių

Alijantai Sunaikino 36 Ašies 
Divizijas Afrikoje

i
i

Šis parengimas buvo su- Lietuvių Karo bonų komi- markets). Taryba suside
jungtas su “I Am An Ame
rican Day” minėjimu.

Brocktono lietuvių dra
mos ratelis, vadovaujant žmonių, pasiruošusių pirk- 
kun. Feliksui Norbutuijti Karo bonus. Kalbėjo

teto vadovybėje, Šv. Jur
gio lietuvių parapijos sve
tainėje. Dalyvavo apie 200

da iš devynių narių.

kun. Feliksui 
suvaidino patriotinį vei-

Nereikės Racionuoti 
Drabužių

Iš Alijantų Centro, Šiau-Į 
rėš Afrika, geg. 17 — Gen. I

L. Lewis sako, kad WLB 
neturi jurisdikcijos. .Tik 
valdžios agentas Ickes tu
rįs jurisdikciją.
1 Lewis sako, kad anglia
kasiai yra pasiruošę pradė
ti derybas bile momentu, 
kaip tik bus pašaukti, ta
čiau ne su WLB. Spėjama, 
kad paliaubos, jeigu dery
bos neprasidės, bus pratęs
tos. Streikas gal bus iš
vengtas.

AMERIKIEČIAI UZEME ATTU
—

Italijos Karalius Atsisakęs
Berne, Šveicarija, geg. 17! Italijoj, kad prasidėjus in- 

— Romoje pasklydo nepa- vazijai patys italai sukil- 
' tikrinti gandai, kad Itali- tų prieš nacius.
i jos karalius Victor Emma- 
Įnuelis atsisakęs nuo kara
liaus sosto, ir kad kuni
gaikštis Humbert užėmęs 
karaliaus sostą.

Tačiau Alijantų sostinė-

ChurchilI Kalbėjo Per 
Radio

VVashington, D. C.,

I

New York, geg. 17 — somis priemonėmis. Bet 
Pranešama, kad Jung.' laimėjimas 
Valstybių karo jėgos išso-, 
dinta Attu saloj, vienoj iš 
Aleutian salyno. Japonai 
dar bando gintis, bet var- 

, giai jiems pavyks apsigin
ti. Attu sala yra arčiausia

sąjunginių
valstybių puseje.

kleb. kun. S. Kneižis, adv.i 
James Curran, War Sav- 
ings departmento įgalio
tinis, ir p. A. F. Kneižys. 
Dainavo Šv. Jurgio lietu
vių par. merginų choro da
lis, vadovaujant varg. A. 
Šlapeliui. Armonistas p. 
Palazzi sugrojo kelius mu
zikos kūrinėlius. Progra
mos vedėju buvo adv. Ben
jaminas Sykes.

Kleb. kun. S. Kneižis pa
rodė judamus garsinius 
paveikslus apie karą ir Ka
ro bonų reikšmę.

Norwoodo lietuviai daly
viai nupirko Karo bonų už 
$21,475.00 tame susirinki
me.

Pažymėtina, kad lietu
viams labai patinka pirkti 
Karo bonus savo susirin- 
_______ Šv. Petro lietu
vių par., So. Boston, ir šv. 
Jurgio lietuvių par., Nor
vvood, kunigų ir laikraščio 
“Darbininko" ir Darbinin
kų Radio programos vado-

VVashington, D. C., geg. 
17 — Donald Nelson, Karo 
Produkcijos Tvarkytojas, 
pareiškė, kad jo įsitikini
mu Jung. Valstybėse nerei
kės racionuoti drabužių, 
jeigu tik bus tinkamai su
tvarkyta audinių gamyba. 
Tačiau Nelsono patarėjai 
yra kitos nuomonės. Jie 
mano, kad vistiek reikės 
apriboti drabužių pirkimą.

Amerikiečiai Nušovė 25 
Prieš Lėktuvus

Iš Kinijos praneša, kad
Sibiro. Iš Attu salos Ame- pereitą šeštadienį Ameri- 
rikiečiams bus sėkmingiau' kiečiai lakūnai puolė japo- 
pulti japonus Kiška saloj. ' nų bazę Kinijoj. Nušovė

Benes Kalbėjo Kongrese
15 japonų lėktuvų ir kitus
10 sužalojo taip, kad jie 
nebetinka veiksmams.

VVashington, D. C., geg
17 — 1
Čekoslovakijos preziden
tas Eduardas Benes kalbė
jo Jung. Valstybių kongre-’ 
se. Jis pareiškė, kad jau 
netoli sąjunginių valsty
bių laimėjimas Europoje. 
Tačiau kova dar bus pasi
baisėtina, nes Europos 
kraštų okupantai ginsis vi- Gvinėjoj.

Pereitą ktvirtadienį Smarkios Kautynės Vyksta
____ ..................  geg.

se labai abejojama, kad I-j^~

sakęs. ElmėFlMriš? OWI ton ChurchilI britų namų 
I —i-- i— j __ gvardijos įkūrimo sukak

tuvių proga pasakė turi
ningą kalbą. Jis tarp kitko 
pareiškė, kad karo veiks
mai krypsta alijantų nau
dai, tačiau dar reikės daug kinuose* 
planuoti ir sunkiai kovoti 
prieš priešą—ašį.

Sovietai Puolė Varšuvą Naujoj Gvinėjoj
sveikatos valdyba įspėji talig karalius^būtą 

gydytojus, kad dėl medžią- Į direktorius, sako, kad tos 
gų trūkumo dirbtinius žinios yra “netikros”. Ma-

gydymo įstaigas ir dantų

dantis galima dėti tik sun-y°ras La Guardia per ra-1 
kaus kramtymo sutrikimo di° pranašavo, kad Musso- 
atvėjais. i pabėgs iš Italijos ir ita-

. TTV --------------- , lai sudarys savo valdžią, i
★ Lz nepakankamą langų į Kitas pranešimas sako, 

aptemdinimą Vilniuje vie- ^acj premieras Mussolini 
ną naktį buvo surašyti 38 pareikalavęs, kad “Hum- 
protokolai. 11 žmonių bu- pasiimtų savo atsako
vo net uždaryti į kalėjimą, į my^n p0 priėmimo fašiz- 
o likusieji nubausti pinigi- mo per (jaugįau kaip dvi- 
nėmis baudomis._______ ‘dešimt metų”.

Kaip žinoma, Italija la
bai prisibijo invazijos. Jau (kiekio, kuri pristatydavo 

i Lietuvos 
Vokiečių įstaigos 

imtis griežtų
»

• .^^**** ♦ ♦ *
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★ Iš paskelbto “Pienocen
tro” kooperatinės bendro
vės pranešimo matyti, kad 
šiuo metu ūkininkai tepri- 
stato apie pusę to pieno

Londonas, geg. 17 — Iš 
Maskvos praneša, kad So
vietų lakūnai puolė Lenki
jos sostinę Varšuvą. Bom- 
beriai paleido bombas ant 
geležinkelių, karinių nacių 
traukinių, amunicijos san
dėlių ir kitų karinių pasta
tų. Sovietų lakūnai po to
kio bombardavimo paste
bėjo didelius sprogimus 
gaisrus.

Iš Alijantų Centro, Aus
tralija, geg. 17 — Ameri
kiečiai ir Australiečiai 
smarkiai kaujasi su prie
šu — japonais tik 5 mylios 
nuo Salamaua, Naujoj

*

— r----------j------------j—-------...----------- --------
buvo žinių, kad Hitleris iš-, nepriklausomos 
traukia savo gestapo agen-< laikais. ‘ 
tuš iš Italijos. Galimas da- pagrasino 
lykas’ kad pačioje Italijoje priemonių prieš tuos, ku- 
yra neramumai. Tad na
ciams nesaugu pasilikti

rie vengia atlikti pieno 
prievolę.

i

ir

vybių ir kitų paraginti lie- Į A| j janfa j Bombarduoja
tuviai atėjo į parengimus: ' c. '
pasiruošę pirkti Karos bo-' 
nūs. Pašto ir bankos virši- ■ 
ninkai svetimtaučiai labai

Sicily

Iš Alijantų Centro, šiau- 
stebėjosi, kad sekmadienį, rėš Afrika, geg. 17 — Ali- 
kada visos bankos uždary- jantų lakūnai vėl bombar- 
tos, lietuviai su savim at- davo Sicily salą. Sukėlė 
sinešė tiek daug pinigų, gaisrus Palermo uoste, 
Garbė lietuviams! ,suardė geležinkelius.

I

Liet. K. Federacijos N. A. Apskr. 
Suvažiavimas

įvyks birželio 6 d., 1943 m., 2 vai. po pietų, 
"Darbininko” Svetainėje, ('Darbininko' name), 
So. Boston, Mass.

Federacijos skyriai kviečiami prisiųsti savo 
delegatus į suvažiavimą.

Dvasios Vadas — Kun. K. Vasys 
Pirmininkas — A. Daukantas 
Sekretorius — B. Jakutis.
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MUHITIOHSf^KIKHENS
Vokiečiai Apgyvendinami 

Lietuvoje
1 Portugalijoje Gauna Laiškų 

Iš Lietuvos
Alaus Baras Tik Naciams

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas iš Portugalijos 
oro paštu atsiuntė laiškutį, 
kuriame be kitko pasisako 
gavęs laišką ir iš Lietuvos, 
išsiųstą vasario 20 dieną. 
Lietuvos praėjusioji žiema 
buvusi negausi sniegu: ro
gių kelio kaip ir nebuvę, 

i krūvoje, sniegas tik miškuose ir kur 
išvengtas jų supustė, ten laikėsi. Ant

roji pusė vasario mėnesio

★ Vokietijos "sveikatos 
vadas” Dr. Conti, lankęsis 
Lietuvoje, pareiškė, kad 
vokiečiai nebekartosią se
nos klaidos. Būtent, vokie
čių tautybės žmonėms, gy
venantiems svetimuose 
kraštuose, nebebūsią lei
džiama išsisklaidyti. Jie 
turėsią gyventi 1 
kuo būsiąs i 
nutautimas.

Jau keliais atvejais bu- jau buvo gana šilta, pašal- 
vome rašę, kad vokiečiai į davo tik naktimis, 
tą pačią politiką vykdo,vos inteligentuose

★ "Kauener Zeitung” 
: skelbia, kad Kaune, Lais
vės alėjoje Nr. 47, esąs a- 
tidarytas alaus baras. Jį 
turi teisės lankyti tik Vo
kietijos piliečiai. Viešbu
čių, restoranų, valgyklų, 
kino - teatrų ir panašių į- 
staigų, kurios aptarnauja 
tik "ponų” tautos žmones, 
yra pristeigta visoje Lietu
voje.

1

Lietu- 
vienin- 

Lietuvoje. Vokiečiai apgy- &as patriotinis nusistaty- 
vendinami Lietuvos vaka- mas stiprus, nuolat augan-

Lietuviams Atmintinos 
Dienos

(LKFSB) Balandžio 24 
suėjo 30 m. nuo mirtiesrų teritorijoje, vad. Nemu- tis. Tarp eilinių žmonių a- suėjo m- nuo mirties 

ruodžio pasitaiką kits kito įskundi- rašytojo kun. A. Civinsko, 
pabaigojre vokiečiu komi- mų ir pan. Visi išsiilgę kurs spaudos draudimo 
sąrąs Lentzen paskelbė. 1 Lietuvai palankios taikos. me-u Y™ redagavęs Te- 
kad vokiečiai pradėję ap- j Bažnyčiose pamaldos vyk- yyn^ Sargą , o vėliau 
gyvendinti savo tautiečius'sta- Iš Lygumų gauta ži- 
“ir Kėdainių apskrityje”, j nių, kad ten nukeltas kuni-

Lietuvoje išleistas vokie- &as Sabas, r"1 
čių komisaro įsakymas, Į bonu gi kun. J. Korsakas, 
pagal kurį visi vokiečių- 
vaikai turi privalomai lan- i 
kyti vokiečių mokyklas.1 
Mokslas jose vykstąs “na-1 
cionaisocialistinėje dvasio
je”.

Paskelbtas vokiečių ko
misaro įsakymas, kuriuo 
ne tik Lietuvoje įkurdinti 
vokiečiai, bet ir “i 
čiais vienodas teises turįI dalyvių, jų tarpe ir Portu- 
svetimšaliai” .-----
draudimo srityje draudžia-! nolą". 
mi pagal Vokietijos įstaty- Į 
mus. ------------ i

-svetimšaliai, turį yie- • Ukrainiečių Vadai Turi Geras
nodas teises su vokie-i - — - -
čiais”. yra olandų nacio-, 
nalsocialistai ir kiti atėjū
nai.

no kilpoje. Bet g:

“Šaltinį”-.
— Bal. 26 d. suėjo 35 m. 

salezietis, kle- nuo pirmo Lietuvoje su-
šaukto Liet. Katalikių Mo
terų dr-jos susirinkimo;

K \
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Nepriklausomos Lietuvos Priešo 
Balsas

“Draugas” rašo: Įnacių internuotas. Tai irgi įro-
“Casimir P. Palmer (Former' do’_kokias nes^ones skeIbia 

Director of Military Inteligence Pllenas - Palmer- 
and Citizens Safety Department1 “p^o tvirtinimas, kad 1940 
in Lithuania), lietuviams žino- m- v^sarą dauguma Lietuvos 
mas kaipo Kazys Pilėnas, “atsa- žmonių pasisakė už psisijungi- 
ko” P. Žadeikiui į jo laišką, ku- Prie Sovietų Rusijosjra di- 
ris buvo įdėtas New York He- džiausią 
rald Tribūne.

“Tame rašte Pilėnas parodo 
savo tikrą veidą. Pasirodo, kad 
jis yra griežtas laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos priešas, nes 
jis, kaip ir “Laisvės” Bimbos- 
Mizaros arba “Vilnies” Prūsei- 
kos - Andruliai, stumte stumia 
Lietuvą į Sovietų Rusijos glėbį.

’ i melagystė. Pirmoje 
vietoje jokių balsavimų už Lie
tuvos susijungimą su Rusija ne
buvo. Buvo, tiesa, “rinkimai” į 
bolševikiškąjį “seimą”, bet ar 
tai buvo rinkimai? Juk kandi
datus į “seimą” ne patys žmo
nės, bet Maskva parinko. Bal
suoti gi visus prievarta varė. 
Tokiu būdu “išrinktas” “sei-

“Pirmoje vietoje jisai neteisin- mas” “priėmė” rezoliuciją jung- 
gai rašo, kąd, bolševikams oku- ** Lietuvą su Rusija, bet ne Lie- 
pavus Lietuvą, A. !_______
kurs pabėgo į Vokietiją, specia- Į '
liu vokiečių automobilium buvo 
nuvežtas į Berlyną ir jis ten bu
vo kaipo nacių “persona grata”. 
Buvo kaip tik priešingai. Naciai 
Smetonos nelaukė ir į Berlyną jo 
nevežė, bet apgyvendino provin
cijoj, apstatydami jį savo poli
cija. A. Smetona greitai iš Vo
kietijos turėjo išvažiuoti, nes jis 
ten nebuvo “persona grata”. Jis 
buvo naciams nepageidaujamas J 
nes bolševikai Lietuvą okupavo 

Į su Hitlerio žinia. Neužmirškime, 
kad Hitleris buvo pirmutinis, 
kuris prievarta uždarė Lietuvos nacišką okupaciją 
pasiuntinybę Berlyne ir pirmuti- kad jų kraštas — Lietuva būtų 
nis ten iškėlė Sovietų Rusijos atstatyta laisva ir nepriklauso- 
vėliavą. Lietuvos pasiuntinys ■ ma valstvbe.
K. Škirpa, kurį Pilėnas taip pat j “Tasai ponas — Pilėnas visai 

Į puola, energingai kovojo prieš išeina iš ribų, kai jis pradeda 
pasiuntinybės uždarymą. Šian- kurstyti Valstybės Departamen- 

I dien gi p. Škirpa yra vokiečių tą uždaryti Lietuvos pasiuntiny- 
' Į bę Vašingtone ir konsulatus.

į Lietuvos Avidei JOS MechdlU* Tuo jis save išsiduoda esant 
kas Kanados Kariuomenėje iTjWtBVOS "^i^omybės prie- 

________ su ir dirbant prieš Atlanto Car- 
(LKFSB) Londone mūsų terio dėsnių įgyvendinimą”.

Smetona tuvos žrtiones. Ta Maskvoje iš
kepta rezoliucija net pačius 
“seimo atstovus’’ nustebino, nes 
ir jie vis tik dar tikėjosi turėsią 
bent šiokį tokį balsą ir bent šiek 
tiek laisvės.

“Toliau Pilėnas skaudžiai kly
sta, norėdamas įtikinti N. Y. 
Herald Tribūne skaitytojus, kad 
Lietuvos žmonių dauguma, jei ir 
dabar jiems būtų leista balsuoti, 
pasisakytų už Sovietų Rusiją. 
Nė vienas doras lietuvis nė kiek 
neabejoja, kad milžiniška Lietu
vos žmonių dauguma visu griež
tumu atmeta ir bolševikišką ir 

ir trokšta,
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moterų sąjunga, vėliau 
Lietuvoje išaugusi į galin
gą organizaciją ir leidusi 
savo laikraštį “Moteris”.
— Balandžio 29 d. savo!

40 m. sukaktį šventė Lie
tuvos rašytojas Petras Ba- 
_____  Jisai yra buvęs 
mokytoju Jurbarke, vė
liau — Kauno radiofono 
vedėju, Vytauto parko ir 
teatro direktorius. Yra pa
rašęs nemažai eilėraščių, 
kitų dailiosios raštijos da
lykų ir daug straipsnių 
laikraščiuose.
— Gegužės 1 d. šventė 

' j žymus uk- 50 m. amžiaus sukaktį 
rainietis šį mėnesį švenčia pulk. įeit. R. Burokas, Lie- 
25 m. vedybinio gyvenimo, 
bet nepaprastose aplinky
bėse: jisai Londone, o jo 
žmona — okupuotoje Len
kijoje. Tačiau ukrainiečiai, 
kaip tas lietuviams priete- 
iingas jų vadovas pasako
jo mūsų korespondentui, 
'turi gerus ryšius su savo 
kraštu ir jisai yra tikras 
galėsiąs savo žmonai į oku
puotus kraštus sukaxties 
proga nusiųsti brangią do
vaną: deimantinį žiedą.

venimas eina normalia va
ga. tik kriminalinių nusi
kaltimų (vagysčių) skai
čius žymiai padaugėjęs. 
Portugalijos katalikai Ko- 
imbro mieste su dideliu pa
sisekimu kovo 15—21 d.

.pravedė socialinę savaitę. Luvua r 
su vokie-, sutraukusią daug aukštų bidos.

socialinio i galijos patri jarchą - kardi- J j

Žymaus Lietuvos Kariškio 
Sukaktis
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SOVIETŲ LAKŪNAI BOMBAR 
DAVO GELEŽINKELIO

... CENTRUS

Ryšius Su Savo Kraštu I

(LKFSB) Vienas Londo
ne gyvenantis :

I—
(LKFSB) šį pavasarį 

sulaukė 50 m. amžiaus su
kaktį žinomas Lietuvos ka
riškos istorijos specialistas i 
pi. ltn. Vytautas Steponai-: 
tis. savu laiku redagavęs' 
“Mūsų Žinyną”. "Lietuvos 
Ūkį”. "Karo Archyvą" ir 
kitus periodinius leidinius 
bei daug rašęs iš Lietuvos 
karų istorijos.

Pirk “Keisą”
Tai yra parankiau

Jums ir Jūsų

Pardavėjui

PICKWICK ALE PICKW1CK

tuvoje pasižymėjęs laik
raščių ir žurnalų bendra
darbis, teisininkas.
— Gegužės 1 d. suėjo 40 

m. nuo mirties Jurgio Mik- 
šo, kurs Prūsuose pradė
jus leisti “Aušrą” buvo iš 
pradžių jos atsakomuoju, 
o vėliau tikruoju redakto
riumi ir leidėju. Jis buvo 
Tilžėje įsigijęs nuosavą 
spaustuvę, kur leido lietu
viškus laikraščius ir kny
geles.

— Gegužės 4 d. šventė 
savo 50 m. sukaktį plačiai 
Lietuvoje pagarsėjęs laik
raštininkas Ant. Bružas. 
Jis yra buvęs redaktoriu
mi šaulių laikraščio “Tri
mito”, jis įsteigė “Mūsų 
Rytojų” ir “Ūkininko Pa
tarėją”. Jo pastangomis 
Lietuvoje labai paplito lai
kraščių skaitymas.
— Gegužės 4 d. suėjo 1( 

m. nuo mirties Saliamono 
Banaičio, kurs spaudą at
gavus Kaune įsteigė pir
mąją lietuvišką spaustuvę. 
Vokiečių okupacijos metu 
jisai leido laikraštį “Kau
no Žinios” — trimis kalbo
mis: lietuvių, vokiečių, len
kų. 1916 m. vasario 2 d., 
drauge su Jakštu, Kriau- 

jčiūnu ir kitais paruošė D.
Lietuvos Kunigaikštijos 
nepriklausomybės dekla
raciją bei jos konstituciją 
ir atspausdinęs jas išplati
no. Vilniaus konferencijo
je išrinktas Liet. Tarybos 

‘ nariu, pasirašė nepriklau
somybės deklaravimo ak
tą.

Londonas, geg. 17 —Spe- '• ministratorius A. Peldžius 
cialis rusų komunikatas tuo reikalu geg. 10 d. kabe- 
praneša, kad Sovietų lakū
nai bombardavo geležinke
lio centrus Bryanske, kur 
yra centralinio ir pietinio 
frontų junginys, ir Kre- 
menchug ir Dniepropet- 
rovsk ant Dnieper upės tracija Jo Eksc. Vyskupui 
kranto. Maskvos radio sa- P. Bučiui yra labai dėkin- 
ko, kad lakūnai sukėlė ga už suteiktą leidimą, 
gaisrus ir sprogimus. Ma-j 
tę trisdešimt 
Bryanske.

Kremenchuge ir Dniep-į 
ropetrovske susprogdino 
amunicijos sandėlius ir pa-: 
degė geležinkelio trauki-1 
nius. ' 
tuvas negrįžęs.

Sovietų ] 
mi Doneco 
įsistiprino 
trikte.

Pereitos
goję rusai puldami priešo 
centrus sunaikino 370 na
cių lėktuvus arba sunaiki
no priešo aerodromus. Tuo 
pačiu laiku prarado savo 
tik 104 lėktuvus.

liu kreipėsi pas Jo Eksc. 
Vyskupą P. Bučį į Vatika
ną, ir geg. 13 d. gavo se
kant. atsakymą: “Reprint 
Granted. Pietro Bucys”.

“Darbininko” adminis-

gaisrų pergj|ę
Tunisijoj

Londonas, geg. 17 — Vi-
Tik vienas rusų lėk- soJe Britanijoje ir Šiauri-

kariuomenė lai- 
• srityj, ir jam 
Lisičansko dis-

savaitės pabai-

Britai Prarado 10,800 
Kareivių Tunisijoj

London, geg. 17 — Pra
nešama, kad Britai nuo ba
landžio 17 d. š. m. Tunisi
joj prarado 10,800 karei
vių.

Gavo Nuo Jo Eksc. Vyskupo 
P. Bučio Leidimą
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Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 

'Karo Bonų.

nėję Airijoje bažnyčių 
varpai skambėjo, skelb
dami alijantų pergalę Tu
nisijoj. Tačiau tuo laiku 
buvo vienas asmuo, kuris 
nesidžiaugė varpų skam
bėjimu, tai pulk gen. Jur- 
gen von Arnim, Vokietijos 
nacių generolas, kuris bu
vo paimtas į nelaisvę ir iš 
Tunisijos atvežtas lėktu
vu, kaipo nelaisvis visam 
karo laikui.

korespondentą aplankė lie
tuvis karys D. Grigaitis. 
Jisai kilęs iš Salantų para
pijos, Kretingos apskr. 
Lietuvos aviacijoje jisai 
dvejus metus tarnavo me
chaniku, 1928 m. apleido 
tėviškę ir išvyko į Kanadą. 
Dabar, kilus karui, įstojo 
mechaniku į Kanados ka
riuomenę. Jisai yra nema- 

[ žai susirūpinęs negalėda
mas gauti žinios apie liki
mą savo šešių brolių Lie
tuvoje.

★ Visas Lietuvos koope
ratines organizacijas vo
kiečių įsakymu sujungus 
į vieną sąjungą, kuri savo 
ruožtu sudaro “Ostlando” 
kooperatyvų sąjungos pa
dalinį, jos vedėju paskir
tas vokietis Alfred Liebe 
(Lietūkio komisaras).

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

REIKALINGA 
HAIRDRESSERS 

Pastovus darbas. Gera alga.
Moderniškai įrengta

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 4645

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. 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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Gerai Veikia Lietuvių Moky
kla Brazilijoje

“Darbininkas”, įvertin
damas Jo Ekscelencijos 
Vyskupo P. Bučio, MIC., 
parašytą veikalą — “Švč. 
P. Marijos Apsireiškimai 
Liurde”, nutarė šią labai 
naudingą ir įdomią knygą 
perspausdinti. Norint ko
kią nors knygą perspaus
dinti, reikia gauti leidimą 
nuo knygos autoriaus arba 
leidėjų. “Darbininko” ad-

(LKFSB) Šiemet rugpjū
čio mėnesyje sueis penkeri 
metai, kaip j Braziliją nu-Į 
vyko seserys pranciškie- 
tės. Jos ten dabar dirba lie
tuvių parapijinėje mokyk
loje. Tas darbas joms se
kasi — mokykla turi apie 
600 auklėtinių, tik yra var
go su patalpomis. Reikėtų 
kaip greičiau mokyklai 
perleisti užsidariusių lietu-1 
viškų mokyklų rūmus, ki
taip yra pavojus, kad to 
savo turto lietuviai gali 
netekti. Seserims mokyto
joms Brazilijoje yra sun
kios darbo sąlygos ir vie
nai kitai darbas bando pa
laužti sveikatą.

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

> mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

į “Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

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

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

! "VARPELIS"
i Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
I kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- J 

j pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trun1|)ų straipsnelių. ! 
j Adresas: ]
; FRANCISCAN FATHERS
; 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. ;

Telephone — Hemlock 6567 j



Antradienis, Gegužės 18, 1943 DARBININKAS 3

gia Atlanto Chartos dės
niams.

I Atpasakojęs, kokiomis 
aplinkybėmis Maskva oku
pavo Pabaltijį, kaip buvo 
per “rinkimus” suklastota 
tautų valia, autorius, ne
nustoja kovojusios už lais
vę bei nepriklausomybę 
nei naujos —vokiečių oku
pacijos sąlygomis. Jos pui
kiai nusimano, kas jų lau
kia vokiškoje “naujoje 
santvarkoje”. Pabaltijo 
tautos turi atgauti, kaip ir 
kitos okupuotos tautos, sa
vo valstybinę nepriklauso
mybę, kaip tai garantuoja 
Atlanto Charta.

Autorius primena, kad 
sovietai dar 1939 m. vasarą 
reikalavo iš anglų ir pran
cūzų jiems užleisti Pabal
tijo valstybes. Jie to tikslo 
pasiekė per susitarimą su 
vokiečiais, bet britai nesu
tiko, kaip pareiškė tuome
tinis užsienių reikalų mi- 
nisteris lordas Halifaxsas, 
nusidėti savo garbei ir par
davinėti tai, kas jiems ne- 

★ šveicariečių žurnalas ti” turtai, užuot juos grą- pacijas, būtent, vokiečių ir priklauso.
“Der Aufbau” per du nu- žinus teisėtiems 
merius (XII, II ir XII. 18) kams, konfiskuoti Vokieti- neturi pagrindo pasakyti, 
paskelbė ilgą ir labai įdo- jos reicho naudai. Vokiečių kad tai būtų mažesnė ne- 
mų straipsnį, pavadintą terminologija nebepripa- laimė. Šalyje 
“Didžioji Britanija, Sovie- žįsta 
tų Sąjunga ir 
klausimas”.

Savo pastaboje žurnalo 
redakcija rašo: “Jeigu mes 
šiame straipsnyje iškelia
me tą klausimą, tai todėl, 
jog nūnai Pabaltijo tautos, 
po pusantrų metų vokiečių 
okupacijos, stovi akivaiz
doje likimo, kuris jas ver
čia vis primygtiniau šauk
tis pasaulio sąžinės. Pa
baltijo tautos, lygiu būdu 
kaip ir kitos, neša sunkią Chartos laimėjimą, Char- 
naštą, kurią jai uždeda ka- tos, kuri jiems garantuoja 
riuomenės okupacija; ta- visa tai, ką jos išmoko 
čiau tuo reikalas, atrodo, branginti 
dar nesibaigia: Vokiečiai ko: laisvę, nepriklausomy- 
jau dabar neleidžia susida- bę ir demokratiją. Užtat 
ryti iliuzijų, kad Pabalti- didžiausiu jautrumu ir aš-

Britų karalienė pastebi, kad prieš religinės jėgos jis naujoje jų santvarkoje ■ triausia kritika sekamos 
siekia religiją sugriauti. Kaip gerai mes tai žinome! P° karo at£auty savo sava-j visos tos pastangos “Jung- 
Tur būt visame pasauly tokia pat padėtis. Kad ir aiš
kiai matoma, jog žmonija be religijos klimpsta į nelai
mes ir pati žudo savo taip sunkiai sukurtą civilizaciją, 
bet vis dėlto religijos priešai nesiliauja rovę iš žmonių 
širdžių religijos ir doros principų. Patys tautų valdo
vai tai mato ir jaučiasi beje giais bedievybės plitimą 
sustabdyti. Šaukiasi šeimų pagalbos. Ir neklysta, nes 
jei šeimose bus išlaikytas religijos židinys, anot britų 
karalienės, saugus ir ramus bus ekonominis, socialinis 
ir politinis tautų gyvenimas. K.'
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Pasigenda Religijos i 
į

Anglijos karalienė Elzbieta pasakė per radio kal
bą, kurioje karštai pageidauja, kad karui pasibaigus, 
britų moterys grįžtų į šeimyninį gyvenimą ir uoliai 
vykdytų šeimos nepaliečiamybę ir vaikų auklėjimą 
krikščioniškoj dvasioj. Pagyrus Anglijos moteris už 
jų uolią darbuotę ir heroišką pasišventimą karo metu, i 
karalienė pareiškia, kad toks pat pasišventimas bus 
reikalingas šeimai atstatyti, taikai įvykus. Pagrindas 
tam susitvarkymui turės būti grynai dvasinis bei re-: 
lrginis. “Esu pilnai įsitikinus — sako Anglijos kara
liaus žmona — kad tikslus mūsų tautos atsigimimas 
priklausys nuo sustiprinimo dvasinio gyvenimo, šiais 
pastaraisiais tragiškais metais daugelis žmonių rado 
religijoj taip reikalingos stiprybės ir paguodos šaltinį. 
Bet iš kitos pusės mes negalime užsimerkti prieš tą 
faktą, kad mūsų brangiajai krikščionybės paliekanai 
gręsia kita priešgininga veikla. Ir iš tiesų man atrodo, 
kad jei ateityje norime dvasiniai atsigimti, tai mūsų 
moterys turi giliai susidomėti religja ir ją visų pirma 
praktikuoti savo namuose. Kūrybinė ir dinamiška (be 
galo smarki) krikščionybės pajėga galės mums padė
ti nešti atsakomybę, kurią mūsų istorija uždės ekono
miniam, socialiniam ir politiniam gyvenime”.

Nieko nauja čia nepasakyta, bet tie gražūs žo
džiai tarti sunkmečio momente, dar kartą įrodo, kad 
pagrindinės gyvenimo teisės nesiduoda paneigiamos. 
Jei žmonių išdidumas ir išdykumas nuo tų teisių nu
tolsta, tai tragiški gyvenimo sūkuriai vėl verčia prie jų 
grįžti. Prieš šį karą buvo nusistatyta religiją visiškai 
paneigti. Ir šis karas dalinai buvo tuo tikslu pradėtas. 
Bet stebėtina: jis kaip tiktai įrodo religijos reikalin
gumą. Daugelis esančių fronte kareivių savo laiškuose 
pareiškia, kad jie dabar pilnai supranta gaivinančią 
religijos reikšmę ir jos būtinumą.
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Dėdės Šamo kariai - inžinieriai iššaukti pagelbon, kai patvino upė arti 
Gowen Field, Idaho. Virš 150 šeimynų buvo iškraustyta iš žemų vietų, ku
rioms gręsė pavojus.

ŠVEICARŲ ŽURNALAS APIE PABALTIJĮ

savinin- rusų: apie nei vieną jų jos

Ignatius W. Cox, S. J.

Naciai Nubaudė 20 Lietuvių 
Už Pardavimą Maisto 

Žydams
★ “Kauener Zeitung” 

(XII. 16) rašo, kad vokie
čių okupacinės įstaigos 
Lietuvoje dar kartą pratę- 
susios terminą žydų turtui 
užregistruoti. Paskutinis 
terminas buvęs nustatytas 
iki 1942 m. gruodžio 31 d.

Iš laikraščio išvadžioji
mų matyti, kad žydų turto 
ligšiol teužregistruota 
“tiktai labai menka dalis”. 
Todėl laikraštis grasina 
“sunkiausiomis” (t. y. mir
ties) bausmėmis. Be to, 
laikraštis žodis žodin ra
šo: “Anksčiau žydams pri
klausęs turtas konfiskuo
tas Vokietijos reicho nau
dai. Kas tokį turtą pasisa
vina, tas bus apkaltintas 
sunkiu reicho apgavimu”. 
Visas žydų turtas "auto
matiškai” perėjęs reicho 
nuosavybėn.

Kauno laikraščiuose pa
skelbta, kad vokiečių ko
misaras nubaudęs 20 lietu
vių už tai, kad jie pardavi
nėję maisto produktus žy
dams. Kai kurie lietuviai 
nubausti už ryšių palaiky
mą su getuose uždarytais 
žydais ir už tarpininkavi
mą, persiunčiant žydų laiš- 

i kus.
i------------------- ’
Europos tautos turi tą pa
čią teisę reikalauti Atlan
to Chartos neiškraipyto 
taikymo gyveniman, kaip 
kitos tautos.

I
i

Toliau autorius pastebi, 
kad anglų tarpe, deja, ėmė 
reikštis tam tikros srovės 
su Sir Stafford Cripps 
priešakyje, kurios pradėjo 
pataikauti sovietams jų 
pasikėsinimuose prieš Pa
baltijo laisvę. Tuo tarpu 
pati Sovietų Rusija dar 
1920 m. taikos sutartyse 
išsižadėjo Pabaltijo, bet po 
20 metų vėl jį smurtu oku
pavo. Jeigu Cripps gina 
sovietų strateginius rei
kalavimus, tai Pabaltijo 
okupacija įrodė, kad So
vietų Rusija tuo būdu su
silpnėjo, ne sustiprėjo.

Pokarinės Europos “per
tvarkytojų” šiuo metu ne
stinga, tačiau prof. Renne- 
rio projektai, paskelbti 
“Collier’s Magazine” paro
do, iki kokių niekų nušne
kama ir kokie neišmanėliai

su laisvės 
Pabaltijo, kaipo tradicijomis, kaip Šveica- 

Pabaltijo jiems priklausančių ūkių rijoje, netenka daug įrodi- 
savininkais, o tiktai kaipo nėti, kad šios trys mažos 
“valdytojais”. Jeigu ligšio- kultūringos tautos nesi- 
linio civilinės administra- duos prievartai rinktis 
cijos kurso bus konsek- tarp dviejų svetimų vieš

patavimų — tarp nacional- 
socializmo ir bolševizmo,— 
o reikalaus ir galės reika
lauti paramos trečiam ir, 
jų akyse, vieninteliam eu
ropiniam sprendimui: lais
vės, savo valstybės ir de
mokratijos visoms ir ypač 
mažoms tautoms”.

Straipsnio pradžioje pri
menama, kad 1941 metų 

aukščiau visa rudenį Sovietų Rusijos 
ambasadorius Londone A- 
liantų konferencijoje iškil
mingai pareiškė, jog sovie
tai prisiima, kaipo privalo- išplaukia į paviršių, 
mus Atlanto Chartos nuo
status. Atrodė, kad Sovie
tų Rusija išsižada savo lig
šiolinių politikos metodų ir 
pasižada vadovautis euro
piniais teisės nuostatais. 
Tačiau netrukus paaiškė
jo, kad sovietai neatsisako 
nuo savo pretenzijų į Pa
baltijį, kurį jie okupavo, 
sulaužydami sutartis. Tuo 
būdu sovietai vėl nusižen-

ventiškai laikomasi, tai 
lietuvių, latvių ir estų tau
tos turės būti išstumtos iš 
savo žemių, kurią jos dir
bo tūkstančius metų.

Pabaltiečiams lieka vie
nintelė viltis, kad Aliantų 
laimėjimas reikš ir Atlanto

į
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rankiškumą, o juoba — ne- tinių Tautų” tarpe, kurios 
priklausomybę. Vis aiškes- galėtų pažeisti Chartos 
ni požymiai kalba už tai, vertę ir galiojimą”. Pami- 
kad vokiečių Rytų admi- • nėjusi abejojimus dėl So- 
nistracija planuoja Pabal-įvietų Rusijos nuoširdumo 
tijo kraštus kolonizuoti, Į paboti Atlanto Chartą, re- 
Dancigo - Vakarų Prūsijos dakcija pabrėžia, kad “Pa- 
pavyzdžiu, vokiečiais ir ki-: balti jo tautos, priešingai 
tais germaniškais gaiva- kitų užimtų sričių gyven- 
lais. Pav., sovietų 1940 — tojams, šiame kare patyrė 
1941 metais “nacionalizuo- ne tik vieną, bet dvi oku-

I
f

Baigdamas savo straips
nį, autorius prieina išvadą, 
kad tikra taika ir teisėtu
mas įsiviešpataus tiktai 
tuomet, kai Sovietų Rusi
ja bus priversta paboti At
lanto Chartą. Jeigu Angli
ja nusidėtų laisvo tautų 
apsisprendimo dėsniams, Į 
tai Europai liktų vienin
telė viltis Amerikos Jung
tinėse Valstybėse. Rytų'i

Vertė Kun. A. Tamoliūnas

Jei apleisime Popiežių, mes apleisime 
Bažnyčių. — Jei apleisime Bažnyčių, 
mes apleisime Dievų, gi žmonija atito- 
lus nuo Dievo yra žmonija prakeikta. — 
Taigi, mes turime klausyti Popiežiaus 

Pijaus Dvyliktojo balso.

Gi paskutinėse Kūčiose, vienintelis Popie
žiaus balsas vėl skelbė iš Amžinojo Miesto 
sakyklos visiems neabejojantiems. Jis vėl 
pakartojo savo pakvietimą, kuriuos 1939 me
tais kvietė visus susispiesti prie obalsio Die
vas taip nori. To sąjūdžio siekimai telpa jo 
pirmesniuose taikos pasiūlymuose, būtent, 
“užlaikyti žmogiškojo asmens vertybę ir 
teises; ginti socialinę vienybę, ypatingai šei
mos; pripažinti darbo vertybe ir prerogaty- 
vus, ir ekonomiškas tautų teises; įkurti tikrą 
juridinę sistemą ir atstatyti Valstybę, lai
kantis krikščioniškosios dvasios”.

Tie penki punktai teisingai taikai ir tie 
tris kartus skelbti penki visų pirma reikalin
giausi taikos principai naujai pasaulio san
tvarkai, tai Popiežiaus Pijaus XII-tojo su
glaustas turinys pastoviai pasaulio taikai. 
Tai visa gali atrodyti sunkiai realizuojama, 
ir tikrovėje taip yra, jei imsime vien tik iš 
žmogiškojo atžvilgio. Tačiau, yra visai ki

taip, jei žiūrėsime, kreipdamiesi į Dievą ir 
į Betliejaus Kūdikėlį. Popiežiaus Pijaus Kil
tojo žodžiais tariant, “Jo malonės ir tiesos 
pilnumas pasauliui plaukia taip laisvai šian
dien kaip ir prieš dvidešimtį amžių. Jo šviesa 
nugali tamsą, Jo meilės spinduliai sutirpdo 
ledinį egoizmą, kuris taip daugelį suturi nuo 
tapimo didžiais ir sąmoningais kilnesniame 
savo gyvenime”.

Tiesa, kad žmonija tapo atplėšta iš savo 
grandinių ir bevilčiai leidžiasi į sunaikinimo 
prapultį. Tos grandinės yra Dievas, Kristus, 
Popiežius. Atsimeskime nuo Popiežiaus, ir 
mes atsimesime nuo Bažnyčios; atsimęski- 
me nuo Bažnyčios, ir mes atsimesime nuo 
Kristaus; atsimeskime nuo Kristaus, ir mes 
nutolsime nuo Dievo. Žmonija nutolusi nuo 
Dievo yra žmonija prakeikta. Mes aplinkui 
matome aiškų liudijimą, kad sunaikinimo 
ištarmėje vyksta. Šių dienų pasaulio nelai
mės yra laicizmo išdava, ir kad Valstybė at
siskyrė nuo Dievo, ką Popiežius Leonas XIII 
beveik pranašingai pramatė su viršum 50 
metų atgal.

Kristaus gimimas ir mirtis davė visai nau
ją reikšmę žmonių vertybei. Kristus yra žmo
nių Karalius ir tikrasis Vadas, nežiūrint, ar 
žmogus nori tos karalybės ir vadovybės. Kai

po tokis, Kristus žygiuoja šimtmečiais, eina 
istorijos protarpiais daugelio nupuolimui ir 
atsikėlimui. Kaip individai ir tautos prisiims 
ar atmes Kristų, taip jie bus pagerbti arba 
sunaikinti. Teisybė, meilė, laisvė, palaima — 
žemiškoji kaip ir dvasinė, pakyla arba puola 
žmonijos barometere su Kristaus priėmimu 
arba atmetimu. Popiežius Leonas XIII iš ank
sto perspėjo Europos tautas apie tikruosius 
nekrikščioniškojo laicizmo rezultatus. Euro
pa atmetė Kristų ir Jo Vietininko perspėji
mus, ir atsidavė daugeliui klaidingų prana
šų ir aklų vadų. Nūngi, Europa atsirado cha
ose ir griuvėsiuose.

Amerika, jei ji protinga, gali išvengti Eu
ropos likimo, bet tikriausiai ne vien ginklų 
jėga. Mūsų destrukcijos bei sunaikinimo e- 
lementai yra mūsų viduje, ir stebėtojui atro
do, kad pradėjo jau žengti, tik stebuklas gali 
sulaikyti Ameriką nuo sunaikinimo. Mes čia 
Amerikoje išvystėme materializmo tradiciją 
ir taip vadinamą liberalizmą, kurs įsiskver
bęs į visas mūsų institucijas, nežiūrint, gra
žiai skambančių formulų, kurios prarado sa
vo reikšmę. Mes sveikiname kiekvienoje tau
tinio mūsų gyvenimo atmainoje tuos princi
pus, kurie Europoje išsibaigė totalitariani- 
niuose rėžimuose. Visur brangioje mūsų A- 
merikoje randame materialistinę filosofiją, 
įsisiūbavusią mene, literatūroje, kine, mūsų 
spaudoje, edukacijoje, ekonominiame ir ko
merciniame pasauly, mūsų legališkose bei 
politinėse teorijose, ir praktikoje. Daugelis

Piety Amerikoje Kelionės 
įspūdžiai

Parašė kūjį J Paškauskas 
Knygutė labai jdoini ir verti 
tiękvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
<o. Boston. Mass
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nuoširdžių vadų visuomenėje ir valdžioje, ne
liaujančiai kalbančių apie formulas, buvusias 
mūsų krikščioniškosios civilizacijos pagrin
du, nemato, kad materialistinė filosofija iš
rovė širdį iš tų formulų.

Visa tai nurodo tikrenybę, kad yra tik vie
nintelė išeitis iš dabartinio chaoso mums A- 
merikoje ir nukentėjusioms Europos tau
toms. Ta išeitis tai kelias, kuriuo pasaulis 
atstatomas Kristui ir Kristaus pasauliui. 
Mes verčiau pasitikėkime ir melskimės, kad 
žmonių masės ir jų vadai čia ir visur - kitur 
pradėtų vėl žiūrėti į vadovybę ir vadą, kurs 
vieninteliai glūdi Kristaus Karaliaus Asme
nybėje.

Šventojo Tėvo manymu, taika neateis iš 
kardo ir plieno. Taika gali ateiti tik iš me
džio; Taikos Kunigaikščio prakartės medžio; 
žmonijos Karaliaus kryžiaus ir žmogui Die
vo duotojo Vado medžio. Tikrovėje, žmonija 
bus išgelbėta krauju, bet vien tik krauju vie
nintelio Tarpininko tarp Dievo ir žmonių, 
Kuris mums davė Save kaip atnašą ir auką 
Dievui už saldumo kvapsnį. Tas karas gali 
būti bausmė einanti iš Dievo ir tuo pačiu nau
josios pasaulio santvarkos pradžia, sukurta 
krikščioniškąja meile ir teisingumu. Prakar
tės medis ir Kryžiaus medis nugalėjo pago
niškąjį pasaulį pirmame šimtmety. Tas pats 
medis be sunkenybės gali nugalėti įšėlusį- 
pakrikusį pasaulį XX-tame amžiuje.

Pabaiga.



Antradienis. Gegužės 18, 1943 DARBININKAS
J. Butkevičius.

Nebuvęs Ir Nežinomas Telefonu

Tėvas Jefferson, vos spė- gailėjosi to, kam du me- 
jęs savo paltą ir skrybėlę tai laiko atgal, jis parda-, 
rankosna pagrobti, tarsi vė savo dviratį, kurį tuo- 
karštu vandeniu aplietas, met, jis turėjo. Dabar jis 
išbėgo iš zokrastijos lau- būtų galėjęs puikiausiai 
kan, su dar tebeskamban- juo pasinaudoti! Pėsčiam 
čiais savo ausyse paskuti- į ten nueiti, jis irgi nebe- 
niaisiais telefonu jo pa- galėjo tiksliai nustatyti, 
kvietimo žodžiais: kiek laiko užtruktų.
— “Tamsta. Tamsta Tėve! nas dalykas jam

— Skubėk, pribūti kaip tik galutinai aišku, 
gali! — Laikas yra labai buvo pašauktas 
brangus ir trumpas. —vos karališkojon 
pusė valandos, po kurios (London Royal 
ligonis eina ant sunkios rv), kurion 
ir pavojingos operacijos, kartu autobusu važiuo- 
kurios, greičiausia, jis ne- jant, jam truko lygiai pu- 
beįstengs gyvas būdamas sė valandos laiko. Taigi 
praleisti. Tačiau pirm ope- dabar laiku į ten jam pri- 
racijos, ligonis labai trok- būti, reikėjo laukti įvyks- 
šta privatiniai su Tamsta tant stebuklo! 
pasimatyti...” — skambėjo 
ligoninės viršininkės tele
fonu jam pranešimas.

Normaliu taikos metu.
kelias į ligoninę būtų neil- savo pareigoms, prie kiek- jautė, kaip nuo pergreito 
gas: tačiau dabartiniu ka- vienos geresnės pasitai- 
ro metu. įvairios reguliaci- kančios progos, laiku įsi- 
jos ir suvaržymai, o la- kišusi, gana didelį nelai
miausia didelis taksių (au- mingųjų nusidėjėlių skait- 
tomobilių) ir jų tarnauto- lių, pametusių V. Dievą ir 
jų trūkumas, savaime pa- Jo Bažnyčią, kurie tarsi 
daro tą klausimą didelį ir kempinė vandeniu, įvairio- 
komplikuotą. Paprastųjų mis mirtinomis nuodėmė- 
autobusų, irgi tik apie vie- mis buvo permirkę, prieš 
nas trečdalis, tebebuvo ta jų mirtį pasekmingai juos 
linija į ten kursuojančių, visus sutaikė su V. Dievu 
Jis ėjo labai greitai, tei
singiau pasakius, bėgte 
bėgo. kad tik surasti kokį 
nors vežimą,( kurs jį kaip 
galima greičiau, galėtų li
goninėn nuvežti. Jis labai

Vie- 
tebebuvo 
kad jis 
Londono 
ligoninėn 
Infirma- 

paskutiniu

Ligoninės viršininkė, bū
dama dievota, uoli katali
kė, ir giliai pasišventusi 
taip aukštoms moralėms

ŠV. ONOS NOVENA

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal. C. P. šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite. DARBININ
KAS. 366 W. Broadway, ! 
Boston. Mass. ir tuojau gausite Penkios 
minėtą knygutę.
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LOS ANGELES, CALIFORNIA

— “Garbė ir 
kad visi su-

barstydamos. Procesijai pami
gus, atgiedojome Visų Šventų
jų litaniją, kad ir dangaus Šven
tieji padėtų mums garbinti dan
gaus ir žemės Karalių ir vien
kart užtartų už mūsų Angelų 
prarastą maistą (Los Angeles) 
ir išprašytų mums reikalingų 
malonių.

Šv. Mišias laikiau intencija, 
kad visi mūsų kolonijos lietuviai 
mylėtų Dievą, ir kad grįžtų prie 
Viešpaties Jėzaus Avydės ir tie 
lietuviai, kurie iš tos avydės at-

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Gana sunkus darbas surasti

praėjusios... Jis ūmai pail- sų, jiedu vienas antram 
gino savo žingsnius, ir pa- nė vieną žodį nebepratarė. 
didino jųjų skaitlių. Jis p--1-1— --j .......—

Paskutinioj Atlaidų dienoj, t. 
y. gegužės 9 d., turėjome dar di
desnę procesiją, nes dalyvavo 7 
kunigai. Turiu čia pasakyti ke
letą žodžių apie mūsų 
sius lietuvius. Pastebėjau, kad ] 
turime įvairių klubų ir organi
zacijų, kurios nori pakenkti mū
sų katalikiškajai akcijai ir tuo j 
tikslu padaro kokį nors paren
gimą, kad tiktai atitraukti lie- j 
tuvius nuo bažnyčios. Nuo senų | 
laikų yra žinoma patarlė: “Ka
da kunigas stato bažnyčią, tai 
velnias stato karčiamą”. Aš 
meldžiuos ir už tuos priešus, ir ! 
prašau visų pasimelsti už tuos 

kurie dirbda
mi tą darbą, nesupranta arba 
nenori suprasti, kad ne man, 
bet sau daugiau kenkia.

Prel. Julius Maciejauskas 
1943-7-V.
2511—3rd Avė. 

i Los Angeles, Cal.

1iškriku- s

Nepaprastas įvykis mūsų 
bažnytėlėje: Keturdešimtės Va
landų atlaidai. Pirmą kartą lie
tuvių bažnytėlėje užgiedojome 
eidami procesiją 
šlovė...” Manau,
supranta, kiek reikia pridėti 
vargo prisirengimui prie 40 Va- i 
landų pamaldų: reikia altorių 
tinkamai priruošti, kad išreiš
kus Karalių Karaliui prigulin
čią pagarbą. Neužtenka uždeg
ti Bažnyčios rubrikose nustaty
tą žvakių skaitlių — reikia pa-:
puošti ir Karaliaus Sostą. Kali- sitraukė. Ta intencija buvo spe- 
fornijos gamta atėjo mums į cialiai užprašyta vienos dievo- 
pagalbą: gražiausios gėlės pa- tos moters iš Chicagos, kuri ge- 
aukavo savo gyvybę, kad savo rai pažįsta mūsų koloniją, ir 
Sutvėrėjui patarnavus galėtų žino mūsų trūkumus. Prašau 

• pranykti... Tos gėlės, puošniais visų kolonijų ta intencija pasi- 
rūbais pasirėdžiusios turėjo es- melsti, ir aš tikiu, kad Viešpats 
tetiškai ir tvarkingai šalia ži- Jėzus ne vieną, bet daug pakly- 

‘ bančių žvakių asistuoti per 40 dusių avelių perneš į savo avy- 
Valandų. Deja, kol gėlelės augo dę. 
ir vystėsi, nereikalinga buvo
žmogaus rankos, jos puošėsi žmonių adoracijai Švenčiausiojo 
gražiausiomis spalvomis ir tvar- Sakramento, nes visi vyrai dė
kingomis grožio linijomis, bet ba, taip pat ir jaunos moterys, 
nuskintos negalėjo surasti sau o vaikai mokykloje. Tai vėl ir iš 
prigulinčios vietos. Tada nekal- to rūpesnio mane išgelbėjo Se- nelaiminguosius, 

| tos Seserų Pranciškiečių 
kos taip jas sutaisė ir sutvarkė, 
kad viena kitai nekliudė ir su- 

: darė, kartu su žibančiomis žva- 
' kėmis puikią, harmoniją.

Kaip gi įrengsime procesiją? 
I Neturime kryžiaus. Iš kur gau
sime, kas procesijai patarnau-

— Taip, taip, mano bran- tų? Šv. Antano Croatų bažny- 
gusis!

i turiu..
dar labiau mano veikimas, per procesiją nešė mūsų geras 
kaip Tamsta patys gal pa- parapijietis Zigmas Kruminas, 
stebite, i 
platesnio paaiškinimo...” ■ 
— ramiai ir rimtai, švelniu 
tonu, atsake jam dvasinin
kas.
— Man atrodo, ar tik 

Tamsta, Tėve, nebenorė
tumėte atsisėsti štai čia, ■ mirtimi, ir reikalauja pas- 
šalia manęs... — Aš ma- i kutinio Katalikų Bažny- 
nau, kad Tamstai būtų pa- čios jam patarnavimo... 
togiau!... įsikišo vežėjas. Pranešime, man aiškiai

Tai išgirdęs, Tėvas Jef
ferson perkėlė abi ilgas 
savo kojas (mat buvo di
delis, aukštas vyras!), ir 
nieko nebesakydamas, ra
miai atsisėdo šalia pat ve
žėjo.
— Matote, kad žinotumė-

Paskiau vežėjas, su visu 
neatsisukdamas atgal, pir
mutinis prakalbėjo:
— Jūs esate, kaip man 

rodosi, klebonas. Vadinasi, 
Tamsta, Tėve, neturite su 
savimi pištalieto, ar ko 
nors panašaus: taigi suvi- 

; su nebėra jokio reikalo Jū- 
sų bijotis...”

i

jo ėjimo, švilpia drėgnas 
vakaro oras apie jo skry
bėlę, ir reti praeiviai pasi
žiūri į jį kurkas daugiau,; 
negu paprastą savo domę 
bekreipdami. Dabar jis ū- 
mai išvyko vidurį plataus 
ir tiesaus pryšakin jo be-; 
einančio kelio, ir atsidusęs I 
linksmai sušnabždėjo kar
štą Deo Gratias.

, i
Ant kertės besisukda

mas į dešinę pusę, iš grei
tumo jis tik per plauką 
nesusidūrė su viena gana 

l atrodančia po
nia, kuomet jų dviejų tar
pe pasipainiojo dar ir mi
kroskopiškai mažas, ant 
šikšninio dirželio besive- 
damas tos ponios šunytis. 
Apie trisdešimts mąstų 
nuo tos vietos, kurioje įvy
ko tas mažas incidentas, 

I jis pamatė automatiškas 
gatvės trafiko šviesas, ku-J 
rios buvo kaip tik prieš 
jo akis. Keliu palei patį 
šaligatvį, ant kurio krašto 
jis smarkiai ėjo, pačiu ke
lio kraštu, smarkiai važia
vo plonas, grakštus, bliz
gančio tipo automobilius, te, Tėve, mano pavardė, 
pas kurio vairą, lygiai lai- yra Hara, jeigu Tamstai 
bas ir poniškos išvaizdos, 
sėdėjo jaunas vyriškis, 
laukdamas kol pasirodys 
žalia automato šviesa, į 
duodantį ženklą, perva-. 
žiuoti skersai kitos gatvės 
kelią.

Vienoje tokių neap-

ir Jo Bažnyčia, ir tinka
mai juos priruošė laimin- 
gon Amžinybėn. Tėvui 
Jefferson ji veik visuomet 
pusę darbo, nusidėjėlių įarbh^ai 
atvertime prie V. Dievo į6 
padėdavo atlikti.

Tėvas Jefferson besku
bėdamas ligoninėn, galuti
nai padarė sau tą išvadą, 
kad kokią nors nusidėjėlio 
sielą, jos gyvenimo kely, 
patiko staigi ir nesitikėta 
nelaimė, ir patekus mini- 
mon ligoninėn, rūpestin
ga ir budri viršininkė, pa
matė skubų reikalą, stai
gaus tam ligoniui kunigo 
pakvietimą.

Kad tik jis kartą galėtų 
pasiekti Bethnal Green 
Road, kuriuo prasideda 
tiesus kelias pirmyn, jis 
gal galėtų surasti kokią 
nors taksi. Dienos šviesia 
dabar jau baigiasi: 
mai nebesuspės 
kokį nors vežimą, užpuls 
tamsioji naktis, 
ir generalinė Londono ka
ro laiku tamsybė, be jokių 
žiburių, ir laiku ligoninės sklVrobtųj staiįių ir neto- 
P^iektmas, pasidarys vi- t,ulų minčių per vaidentu 
siskai negalimas! 1 - - • —

Jis pažvelgė rankiniu sa 
v o laikrodėliu, kuris buvo nustatė jauno _

So. ant desiniosios jo rankos, , Įįgto charakterį.
—1.:_3 minutes f

brangaus laiko, jau buvo

I

jei ū- 
surasti

o su ja

Kareiviams, Jūreiviams, Marinams Ir Slaugėms 
Reikalinga Ir Graži Dovana

“Darbininko” Administracijai pasise
kė gauti puikių, specialiai padarytų tar
naujantiems karo jėgose kareiviams^ jū
reiviams. orrlaivininkams ir slaugėms, 
sidabrinių medalikėlių ant kurio vienos 
pusės yra škapliemos Panelės Švč. pa
veikslas’ “I am a Catholic. Please cail a 
priest“. — “Aš esu katalikas, prašau pa
šaukti man kunigą”.

Ant kitos pusės medalio yra 4 pa
veikslai: Jėzaus Širdies. Šv. Juozapo, Šv. 
Christapo ir Nekaltai Pradėtos Panelės 
Švenčiausios.

Šie medaliai ir retežėliai yra gryno 
sidabro. Niekad nerūdys. Ši dovana Dė
dės Šamo tarnyboje esantiems vaiki
nams ar merginoms bus viena gražiau

siųjų ir naudingiausių jų. Jie nešiodami medalikėlį ant savo kaklo 
primins Jus kiekvieną dieną ir jie atsiduksės prie Dievo Jūsų 
intencija. MEDALLKĖLIO KAINA $2.50.

Taipgi turime angių kalboje nedidelę maldaknygę tinkamą 
kareiviams, "The Catholic’s Pocket Manuel of Prayers”. Odos 
apdarais, auksuotais kraštais. Kaina $1.50. Užsakymus siųskite 
su money orderiu: DARBININKAS, 366 W. BROADVVAY, SO. 
BOSTON, MASS.

vę perbėgime, Tėvas Jef- 
iferson trumpai suvedęs 

i automobi-
Pusiau 

taiP uždaros jo akys, panieki-i 
nimo pilnos lūpos ir savo 
asmens aistrų patenkini-1 
mo išvaizda, bešališkai 
kalbėjo, kad jis buvo, kaip 
sakoma, atsigulęs driežas. 
Tačiau staiga jame pasi
reiškusi airiškoji jo kilmė, 
pusiau kvailai ir juokingai 

i formavosi, ramindama la
kias Tėvo Jefferson min
tis.

Kai tik žalioji šviesa 
pradėjo keistis į geltonąją 
ir pagaliau raudoną, ir ve
žėjas greitai įslydo į au- 
tomobiliaus vairavimo sė
dynę, kunigas ūmai prišo
ko prie automobiliaus, ati
darė puikiąsias jo duris, ir 
įsilipęs vidun, atsisėdo ant 
užpakalinės automobiliaus 
sėdynės. Kol automobilius 
gerokai neatsitolino nuo 
automatiško signalo švie-

ran- serys. Motina Aloyza suorgani
zavo moterų būrelį, kurios per 
visas valandas budėjo prieš al
torių ir atidavė Viešpačiui pa
garbą, kaipo atstovės mūsų ko
lonijos. Vakarais turime Gegu
žinės pamaldas ir pamokslą.

I
i

- Pištalieto aš ne- čios klebonas, kun. Jureko, Vil- 
Mano pozicija, o nietis, paskolino kryžių — kurį

reikalauja kiek o senas veteranas Kazys Szlai- 
” tis gražiai išpildė turiferarijaus' 

pareigas. Keturios mažos mer
gytės, baltais rūbeliais pasirė
džiusios. ėjo paskui kryžių gėles

savo kovą gyvenimo su I

I

Pranešime, man 
buvo pasakyta, kad turiu 
ten pribūti būtinai į pusę 
valandos laiko. Tačiau aš, 
nebeturėdamas sparnų ir 
nebegalėdamas oru skris
ti, nieku būdu į laiką ligo
ninę nebegalėsiu pasiekti! 
Nuo Brixton Str., žemyn į 
Bethnal Green Road, aš 
visą kelią tekinas bėgau... 

kartais prisieitų ją pavar- Pasiekus automatišką tra- 
toti, — pirmutinis pradėjo fiko signalą, jau visa atro- 
dvasininkui aiškinti vežė- dė be vilties... Tik štai stai- 
jas. i ga Jūsų automobiliui pasi-

— O kodėl ne McHara?— rodžius, pagavau plauko 
Juk kitiap, kaip gi Tams-; storumo mintį, ir įšokau 
ta, vežėjau, įstengsite įro-įJūsų vežiman, tikėdama- 
dyti airiškąją savo kilmę!? sis, kad Tamstos gal pro
— linksmai nusišypsojęs; ligoninę važiuosite... 
paklausė jo dvasininkas. Hara visa tai išgirdęs,
— Taip, kas nors pana-, kelis kartus smarkiai; 

šaus... Jeigu norite, galite, krūptelėjo:
mane vadinti ir McHara...
— Man vistiek! —sutiko 
Hara.
motina, yra tikra airė; bet 
ne tame čia yra dalykas! 
Aš norėčia tik Tamstų, 
Tėve, istoriją išgirsti? —' 
dadėjo Hara.

Neveizint taip žiauraus 
ir negailestingo, lig ir pa- 
sityčiojant, paklausimo, 
pasigirdo nustebinantis, 
ramus ir malonaus tono 
dvasininko atsakymo pa
reiškimas:
— Lygiai dvidešimts mi

nučių laiko atgal, — pra
dėjo vežėjui aiškinti Tė
vas Jefferson, — aš gavau 
telefonu iš Karališkosios 
Londono Ligoninės prane
šimą, kad kur tai mieste 
automobilio nelaimei įvy
kus, ton ligoninėn atga
benta vienas labai pavo
jingai sužeistas asmuo, 
kuris kovoja paskutinę

“Matote, mano
Į — Tai Tamsta, Tėve, iš- 
Į tikrųjų esate Romos Ka
talikų Bažnyčios kuni-! 
gas.'? Aš vis maniau, kad; 
gal greičiau būsite Angli
konų pastorius!? — aiški
nosi nustebęs vežėjas.
— O ne, mano brangusis! 

Ne Anglikonų pastorius, 
bet Romos Katalikų Baž
nyčios kunigas! Juk ir ma- 

į no pravardė, yra Tėvas 
i Jefferson, — paaiškino 
jam dvasininkas.

(Bus daugiau)

Juozas Kaslnskas |

Laidotuvių i
Direktorius

I i Patarnavimas Dieną ir Naktj A

• 602 Washington Blvd. į 
BALTIMORE, Md. S

Tel. Plaza 8595 
' i Limosinai dCI visokių reikalų m

THE IFOMEN OF EUROPE

In Europe, notc, the uomen icait— 
Their homes, their husbands gone.

Their hearts too full to think o f kate, 
They tcait the coming dawn.

They Ii f t u p sad and hungry eyes, 
To seek beyond the night—

Not in the east, būt uestern skies- 
The first faint glimpse of light.

It tcill come from a million guns 
Fired by a million men

To see the scattered rout of Huns 
And freedom born again!

You uml to serve—you can and mušt. 
Is this too hard a tcay—

When all you have to save is just 
One tablespoon a day?

Gunpowder—made in rast amounts 
From your used cooking grease— 

This is the only thing that counts 
In uinning through to peace.

Didelėj aukštumoj kariai, kai oras retas plaučiams 
gyvuoti, tuomet jie privalo vartoti oxygen‘ą, kad ne- 

| uždusus.



Antradienis, Gegužės 18, 1943

Kun. A. Tamoliūnas

Brangiausias Turtas Pasaulyj
DARBININKAS B

Willkie Rašo Apie Savo Pasaulio 
Kelionę

Skaitytojau, tamsta kaip paprastuose miesteliuose, 
katalikas, kokį gi atsaky- Į Dėl to, kai vienas katalikas 
mą duotum, jei būtum pa- turi prisiimti svarbiausią 
klaustas: “Kokis brangiau- pareigą savo gyvenime, 
sias turtas pasaulyj?” kad supratus ir įvertinus 

Jei negali tinkamai atsa- šv. mišių aukos misteriją, 
kyti, tada nežinąi ko ne- į j^e visiems turi būti žino- 
tenki, nežinai ką prarandi, m kad viešpaties Jėzaus 

Kristaus auka ir Aukuro 
auka yra Kalvarijos auka, 
Kryžiaus auka. Kalvarija 
yra Atpirkimo Kalifas, nuo 
kurio viršūnės Dangaus 
vartai buvo atidaryti žmo
nijai. Tiesa, kad Kalvari
jos viršūnėje ir pačioje 
Kalvarijoje randame ga- 
lingiausiąją šv. mišių au
kos įtaką ir galybę. Tikro
vėje, šv. mišios tai pati 
Kalvarija. Tai Kalvarija į- 
amžinta nekruvinoje auko
je. Tai Kalvarija esanti su 
viršum XIX šimtmečių ir Į Jėzus Kristus, Pasaulio Iš- 
atsikartojusi kiekvienoje gelbėtojas, yra bažnyčių 
žemės skritulio dalyje, aukūriuose su nešisemia- 
Štai, kur reiškiasi šv. mi- mais turtais, Save už mus 
šių didenybė, majestotas, aukojąs Savo Tėvo garbei, 
kur reiškiasi pilnumas ir taip pat Savo Tėvui duo- 
vienybė su Kalvarija. Kai dąs tobuliausią garbini-J 
kunigas nusilenkia prieš mą ir už mus teikiąs vy-: 
duoną ir vyną, ištardamas riausiąją Kryžiaus aukos 

į Konsekracijos žodžius, tos nuopelningumą. A, jei 
Iduonos ir vyno pavydalais 
yra Nukryžiuotasai Jėzus 
Kristus veiksme Savęs au
kojimo Kalvarijoje Dievui 
Tėvui, kaip mūsų auka. 
Tarp žmonių yra Gyvas 
Jėzus Kristus, aukojąs 
Švenčiausiąjį Savo Kūną 
ir Brangiausiąjį Kraują 
Dangiškajam Tėvui, kaip 
tobuliausią auką garbini
mo, dėkonės, atsiteisimo ir 
permaldavimo.*

DALININKAI JĖZAUS 
KRISTAUS AUKOJE 
Kai katalikai dalyvauja 

dą atnašaujama Katalikų šv. mišių pamaldose, jie 
Bažnyčios aukuruose vi- tampa dalininkais Viešpa- 
suose pasaulio kraštuose, ties Jėzaus Kristaus auko- 
kaip didmiesčiuose, taip ir je. Nes šv. mišių metu, 

maldininkai su nuošir
džiausiu pamaldumu Dievą 
garbina, Jam dėkoja už vi
sas malones, sukauptoj 

; dvasioj gailisi už kaltes, ir 
1 maldauja pasigailėjimo ir 
dovanojimo, tuo pačiu vie-Įninkąs — visada pasiruo- kurios visiems eina iš At- 
nybėje su Dieviškuoju Iš- šęs pas Dievą Tėvą užtarti pirkimo nuo Kryžiaus Kal- 
ganytoju Dievui Tėvui au- už mus, berybiais Savo 
koja Berybės aukos atna- nuopelnais norėdamas vi-; 
šą. Kai tikintieji dalyvauja šiem s padėti visuose jų rei- 
šv. mišiose, jie tarsi daly- kaluose, silpnoms mūsų 
vau ja su švč. Panele Mari- maldoms priduodamas ga
ja, Šv. Jonu ir Marija Mag- lingosios Jo maldos galybę 
dalena ties Kryžiumi, ties šv. mišių aukoje. Kai su 
pačiu Atpirkimo ir Išgany- nuoširdžiu garbinimu, gy- 
mo šaltiniu. vu tikėjimu, karšta meile

Visa mums eina iš mūsų ir_tikru. gailesčiu — žmo-
Dangiškojo Tėvo per Die- nes susivienija Jėzuje Krė
viškąjį Jo Sūnų, Jėzų Kris- stuįe’ Eucharistinėje ir 
tų, Kuriam Dievas Tėvas j Amžinoje Jo Aukoje, Jis 
pavedė visus turtus, kuriųv’isas mūsų intencijas iri 
žmonės trokšta ir kurių maldas priima į Savo Širdį; 
reikia jų gyvenimui. Tasai Savo Tėvui aukoja už 

mus tobulą garbinimą ir 
pilną užganapadarymą. Jis 
Savo Tėvui parodo visus! 
mūsų reikalus, visus trū-Į 
kumus, ir maldauja ūžta-1 
rymo, gi Jo malda yra vi- 
sa-galinga.

Pats Jėzus Kristus, Pa
saulio Išgelbėtojas, įkūrė 
šv. mišių auką, kaip vy
riausiąją garbinimo veiks
mą. Todėl, dalyvauti šv. 
mišiose yra garbingiausia 
katalikų privilegija. Meilė 
šv. mišių aukai yra pačių 
katalikų tikėjimo tyrimas. 
Tai didžiausia pagalba vi
siems žmonių reikalams, 
tai visų malonių šaltinis 
plaukiąs visoms sieloms. 
Nieko kita nėra šventes
nio, nieko kita nėra išga- 
ningesnio ir nuopelninges- 
nio, kaip šv. mišios, kurios

nežinai to dvasinio ir rea- 
lio ką nors kas yra neap
čiuopiamai galinga, neiš
reiškiamai gražu, be galo 
turtinga, neišsemiamai 
brangu, berybiai dievinga.

Tur būt girdėjai, kad yra 
turtas paslėptas dirvoje, 
gi tamsta praeini pro šalį. 
Tur būt žinai, kad yra di
džios vertybės žemčiūgas, 
ir tamsta atsisakai jį imti. 
Tai yra gyvenimo šaltinis, 
ir tamsta negeri to gyveni
mą duodančio vandens.

Jei negali duoti tinkamo 
atsakymo į klausimą: “Ko
kis brangiausias turtas pa
saulyj ?” — netenki didžio
sios katalikybės širdies ir 
centro, nesupranti šventų
jų mišių reikšmės ir neži
nai kas yra šventųjų mišių 
auka.

ŠV. MIŠIŲ AUKOS 
MISTERIJA

Šventųjų mišių auka ma
žai težinoma, mažai įverti
nama, mažai suprantama, 
ir daugelis žmonių nesi
naudoja išganingomis do
vanomis, bet šv. mišių au
ka yra brangiausias tur
tas kiekvieno kataliko gy
venime ir plačiame pasau
lyje.

Katalikai turėtų pažinti 
ir daugiau įvertinti tą 
brangiausiąjį turtą šv. mi
šių aukos, kuri rytas iš ry
to kasdieną ir kas valan-

MACHINIST — In 55 years 
of existence, Precision Lodge 
of International Association 
of Machlnists, of Los An
geles, never had a woman 
executive. Then suddenly its 
members elected Mrs. Mar- 
garet Shinn president. She 
jvorks at Lockheed Vega 

plant.

Filmų pasaulio artistų poilsis.

Kada užklupo gasolino trūkumas ir Londone, tai londoniečiai pasisam
dė upės taksės, kurios varomos žmogaus jėga ir pasiekdavo norimą vie
tą upės Thames link.

Ant Marių Krantelio

Ant marių krantelio 
Statyčiau laivelį, 
Viliočiau mergelę 
Dvylikos metėlių.

Neviliok, berneli,
Baltas dobilėli,
Leisk man jaunai augti 
Pas savo močiutę.

(Apžvalga šių dienų knygų — Stephen Pearce)
Wendell Willkie parašė dus, kaip ir civilius vadus 

knygą apie savo kelionę kariaujančių Jung. Tautų, 
po pasaulį American Libe- Willkie entuziastiškai vi- 
rator bomberyje, kuris už- sur sutiko. Pagal raportus, 
vardintas “The Gulliver”. ypatingai svarbų įspūdį 
p. Willkie atpasakoja pir- padarė, kadangi vyko kai
mu kartu šioj naujoj kny- po neoficialus pasiuntinys 
goj daugelį detalių apie jo prezidento Roosevelto. 
49 dienų kelionę per kurią Daugeliui šalių tas parodė 
jis apvažinėjo 31,000 my- vieningumą Jung. Valsty- 
lių, ir aplankė Demokrati- bėse, kuris sustiprėjo po 
jos svarbiausius karo lau- japonų užpuolimo Perlų 
kus. Jis grįžo su degančiu uosto.

Yra užtektinai davinių, 
kad Willkie pasaulį apsu
panti kelionė atnešė na
ciams daug neramumo. 
Pavyzdžiui, Berlyno radio 
skundėsi apie jo buvimą 
neitralėje Turkijoje. Laik
raštininkai prašė kokį pa
aiškinimą. p. Willkie atsa
kymas buvo aiškus.

“Aš laikraštininkams pa-

kus. Jis grįžo su degančiu 
įsitikinimu apie karą ir 
taiką.

“Kaip aš sakau, kad tai
ka turėtų būti suplanuota 
pasauliniu pagrindu, tai 
reiškia, kad ji turi apimti 
visą pasaulį. Kontinentai 
ir okeanai labai aiškiai 
tiktai dalys visumos, kada 

VIENA VALANDA Iš 168, matomi, kaip aš mačiau, 
i šoro. Anglija ir Amerika

i dalys, Rusija ir Kinija, E- sakiau, kad atsakymas y- 
giptas, Syria ir Turkija, ra aiškus,” Willkie pareiš- 
Irakas ir Iranas irgi dalys, kė. “Paprašykit Hitlerio 
Ir tai yra neišvengiama, siųsti Turkijon, kaipo Vo- 
kad jokio pasaulio dalyje kietijos atstovą, 
negali būti taika, kol tai- nentą”. 
kos pagrindai nebus pada- Willkie praneša, 

kad^būtu ' Jam ryti stiPrus visose pašau- nijos, Indijos, ir Tolimų 
,K~ Rytų problemos padarė

' P. Willkie vėl išvyksta į jam gilų įspūdį. Jis aprašo 
■ - - , tolimas šalis tęsti savo apie vizitus Generalissimo

Motinai"1 Bažny’čia?<reikėjo. studijas pasaulio karo me- Chiang Kai Shek ir kitus 
įsakyti po mirtinąja nuo- tu- Bet- kiekviena praėjusi karo laiko Kinijos vadus, 
dėme, kad tikintieji kas 
sekmadienį ir šventomis 
dienomis dalyvautų šv. mi- 

: šiose. Tačiau, jei visi kata- 
Į likai žinotų neįkainuoja
mą šv. mišių vertybę bei 
neišsemiamą nuopelningu
mą, tada mūsų bažnyčios 
būtų kupinos, būtų perpil
dytos žmonėmis ne vieni

ARBA Iš 24?
Kiekviena savaitė turi 

168 valandas, gi kai viena 
valanda mums yra brangi 

į Dievo dovana. Gerasai Die
vas iš berybės mums duo- 

' da tas 168 valandas ir rei
kalauja iš mūsų tik vienos 
valandos, — 'lio dalvse”grąžinta, kas sekmadienį 11 _ 
dalyvaujant šv. mišių au
koje. Gailėtina, kad mūsų

I

I

A, 
žmones tik žinotų tą bran
giausiąją Dievo Dovaną! 
Kad žmonės tik realizuo
tų tą turtą, iš kurio gali 
naudotis sau ir kitiems, 
kasdieniai dalyvaudami šv. 
mišių aukoje!

ŠV. MIŠIŲ AUKOS
NUOPELNINGUMAS
Nūngi, žmonėms daug 

kas reikalinga, kaip kūnui 
taip ir sielai, bet kaip ma
žai jie įvertina tą šv. mi
šių aukos turtą, brangiau
siąjį visame pasaulyje! 
Žmonės kreipiasi į myli
muosius šventuosius su į- 
vairiomis novenomis, ke- 

| liauja į jų šventoves, mel- 
Įdžiasi ir aukoja. Tie patys 
žmonės prašo savo kunigų 
melstis už juos, kad jų rei- nesibaigiančiai atnašauja- 
kaluose užtartų pas Dievą, mos plačiame pasaulyje. 
Tačiau, tie patys žmonės Dėl to, tikintieji turėtų vi- 
pamiršta, kad Aukure yra sada naudotis tomis nuo- 
mūsų Dieviškasai Tarpi- pelningomis palaimomis,

Bepig tau, mergele, 
Pas močiutę augti, 
Vargas man berneliui 
Svetimoj šalelėj.

Prie tavo šalelės 
Močiutė sėdėjo, 
O pro mane jauną 
Kulkelės zvimbė jo.

Po tavo kojelių 
Bijūnai žydėjo, 
O po manim jaunu 
Kraujas raudonavo.

Ant tavo galvelės 
Rūtų vainikėlis, 
O ant manęs j'tuno 
Plieno kepurėle.

varijoje.

i

I

jo opo-

kad Ki-

padarė

diena įtikina nominalį res- Jo įspūdžius sekamai ap- 
publikonų partijos vadą, rašė.
kad atsakomybės, kurias “Mes turime nuspręsti 
Jung. Valstybės turės pri-iar mes rasime kada geres- 

i pažinti po kariniam pa- ni Alijantą rytinėj Azijoj, 
šaulyje vis auga. i negu Kiniją, ir jeigu atsa-

Willkie knyga “One kymas yra “ne”, kaip aš 
World”, pareiškia -įsitiki- spėju, tai turime būti pasi- 
nimą, kad po kariniam pa- ryžę išpildyti savo parei- 

■ šaulyje negali būti taip Sas musų Alijantui. Šios 
^ekmadtentafsTbet kasdien! vadinamų “junior part-1 pareigos^ reiškia ^ekonomi- 
per ištisus metus. Nė vie-|”ers į^o^/dvaSoje! "e mili?arinę pagelbą Bet 
nas pasiaukojimas ne butų UKSiuose ir dvasioje v mums Likia sunrasti 
nos “osišT^ikt ™we tik”, kad gali- Kiniečius ir jų problemas.

mams jau eina prie galo”. 
(šis yra pirmas iš dviejų 

straipsnių apie p. Willkie 
knygą “One World”.)

I

reiga ir garbinga privilegi- mngumo ir geresnį bendrą
- “ .----------------------- ----------------------1-----------------------

* *'-'**<£ ▼ U.1U,11V41Į 1O - - . v V •”

kad pelnyti bran- Jung. Tautų prieš sovimą 
mišių aukos Paskutinio šūvio. Jis įspė-Į

supratimą karo siekinių iš

REDINGOTE — Pale green 
with plum, its only oma- 
ments the novel buttons on 
pockets, is this redingote 
favored by Vi vien, singer 
with Phil Spitalny’s all-girl 

------orchestra.

ja aukoti vieną valandą iš
24 vai 
giausius šv. 
nuopelnus.

Tiesa, yra
gerų katalikų, kurie įver- vįeną į<§ trijų rolių po šio 
tina šv. mišių auk£ Kas karo”, p. VVillkie priduria, 
rytą galima juos rasti ties “siaurą nacionalizmą, ku- 
altoriumi, kur su Dieviš- rjs galutinai nužudys mū- 
kąja Auka vienijasi visa Sų pačių laisvę; tarptauti- 
šventoje Aukoje. Jie yra nį imperializmą, kuris rei- 
dvasiniai multimilijonie- škia paaukavimą kitų tau
riai, kurie žino nepaprasto tų laisvę, arba Įsteigimą 
ir neišsemiamo turto pas- pasaulio, kuriame bus ly- 
laptį, ir to turto iš jų neiš- gios progos kiekvienai ra- 
pleš ne vagys, nė plėšikai, seį jr kiekvienai tautai. E- 
nė priešai. Jie yra laisvi su tikras, kad Amerikos 

, kurių nepavergs žmonės didžiumoj pasi-

ja, kad Amerika vaidins 
■ svarbią rolę po karo.

pamaldžių ir “Amerika turi pasirinkti

žmonės, kurių nepavergs žmonės didžiumoj pasi- 
praeinanti pasaulio intere- rinks paskutinį iš šių kur
sai, nė sunkūs vargai bei s„”
skaudūs tyrimai, nė vylio-’ p’ Willkie pasaulinė ke- 
jančios linksmybės, nė ki- nonė jį artimai suvedė su 
tų žmonių apgaulės. Jie že- karo vadais daugumos di

džiulių tautų. Jis sutiko 
vyriausius militarinius va

mės galiūnai, kurie yra pa
laiminti, nes jie mato tuos 
dvasinius reiškinius, kurių 
supagonėjęs pasaulis ne
gali matyti. Jie yra tos 
skaisčios ir turtingos sie
los, kurios žino ir įvertina 
brangiausiąjį turtą plačia
me pasaulyje.

Skaitytojau, pasisakyk, 
ar priklausai prie tų kilnių j 
sielų? ar bendrauji švento-' 
je jų draugystėje? ar įver
tini, kaip palaimiintieji ir 
šventieji, šv. mišių aukos 
misteriją?, ar bendrai su 
jais dalyvauti šv. mišių au
koje?, ar naudojiesi bran
giausiais Didžiosios Aukos 
nuopelnais?...

• t

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

f

J
TO RETIRE — Lieut. Gen- 
eral Ben Lear, who retires 
May 31 as commander of 
Second Army, with head- 
ąuarters at Memphis. At 
that time he will reach 64, 

required retiring age.

Didelėj aukštumoj karių nuotaika, 
kompartmentą.



Antradienis, Gegužės 18, 1943

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Motinos Dienos Minėjimas

DU BOIS. PA. — Gegužės de- atsiliepimas į Mariją: “Ntkal- 
vintąją. sekmadienį. 8 vai. ryte čiausioji Marijos. mūsų Motinos 
Šv. Juozapo lietuvių bažnyčioje ir Karalienės. širdie, melski ui 
buvo atnašaujamos šv. mišios mus visus!” 
visų parapijoje motinų intenci
ja. Celebrantas kleb. kun. Myko
las J. Urbonas skelbė turiningą 
ir reikšmingą pamokslą visų 
motinų pagarbai. Juk kilnioji 
motinystė yra šventenybė, yra 
pasiaukojimas ir pati auka. La
biausiai užkietėjusioje širdyje 

randamas
Labiausiai

yra vieta.'

yra šventovė, kur 
motinos atvaizdas, 
užmirusioje sieloje 
kur meilingos motinos pavei ks- . 
las laikomas. Angeliškoji moti
nos šypsena nušviečia labiausiai 
susisielvartavusį veidą, kai atsi
mena ją. kuri davė gyvybę, ir 
globojo ir auklėjo.

Kad demokratija ir laisvė ne
išnyktų iš šios žemės, motinos 
aukavo viską... Per šv. mišias 
artėdamos prie Viešpaties Stalo, 
motinos aukojo meilingiausiąją 
auką už narsuolius savo sūnus 
karo laukuose, vandenynuose, 
padangėse, ir kad pasaulyje už
viešpatautų tikroji taika, tie- ‘ 
sos. teisingumo meilės...

OPERETĖ “SAULUTĖ”, 
MOTINOMS PAGERBTI
Motinos Dienos minėjimo ap

vainikavimas įvyko 7:30 vai. 
vakare šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos auditorijoje, kur pirmą 
kartą scenoje buvo statoma 
naujai sukurta operetė “Saulu
tė“ motinoms pagerbti.

Atsilankė skaitlingoji publi
ka. Visi gėrėjosi ir džiaugėsi 
Motinos Dieną minint. Sceną 
idealingai menino Jungtinių 
Valstybių ir Lietuvos vėliavos. 
Kvapios gėlės visus gaivino ne-

Paveikslas parodo, kai pradžiugina Raudonojo Kryžiaus slaugės savo 
apsilankymu Dėdės Šamo karius, kur nors tolimoj stovykloj.

studentų-čių meiliai jus visus 
susibūrusius sveikinu. Mes esa
me laimingi, kad šį atmintiną 
vakarą galime dedikuoti tą gra
žią operetę “Saulutę”, kuri tuo
jau bus perstatyta, meilingųjų

paprastu malonumu, ir visuose į mQSų motinėlių garbei ir jų pa- 
gyvavo palaimintoji nuotaika., gerbimui Motinos Dieną minint. 
Jaunųjų ir pasenusiųjų motinų “Mes norime išreikšti joms 
veiduose reiškėsi džiaugsmas ir! vįsOms neapčiuopiamą mūsų 
palaima. ■ meilę ir didelį dėkingumą už su-

Lygiai 7:30 vai. pasigirsta teiktą privilegiją mums lankyti 
gaivūs muzikos aidai, visi sus- katalikišką mokyklą. Mes gerai 
toja ir gieda: "The Star Span- suprantame, kad ne vieną kartą 
gled Banner”.

! Sekamai scenoje
joms reikėjo daryti daug aukų 

pasirodo savęs atsižadėjimo ir pasiauko- 
' studentė Viviana Bruzgaitė. ku- jimo, kad tai įvykdžius. Mes tas 
ri trumpa, bet kilnia savo kalba ■ dideles jų aukas įvertiname ir 
imponuoja publiką. Iš tos trum-lVisi esame be galo dėkingi, 
pos kalbos sužinome, kad tas' 
vakaras dedikuojamas moti
noms pagerbti: taip pat sužino
me dar gilesnę reikšmę...

STUDENTĖS BRUZGAI- 
TĖS KALBOS

TURINYS
I “Vardan visų Šv. Juozapo lie-

Sodalietės ir Šventojo Vardo 
Draugijos nariai taip pat artėjo 
prie Viešpaties Stalo. Šv. Mi
šioms pasibaigus, visos ir visi 
meldėsi ypatingąja intencija už 
visus kareivius, už karo laimė
jimą. už Popiežių Pijų XII-tąjį. 
už teisingą taiką ir už nuopel
ningą laisvę visoms pavergtoms 
tautoms.

Gilų įspūdį visiems paliko ide-. tuvių pradžios mokyklos moky- pergalint daugelį kliūčių 
alingas ir maldingas Sodaliečių nių ir aukštesniosios mokyklos priešų, įvykdant tą idealą. Per

■ “Šia proga, mes visi, o labiau - 
j šiai aukštesniosios mokyklos 
; studentai-ės. taip pat norime iš
reikšti didelį mūsų dėkingumą 

i ir D. G. klebonui kunigui Myko
lui J. Urbonui už nenuilstantį 
jo darbą, didingą triūsą ir nepa
prastą uolumą mūsų gerbūviui, 

ir

0

HANDY POINT CHART FOR PROCESSED FDODS
Point Valties of Popular Sizes, Effective May 2,1943

BLUE STAMPS

G H J

Not*.—Jams, Jallles. marmaladaa. fruit butter* and įtmllar preservas are NOT ratfoned.

CANNED AND BOTTLED
WEIGHT

CONTAINER SIZE J
Onr 1C a. 
Incl 14 oz.

0>9 14 U. 
tKL 1 t 2 SZ.

Omltie. 
Inct 1 n. t c.

Onr 11h. < O. 
imt 2 s.

Onr 2 S12* 
bft]*. r

fel Ptesic
Na. 211 Cyl

Na. 3C3 
No. 1 TaR 
Ooe Rot

ho.2 Oru Quart <*3Cy€>’l

FRUITS (Ine Inde Pieklnd and Spked):
**« 3 4 5 8 u
ApplKauct and Rad Sour Cherrfes 8 12 14 21 28
Aprlcots. Fruit Coektall. Fratts for sahd. or Mlzed Fruit 11 15 19 25 34
Berries (afl kinds) and Grapefroit 7 9 10 15 21
Flp. Paars, and Cranberrfes or Sauce. whole. strained, or jellled 6 8 10 13 17
Ptschts 10 13 16 21 29
Pineapple 15 20 23 34 47
Pfums or Prones ralį kinds) 3 4 1 5 7 9

FRUIT JUICES 1 ”Į 1
Grapefruit and all other Citros Juices, Fruit Nectars (ezchiding Papaya), i 

Grape Juice, and Prone Juice 2 2 3 3 4
Pineaople Juice 7 10 12 17 22

VEGETABLES:
Asparagus. Green or Was Beans. all other Beans (ezcept fresh shelled). 

Corn rezcept racuum packed and on-the-cob). and Miied Vegetables 8 12 14 21 28
Fresh Shelled Beans (including Urnas and Black-eyed Peas) and Vacuum 

Packed Corn 12 16 19 28 39
Groens. leafy fezcept Spinach) 5 6 8 10 14
Beeis and Carrots G 9 j io 15 21
Peas and Tomatoes 1 i# 14 16 24 34
Sauerkraut 3 4 | 5 7 9
Tomato Catsup or Chili Sauce. Tomato Pulp or Puree, and Tomato Sauce 

(ezcept when packed in combination dinners) 10 13 16 21 29
Tomato Pašte 1 i5 20 1 25 34 46
Mushroems. Pumpkin, or Spuash. and Spinach 8 11 14 19 26

VEGETABLE JUICES 1
Tomato Juice and Vegetable Juice combinations eontaming 70 percent 

or more Tomato Juice 4 5 6 8 11

jo vilties pilnas pastangas, mes 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
mokyniai ir studentai-ės nau
dojamės Katalikiškosios Mokyk
los nuopelnais, kurie mus lydi 
idealo ir dorybės takais.

“Daugiau laiko nebeužimsiu, 
kalbėdama, nes tuojau pradeda
me mūsų programą. Ačiū!”

Po kalbos sekė trumpa muzi- 
kalė “Virtuvės Vaikų Beno” 
programėlė, kuria gražiai pa
linksmino publiką. ;

DVIEJŲ VEIKSMU OPE
RETĖ “SAULUTĖ”

Operetė “Saulutė”, tai klasiš
kas muzikalis dviejų veiksmų 
kūrinys. Toje operetėje dalyva
vo arti 100 mokinių ir studen
tų-čių iš visų 12 skyrių — ben
drai su dainininkais ir daini
ninkėmis. Tas muzikalis kūrinys 
savo laiku susilauks gražios a- 
teities lietuviškoje meno kūry
boje, ir pagarsės kaip naujas 
šedevras lietuvių operos pasau
lyje.

Operetės “Saulutės” turinys, 
trumpai suglaudus, yra sekan- 

' tis.
Saulutė, tai .paprasta, bet ga

bi ir talentinga kaimo mergaitė. 
'Ji su skaitlingomis savo drau
gėmis dainuoja ir šoka. Atsilan
ko karalius kaip svetimasis pa
keleivis. Niekas apie jo majes

totą nežino. Jis dažino, kad 
’ Saulutė yra žavi ir nepaprasta 
mergelė, kuri ne tik moka gra
žių darbelių dirbti, bet ir šiau- 

' dus galinti paversti į auksą.
Nustebintas karalius vėliau 

per savo pasiuntinį kviečia 
Saulutę su savo tėvu ir visomis 
draugėmis pribūti pas jį į palo- 
cių.

i 

t

14 V lt H.

SOUPS CONTAINER 
SIZE H'.į 11 H. no. 2

BABY 
FOODS

CONTAINER
SIZE -> »>/>«■

Tomato Soup 3 5
Ali canned or bottled types and 

varieties, ercept Milk and 
Cereal (including Custards).

All other Seups 'erctuding 
Broth. and Cocktail)

Green Turtle, Clam Juice.
4 8 1 2

Soups. not concentrated 'ready to serve) 2 3

i
CONTAINER 

SIZE ->FROZEN

FRUITS. BERRIES. AND JUICES

Stravberries____________________
Ali rthtr Fnitts and Bemes

VEGETABLES
Beans. Baked _____________________
Beans. Green (aR sty*es)___________________

_ Beans Lima (»N rarieties)___________________
Corn Cut ______ ______________________
Corn-on-cob
Peas _______________________________

_Spmach__ _______________
Ali other Vegatables and Veptable Cembinations fezduding 

Kale)

4
4

j
f

4 _
4
4
4
4
4
4

4

This chart only lists point valuos 
for the most popular sizes. See 
the official chart at your grocer's 
for other sizes and their point 

valuos

CAUTION
6__

Only items on this chart reųuire 
6 — the surrender of Blue Stamps 

from War Ration Book Two

Seselėms Pranciškietėms, kurios 
tiek triūso įdėjo tą muzikalę o- 
peretę perstatyti scenoje; dėko
jo ir visiems skaitlingai atsilan- 
kusiems dalyviams, kad pagerb
ti motinas. j

Pačioje pabaigoje, visiems 
sustojus, sugiedotas tautos him
nas “Lietuva Tėvynė mūsų”.

Operetės “Saulutės” išpildy
mas gražiausiai pavyko. Rinkti- 
niausi kostiumai, originalūs 
dainos, gaivi klasiška muzika, 
ir visa palaimintoji nuotaika 
Motinos Dieną minint, sukūrė 
tobulos dienos užbaigą.

Tai buvo palaimintoji diena 
visiems dalyviams. Šis antrasai 
gegužės sekmadienis Šv. Juoza
po lietuvių parapijoje pasilieka 
atmintinas tuomi, kad visos mo
tinos parapijoje buvo pagerbtos 
nesitikėtu ir nepaprastu būdu, 
gi visi kiti apturėjo gražiausius 
įspūdžius.

Netikėtumėte, kad tai visa to
kiu gražiu ir menišku skoniu 
taip atsibūtų tokioje mažoje lie
tuvių kolonijoje, kaip Du Bois, 
Pa. Tačiau, tai tikrovė! Ne vel
tui kleb. kun. Mykolas J. Urbo
nas turiningoje savo kalboje iš
sireiškė: “Mes, nesigirdami, tai 
galime padaryti, nes kur vieny
bė, ten galybė!” Tai tikroji tie
sa!

Gi Seselės Pranciškietės, su
manioje vyresniosios Seselės M. 
Kliaros vadovybėje, daug įdėjo 
ir nuoširdaus pasiaukojimo ir 
uolaus darbo. Žmonės, ypatingai 
motinos brangiųjų Seselių ne
pamirš ilgai. O Gerasai Dievas 
tegu jas visas laimina!

Žodis apie operetės ‘Saulutės’ 
autorę. Tą operetę sukūrė kuk
li, bet talentinga Seselė M. j 
Pranciška. Ji gimusi ir pakrikš
tyta Šv. Juozapo lietuvių para
pijoje, Du Bois, Pa., kur dabar 
mokytojauja ir vargoninkauja. 
Pirma tapimo Sesele Pranciškie- 
te, ji pasaulyje buvo žinoma 
vardu Leoną ir pavarde Valat- 
kevičiūtė. Gerieji jos tėveliai 
Pranciškus ir Petronėlė Valat- 
kevičiai ilgai gyveno Du Bois, 
Pa. Gi dabar gyvena Detroit, 
Mich.

PHILADELPHIA. PA.
IŠ TAUTINIO FEŠTIVALO 

IR KAZIMIERIEČIŲ TARPO
Čia užpereitą savaitę, 5, 6, 7 

ir 8 gegužės Muzikos Akademi
joje įvyko taip vadinamas ang
liškai: 10-th Annual National 
Folk Festival, kuriame tarpe ki
tų tautų, aktyvų dalyvumą pro
gramoje ėmė ir lietuviai daini
ninkai ir šokėjai, ir kurie pri- 
gelbstint ir vietiniams, vakare, 
8-tą gegužės. Kazimieriečių sve
tainėje išpildė puikiai progra
mą Motinos Dienos Minėjimo 
proga.

Į tą parengimą žmonių buvo 
susirinkę devynios galybės... 
(kaip subatvakary, tai labai 
daug, nes biznieriai subatvaka- 
rais yra labai “byzi” — ne la
bai, kur gali dalyvauti.

To vakaro vedėju, kaip ir jos 
uoliausiu ruošėju, buvo nenuils
tamas čia kunigas - veikėjas, 
Stasys Raila.

Programa buvo gan ilgoka, 
net 22-jų skyrių. Ji prasidėjo 
Amerikos 
nigo Igno 
le motinų 
akordais: 
sų, tu didvyrių žemė!”

Svečiams - artistams iš Chica
gos vadovavo A. Skirius ir L. 
Zaikienė; o iš Bostono — Ona 
Ivaškienė. K.V.

savo dukterį, ir ji dabar tampa 
karalaitė.

Vėl liūdesys, vėl rauda, vėl 
sutartinė daina. Nykštukas vėl 
pasirodo ir reikalauja karalaitės 
Saulutės vainiko.

Saulutė pergyvena skausmą, 
bet randa džiaugsmą, kai Nykš
tukas pagaliau sutinka su ta iš
lyga, kad jei Saulutė įspės jo 
vardą, jis daugiau nebereikalaus 
jos vainiko.

Dabar Saulutė daugiau susi
rūpina su tuo vardo įspėjimu. 
Vėl liūdesys, vėl daina, vėl ža
vesys. Karalius su karaliene 
guodžia Saulutę. Pasirodo girių 
karalaitės, kurių Saulutė žavin
čia daina kiekvienos klausia a- 
pie vardą. Tai paslaptis, ir Sau
lutė negali sužinoti.

Pabaigoje, kokia laimė Saulu
tei, kai ji iš kitų dainininkų 
nykštukų sužino tikrąjį vardą.

Tai bendrasis džiaugsmas vi- 
1 siems. kurie visą laiką buvo su

žavėti gražiomis dainomis, gai
via muzika ir labai įdomiu turi
niu, nes pati publika tai visa 
džiaugsmu ir kerėjimu taip gy
veno pirmąjį kartą, kadangi tas 
naujas muzikalis kūrinys buvo 
statomas tik pirmąjį kartą.

Svarbiausi Veikiantieji 
Asmenys Operetėje

Saulutę labai žaviai vaidino 
studentė J. Žerinskaitė. Tėvo 
vaidmenį tinkamai ir pagirtinai 
atliko studentė M. čeravičiūtė. 
Sūnų puikiai vaizdavo mokinys 
R. Swischer. Karaliaus dideny
bę šauniai perstatė studentė B. 
Žurinskaitė. Karalienės gracin
gumą maloniai suteikė studen
tė E. Bruzgaitė. Karaliaus Pa
siuntinio dalį reikiamai išpildė 
studentė A. Vasiliauskaitė. Nyk
štukas kerėjančiais savo gabu
mais pasirodė esąs mokinys T. 
Brūzga.

Saulutės Draugės, parinkto
sios studentės iš 9, 10. 11 ir 12 
skyrių, gražiu savo dainavimu 
žavėjo visus.

Mažyčiai mokiniai iš 1 ir 2 
skyrių visiems pridavė malonu
mo ir džiaugsmo. Jų daina “Mo
tina” linksmino kiekvieno širdį. 
Gi mažytės P. Sūnelaitės eilu
tės “Mamytė” įkvėpė gražiosios 
motinos meilės.

Antrame operetės veiksme 
“Piemenėlių Šokyj” šauniai pa-

himnu, bei kleb. ku- 
Valančiūno prakalbė- 
garbei, o užsibaigė 

“Lietuva, tėvynė mū-

Kun. A. Tamoliūnas.

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

GEGUŽfiS MENESIO
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. 
Knygutė buvo išleista Šv. Kazi
miero Draugijos, Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
184 pusi. Kaina tik 25c.

Užsisakydami šią “Gegužės 
Mėnuo” knygutę, įdėkite 25c į 
konvertą ir prisiųskite: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass., ir tuojau ją gau
site.

KARALIAUS PALO-
CIUJE

Karalius ir karalienė Saulutę 
ir visus sutinka palociuje. Čia 
Saulutės gabumai tiriami. Ji tu
ri pergyventi didelį susirūpini
mą ir sielvartus, kai ją palieka 
vieną šiaudus paversti į auksą. 
Ji rauda ir dainuoja. Scenos ša- 

, limais ištikimos jos draugės 
dainininkės gražiomis savo dai
nomis sukuria liūdesį, džiaugs
mą ir žavesį.

Pasirodo Nykštukas, kurs 
Saulutės pasigaili ir nori jai 
padėti, bet ji turinti jam ati
duoti savo karolius. Ji sutinka, sjrodė mokiniai iš 6, 7 ir 8 sky- 
ir šiaudai virsta auksu. Ateina rjų 
karalius su karaliene, ir abu Girių Karalaitės mokinės iš 

Į nudžiunga, matydami auksą.. 3, 4 ir 5 skyrių, tiesiog kerėjo 
Saulutė nori pasiteisinti, bet 
niekas negelbsti, 

į Karalius nori labiau ištirti 
Saulutę. Įsako pristatyti dau
giau šiaudų. Saulutė paguodą 
randa dainoje. Jos bendrės dai
nininkės gražiomis savo daino
mis virpina visų širdis. Pasirodo 
Nykštukas, kurs dabar iš Sau
lutės reikalauja vainiko, kai ji 
tapsianti karalaitė. Vėl nusivyli
mas, vėl rauda ir daina. Paga
liau, Saulutė sutinka. Šiaudai 
pamainomi auksu.

SAULUTĖ KARALAITĖ
Karalius ir karalienė iš dide

lio džiaugsmo Saulutę priima už

Užsisakykite Toniko Pas Mus į
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms,
Krikštynoms ir visokiems į 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

\ Tel. Dedham 1304-W ?

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSO^-R

i 
i

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

“Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

publiką.
Nykštukų vaidmenį gabiai at

liko mažyčiai mokiniai iš 3, 4 ir 
5 skyrių.

Prie galo įkvėpiančiai sudai
nuota daina “Brangi Mano Ma
mytė“.

Čia sekė plastika, kurioje stu
dentė Viviana Bruzgaitė atsto
vavo Laisvę, kitoms daininin
kėms dainuojant "We Mušt Be 
Vigilant“. Apie Laisvę ėjo pa
rinktosios mokinės dainininkės 
su tautinėmis juostomis.

Klebono Kalba ir Užbaiga
Po to sekė kleb. kun. Mykolo 

J. Urbono kalba, kurioje dėkojo

l

ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 
kražtai, 288 puslapiai. Kaina .......................... $1.50

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, 
auksuoti kraitai, 288 pusi. Kaina ..................

DIEVAS SU TAVIM, Juodi, tikro kolenkoro vlrin- 
llai, 192 pusi._____________x______________

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, Juodi, tikros odos 
Ir lankstūs virbeliai; apvalūs kampai------------

"MALDŲ BALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos 
apdarais, auksiniais krantais, 432 puslapių....

MALDŲ RINKINĖLI8, balti celuloidiniai virieliai

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virieliai 
su kablko________________________________

PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai, 
555 pusi. __......................... -..........

$1.50

35a.

$1.25

$2.50

$1.00

$1.50

$2.75

Su užsakymais kreipkitės —
“DARBININKAS”

36S W. Broadway, So. Boston, Mass.



Antradienis, Gegužės 18, 1943 DARBININKAS T

Nauja Drama
Mūsų išeivijos literatūroj labai trūksta scenos 

kūrinių. Gi publika kaip tik daugiausia jų pageidauja. 
Tad dramos mėgėjai - promotoriai graibsto juos kur 
tik gali. Kai susisiekimas su Lietuva dar buvo galimas, 
ta spraga šiaip taip buvo užpildoma, bet dabar tai jau 
užėjo tikras sausmetis. Nestebėtina, kad kiekvieną 
vertingesnį dramos kūrinį ištroškusi gerų vaidinimų 
publika su džiaugsmu pasveikina. Tokio karšto, nuo
širdaus priėmimo susilaukė nauja drama “Svastikos 
Vergijoj”, kurią parašė Brocktone gyvenąs Šv. Roko 
parapijos vikaras, kun. Feliksas Nobutas.

Dramos eiga sukasi apie susidariusį gyvenimo 
mazgą — rodos, gan paprastą, bet galų gale išsivys

čiusį į tragišką finalą. Du jauni lietuviai kaimiečiai ap- 
siveda ir išvyksta į Vokietiją. Ten jie norėdami pada
ryti karjerą, visiškai suvokietėja ir tiek užsimiršta 
savo tautybę, kad Vokiečiams Lietuvą okupavus, jis 
(Rainys, dabar jau Reinhardas), tapęs Gestapo nariu, 
imasi persekioti patriotingus lietuvius, ypač tuos, 
kurie spausdino nelegališkus, t. y. vokiečiams nepa
lankius laikraščius. Tragiškiausia buvo tai, kad slaptu 
spaudos darbu užsiėmė jo žmonos šeima, kurios galva, 
žmonos tėvas, buvo net “Tiesos” redaktorius. Išgamai 
Rainiui tai nesudaro jokio skirtumo. Gestapo darbą jis 
uoliai atlieka. Labai įdomiai parašyta scena, kurioje 
Rainys, išgama lietuvis (vaidino B. Bartkevičius) mė
gina įtikinti susipratusį lietuvį - redaktorių (vaidino 
M. Audiejaitis), kad lietuviai vokiečiams giminingi 
(prūsai — senovės lietuviai; dabar Prūsija Vokietijos 
branduolys; iš to išvada, kad faktinai Vokietiją valdo 
— lietuviai). Bet redaktorius - lietuvis nesiduoda su
viliojamas. Jam nereikia nė rusų, nė vokiečių “globos”. 
Jis nori būti laisvas, nuo niekeno nepriklausomas lie

Vaidinimas-“Svastikos Vergijoje 
Puikiai Pavyko

Svetainė Prisikimšusi — Publika Verkė 
Parduota Karo Borų Už $11,000

tuvis, kaip ta žuvelė, nė pagauta ir rusiškai iškepta ar 
vokiškai išvirta, bet laisvai lietuviškai po Nemunėlį 
beplaukiojauti. Nuo tokio argumento Rainys iš gud
rios lapės virsta plėšriuoju vilku ir visą žmonos šeimą 
įmeta į kalėjimą ir žiauriai kankina. Ir pati Rainio 
žmona Stasė (vaidino p-lė L. šerintaitė) akyvaizdoje 
savo draugių, išdidžių vokietaičių, išsižada savo moti
nos, kuri ją prakeikia. Stasėje atgimsta nuslopinta są
žinė. Ji slaptai nuo vyro aplanko tėvų namus. Atgi
musieji jaunų dienų įspūdžiai smarkiai ją paveikia. 
Atsiklaupusi po kryžium, ji verkdama apalpsta. Įėjusi 
motina iš pradžių ją varo iš namų, bet įsitikinusi, kad 
jos atgaila pilna nuolankaus nuoširdumo, galų gale 
jai dovanoja. Motinos su dukteria susivienyjimas toks 
graudus, kad visa publika apsiverkė. Ta scena ar tik 
nebus kilniausia ir gražiausia visoj dramoj. Čia auto
rius išliejo visą savo jautrią sielą ir savo jausmus 
maestriškai sudramatizavo. Vaidintojos: motina (M. 
Mazgelienė) ir duktė (L. šerintaitė) pilnai pagavo au
toriaus mintį ir atitinkamu meniškumu ją įkūnijo. Ne 
taip savo karjerą užbaigė Rainys, sąžinės skaudžiai 
kamuojamas, jis nusišovė. Išgamos rolė nedėkinga vai
dinti, bet p. Bartkevičius pasirodė tikru aktorium. Jo 
vaidinimas visapusiškai pavyko.

Drama buvo suvaidinta Šv. Petro bažnytinėj sve
tainėj. Skaitlinga publika patriotiniu vaidinimu įkai
tinta, išpirko $11,000 karo bonų. K.

Didelis pasirinkimas įvairių degtinių, alaus ir įį 
vyno. Patarnavimas malonus ir mandagus.

Kviečiame kaip vyrus taip ir moteris atsilankyti | 
ir laiką praleisti. S

S. ZAVADSKAS, Savininkas
324 W. Broadway, So. Boston, Mass. s

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

> ■

z

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croųuignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

So. Bostono lietuviai, kurie 
sekmadienį, geg. 16 d., “Darbi
ninko” parengime nesuspėjo ar 

, negalėjo pirkti Karo bonų, tai 
pirmadienį nusipirko bonų, kad 
tik padidinti kvotą.

pp. Ona ir Jonas Dix (Dik- 
sai), gyv. Athens St., pirko Ka
ro bonų už $275.00, o sekmadie
nį, “Darbininko” parengime 
pirko už $100. Yra ir daugiau 
lietuvių, kurie pirko. Prašome 
pranešti “Darbininko” redakci
jai ir jūsų vardas bus priskai- 
tytas prie jau pirkusiųjų.

(Zagurskaitė), adv. A. Young, 
adv. K. Kalinauskas, Dr. Pr. | 
Galinis, p. Juozas Casper, A. 
Grabijoliūtė, p. Zaletskienė ir 
M. Venis. P-nui Veniui priklau
so didelis kreditas už bonų pa- 
rūpinimo apsaugos — policijos.

ARTISTUS PAVAIŠINO — 
Po vaidinimo “Darbininko” sa
lėje buvo paruošta artistams 
puiki vakarienė, kurią pagami
no p-nia Eva Marksienė, pade
dant Julei Puodelienei, Antani
nai Majauskaitei ir Onai Siau-i 
rienei.

Į vaišes buvo atėję pp. Al. ir 
Ona Ivaškai, pasveikinti Brock
tono Dramos Ratelio artistų.

Salėje prie scenos ir tikietų 
darbavosi: St. Griganavičius, 
V. Valatka, V. T. Savickas ir p. 
Savilionis.

Tikietų platinimo konkursą, 
laimėjo p-lė M. Kilmoniūtė. Rap.

Sekmadienį, gegužės 16 d. Šv. 
Petro par. salėje LDS N. Angli
jos Apskr. ir vietinė LDS kp. 
“Darbininko” naudai surengė, 
vakarą, kuriame kun. F. Norbu- 
to vadovybėje Brocktono Lietu
vių Dramos ratelis labai gražiai 
suvaidino kun. F. Norbuto pa
rašytą 3-jų veiksmų dramą — 
“Svastikos Vergijoje”.

Veikalą suvaidino sekantieji 
asmenys: Senutė — Margarita 
Mazgelienė; Senukas — Marty
nas Audijaitis; Barbora — var
gonininkė p. Leoną Šarintaitė; 
Alytė — Marytė Peldžiūtė; 
Reinbėkas — p. Bronius Bartke
vičius; Stasės Tarnaitės: p.p. 
Tamulevičiūtė ir Ag. Mateikai- 
tytė; Naciai kareiviai: — pp. 
Vytautas Jakavonis, Pr. Aksti
nas ir p. Kašėta; Stasės draugės 
— EI. Bulkaitė, B. Jezukevi- 
čiūtė, ir Lina Matulytė. Sufleris 
— Marg. Sinkevičiūtė.

Vaidinimo metu, publikoje ma
tėsi didelis susitelkimas, tarsi, 
kad žiūrovai būtų bažnyčioje. 
Daugelis iš susijaudinimo šluos
tė ašaras. Kaip vaidintojai, 
taip ir publika šią dramą tikrai 
pergyveno.

Publikos prisirinko pilna sa
lė. Daugelis turėjo stovėti, nes 
neužtektinai buvo kėdžių.

Šiame parengime kalbėjo vie
tinis klebonas kun. F. Virmaus- 
kis, kun. dr. K. Urbonavičius, 
kun. J. Švagždys, M. Venis ir 
p. Thomas O’Connell, War Sav- 
ings Dept. atstovas.

Publikoje matėsi daug profe- 
sijonalų: dr. P. Jakimavičius, 
dr. P. Galinis, adv. A. Young. 
adv. K. Kalinauskas ir kitų.

Taipgi svečių ir viešnių buvo 
ir iš kitų miestų. Iš Cambridge 
matėsi pp. Žilių šeima, p-nia K. 
Plekavičienė ir kitų, kurių pa
vardžių neteko sužinoti.

P-nio Mykolo Venio pasidar
bavimu Mt. VVashington Co- 
operative Bank, vadovaujant p. 
B. Shea pardavinėjo svetainėje 
Karo Bonus. Išpirko už $11.000. 
Prie pardavimo bonų drabavosi 

Antradienį, 7:30 v. v., parapi
jos salėj, 492 E. 7th St., Moterų - 
Merginų kareiviams remti sky
rius laikys savo susirinkimą. 
Šiame susirinkime bus svarsto
ma daug svarbių reikalų.

Kareivių motinėlės ir žmone
lės galės pasirašyti po peticija 
Prezidentui dėl Lietuvos laisvės.

Tūla gražuolė mergina, pasirodo, kaip ji mitriai su
geba suvaldyti savo lygsvarą, net ir tada, kai arklys 
iššoka į dvikojo poziciją.

|tūkstančių dolerių. Prie Bonų
I sunkiai dirbo panelė Zagorsky- 
:tė, šio banko knygvedė, ponas 

Bronislava Pranciška Ikamai- Mikas Venis, kurs šiame banke 
tė, gyv. 139 D St., geg. 22 d., dirba, adv. A. Jankauskas, Fe- 
rengiasi ištekėti už jūreivio Vi- deracijos skyriaus pirmininkas 
limo Tarno Gee, kurs vestuvių ir kiti.
proga pereina į katalikus. I Gal reikėtų War Bonds par- 

-------------- ' duoti ir per Maldos Apaštalybės
Geg. 16 d., tapo pakrikštytas draugijos parengimą, geg. 23 

Juozas Antanas Alberto ir O- d., 3 vai. p. p.?
nos (Sinkevičiūtės) Pignatų: “Svastikos Vergijoje” žiūrovų 
Aleksandras Edwardas Alek- tarpe matėsi Dr. P. Jakimavi- 
sandro Vilelminos (Collins) Fe- čius, adv. K. Kalinauskas, adv. 
rentų ir Ieva Regina Nikalojaus A. Jankauskas, studentas -spor- 
ir Veronikos (Gumauskaitės) tininkas Rapolas Kelmanas ir 
De Yesų. daug kitų retų svečių.

-------------- Ponas Kelmanas yra iš Potts- 
ville, Pa. Baigęs Floridos uni
versitetą. Pasižymėjo tos įstai
gos futbolio rately. Baigė Har- 
vard University Business Admi- 
nistration mokslus. Dabar ruo
šiasi leitenantu kariuomenėn.

ŽINUTES

Tą dieną ištekėjo Joana Gel- 
žinytė, gyv. 47 Lyons St., 
jūreivio Prano McPadden.

už

Taip pat tą dieną, Brockto- 
niečiai suvaidino “Svastikos 
Vergijoje” ir padarė furorą. 
Žmonių buvo pilna salė. Jiems 
visiems šis patriotingas teatras 
labai patiko. Buvo daug vaidin
tojų, kurie tikrai artistiškai sa
vo roles išpildė. Už šiokį fundą 
South Bostoniečiai yra Brockto- 
niečiams dėkingi.

Prieš ir po vaidinimo buvo, 
vadovybėje Mt. VVashington 
Coop. Bank atstovų, So. Bos
ton, pardavinėjami War Bonds. 
Jų išparduota už vienuoliką

Kareivis Vaclovas J. Kavens- 
kas, iš Moline, III., dabar yra

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
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. Parkway—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininkė-

*V. JONO EV. BL. PASALPINt* 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuieikis 
j 702 E. 5th St, So. Boston, Mass. 
i Prot. Rašt. — Jonas Glineckis, 
> 5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
| Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
I Iždininkas — Vincas Zaleskas,

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

501 E. 51h St., So. Boaton, Maaa.

j Draugija laiko susirinkimus kas tre 
fiią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pistų. Parapijos saMj

I 492 E. Tth St.. So. Boston. Mass

I

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

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

Perkins MarkeiPovilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

I

A Ba/frTLi-iūna? - p. Klinga, SavlJ 753 Broadway
TeL ŠOU 3120, So. Boston.

t

i

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

DAKTARAI

I

Į

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

kampas Inman arti Centrai s<_ 
f'AMBRIDGE MASS

ri» Valandos 2- 4 ir *

LANKĖSI

Penktadienį, “Darbininke” lan
kėsi Cambridgietės — pp. E. 
Plekavičienė ir Dom. Žukienė. 
Atsilankymo proga josios pasi- 
pirko knygų, savo sūnams ka
riams medalikų ir kitokių daly
kų, ir p. D. Žukienė aukojo $1.00

šie: Mr. B. Shea, Miss A. E. Su- 
llivan, Miss Kane, Miss Zaigar

JAMAICA PLAIN parsiduoda 
3-jų šeimynų namas. 6-6-6 kam- 

Į bariai. Trys heateriai dėl karš
to vandenio. Piazai. Arti prie 

į karų. Pirmas aukštas tuščias, 
i 32 Sheridan St. (14-18-21)

I
“Darbininkui”.

šeštadienį, “Darbininke” lan
kėsi Feliksas ir Emilija Davai-. 
niai iš Hudson, Mass. Atsilan-; 
kymo proga, pp. Davaimai 

; “Darbininko” palaikymui auko
jo $2.00 ir Radio paramai taip- . 
gi $2.00. Dėkojame pp. Davai- 
niams už aukas.

Taipgi, šeštadienį, gegužės 15 
d. “Darbininke” lankėsi Jonas ir 
Marijona Sutkai iš W. Meadway,' 
Mass. Jie yra ilgamečiai “Dar-; 
bininko” skaitytojai ir rėmėjai. 
Atsilankymo proga nusipirko iš 
“Darbininko” administracijos 
puikų General Electric Radio, į 
kurį padovanos savo dukrelei 
Mykolinai Sutkiūtei, kuri turi 
grožio saloną, vardu—MICKEY 
BEAUTY SHOPPE, 744 Center 
St., Jamaica Jlain. Mass.

Sidabrinis Jubilieius
apsistojęs So. Bostone. Jis 
džiaugiasi South Bostono lietu
viais ir jų bažnyčia.

Norintieji žaisti baseball. yra 
kviečiami susirinkti į McNarys’ 
park, antradienį, 4 v. p.p.

Penktadienį, po vakarinių pa
maldų Federacijos skyrius turės 
savo susirinkimą.

Pamokos Sutvirtinimo Sakra
mento yra duodamos dažniau, 
nes Vyskupo atsilankymas ne
betoli — birž. 17 d.. 10:30 v. r. 
Vaikams: sekmadieniais, 1 vai. 
p. p.; trečiadieniais. 4 v. p.p., ir 
šeštadieniais. 9 v. r. Suaugu
siems: trečiadienį, po Šv. Tere
sės novenos ir geg. mėn. pamal
dų.

V. ir O. Marcinkai, minėjo 25 
Metų Vedybinio Gyvenimo 

Sukakti.

So. Bostono stambūs biznie
riai — pp. Vladas ir Ona Mar
cinkai, gegužės 9 d. minėjo 25- 

i kių metų vedybinio gyvenimo 
sidabrinį jubiliejų, kurio proga, 
p-nios Marcinkienės sesutė ir 

’ švogeris Kazimieras ir Marijona 
I Airošiai, Roslindale, Mass., savo 
i - « •namuose surengė surprise 
party” jubiliejatus pagerbti. 
Dalyvavo nemaža pp. Marcinkų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Pp. Marcinkų dukterys, žentas 
ir sūnus įteikė jiems puikią do
vaną. Vaišių laike, jubiliejatams 
sudėta daug gražių linkėjimų.

I Reikia paminėti, kad bankie- 
I tas buvo tikrai karališkai pa- |
ruoštas. Prie jo prirengimo dau- 

Kun. Virmauskis užkvietė art. giausia prisidėjo pp. M. Aišno- 
R. Jušką ir parapijas chorą su- rienė, pp. Marcinkų dukrelė Ol- 
rengti parapijos naudai koncer- ga Juškauskienė, p. E. Mark 
tą. kuriame dalyvautų artistė 
Griškaitė.

I

Mirė gegužės 16 d. Jonas Vir
bickas, 64 m. amžiaus, gyv. 517 
E. 8th St.. So. Boston. Paliko 
gimines Lietuvoje. Paėjo iš Va
balninku paA Pašarvotas laido
tuvių direktorių D. A. Zaletskų 
name. 564 E. Broadway, So. 
Boston. Laidojamas trečiadienį, 
gegužės 19 d., 9 vai. rytą iš Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čios Naujos Kalvarijos kapuose.

(Žilinskai- 
biznieriai 
priklauso

sienė ir kitos.
Pp. Vladas ir Ona 

tė) Marcinkai yra 
virš 21 metai ir abu
katalikiškose draugijose ir prie 
LDS 1-mos kp. Jie išaugino dvi 
dukteris ir sūnų, kurie ir-gi yra 
geri, susipratę lietuviai ir kata
likai.

Linkime pp. Marcinkams il
giausių metų. Rap.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

PARSIDUODA — Somerville, 
Mass. 3 šeimynų, 15 kambarių 
namas. 2-jų karų garadžius, mo
derniški įrengimai. atskiri 
steam heat apšildymai. Cash 
$6,500. Telefonas Kirkland 6558. 
P. Foley, 16 Leonard Avė., Cam
bridge, Mass. (17-21-24)

Pinigų?
Pašvęsk keletą valandų kas- 

diepj^^ngvas darbas. Patyri
mas nereikalingas. Pilnas lai

kas arba laikinai.
ROYALCROVVN 
COMPANY, Ine.

791 Washington St., 
Boston, Mass. 
Tel. Hub 2270

REIKALINGA
Patyrusių

SLIP - COVER
SIUVĖJŲ 

Dėl Upholsterių
Dirbtuvėj

GRABORIAI



8Antradienis, Gegužės IS 14-13

Amerikos Kiniečiu Gyvenimas

(Šių dienų knygos—Apžvalga Stephen Pearce)

savo talentais ir progomis, 
kad jie laikys pagarboje 
mūsų šeimos vardą, ir įsi- 
gvs žmonių pagarbą”.

Klausimas buvo išspręs- 
pavardė- tas Amerikos naudai. Bet 
rašyta a- Pardee Lowe, kaip milijo- 

pie šią Kiniečių šeimą, nai Amerikos mokinių bu- 
nors gal mažai žmonių su- vo produktas “melting 
prato koksai charakterin- pot” (puodas, kuriame 
gas Amerikos bruožas bu- viskas susilieja). Jis pa- 
vo tas pavadinimas Ame- mena jo pirmą dieną mo- 
rikos Kiniečių vaikučių A- kykloje, kada mokytoja 
merikoniškais vardais, užrašė visų vaikų tautinę 
nors jų pavardė buvo vie- kilmę, 
na iš seniausių Kinijoj.

Vice-prezidentas Mar
shall parašė laišką dvynių 
tėvui, kuriuomi jis sakė — 
“Būti geram Amerikos pi
liečiui. pagal mano supra
timą. yra geriausias daly
kas pasaulyje ir nors aš Heinz Creyer — vokietis”, 
negaliu apdovanoti Jūsų 
vaikučius pasaulio gery
bėms, aš galiu jiems linkė
ti užaugti sveikiems ir bū
ti paguoda tėvams ir ša
liai”.

Vienas iš Lowe vaikų, 
Pardee Lowe, tapo socialo- 
gu ir rašytoju, ir jo nese- skaitė, ką tik rado apie A- 
niai išleistoj knygoj “Fa- merikos istoriją ir Ameri- 
ther and Glorious Descen- kos prezidentus. Už kelių, 
dant”, jis rašo apie savo metų, kada stengėsi gauti 
gyvenimą, kaipo jauno A- darbą vasarai, jis pirmu 
merikiečio, kurio tėvai bu- kartu susidūrė su diskri- 
vo Kiniečiai. Jis rašo apie minacija.
tėvo gyvenimą Amerikoje, “Visur buvau sutiktas su 
nes tėvas yra knygos turi- pasityčiojimais arba iri- 
nvs. žmogus, kuris buvo tacija — ir visada su tuo 
žinomas dėl savo teisingu- pačiu atsakymu “gaila, ką 
mo ir visų pagerbtas San tik radome darbininką 
Francisco apylinkėj, kur tam darbui”. Kas prasidė-; 
jie gyveno. jo, kaipo puikus nuotikis,!

Tėvas tikėjo, kad Kinie- pavirto į baisų ilgai tęsian
čiai gali tapti dalimi Ame- ti pergyvenimą.
rikos gyvenimo ir, kad jie Pagaliau Pardee Lowe 
gali įgyti Amerikos drau- rado savo vietą Amerikos 
giškumą būdami toleringi gyvenime, kada vedė žmo- 
kitų. Jis pats šį įrodė, įgy- ną iš Naujos Anglijos. Jo 
damas pagarbą Amerikos šeima buvo nustebinta ir 
verslininkų savo biznio 
reikaluose.

Bet. kaip daugelis imi
grantų Tėvas norėjo pasi
daryti čionai pinigų ir grį-

Kada Lowe šeima susi
laukė dvynių, jie buvo pa
krikštyti ir pavadinti Wil- 
son ir Marshall, užvardinti 
tų dienų prezidento ir vi- 
ce - prezidento 
mis. Daug buvo

“Louisa Fleishhacker — 
austrė”. Ji pabrėžė “aus
trė”. “Elsie Forsythe — 
Anglė”. “Penelope Lincoln 
— Amerikos negrė”. “Yu- 
ri Matsuvama— japonas”. 
“Maria Pucinelli — italė”.

“Pardee Lowe— Kinietis”, i 
Toksai buvo sąrašas mo
kinių.

Vienas iš jo mokytojų 
pasakė, kad jis. kaip ir ki
ti čionai gimę, gali vieną 
dieną tapti Prezidentu. į 
Per mėnesius jaunuolis j

i 
susirinko kritiškai stebėti 
šią Amerikietę, kada ji | 
grįžo su savo vyru į jo na-: 
mus.

“Jos prisitaikimas prie 
žti į Kiniją. Kiniečių įpročių, išmoki-!

“Neišsipildė, kaip Tėvas ;mas jų sveikinimų, nuste- 
norėjo. Jo ateitis buvo A- bino šeimos senesnias mo- 
merikoje. Jis čionai gyve- teris, kurios apgailestavo 
no, jo brangieji buvo čia jaunosios kartos nepaisė- 
palaidoti, ir jo vaikai vis jimą Kiniečių įpročių, 
daugiau linko prie Ameri- “Mano tėvas buvo labai 
kos gyvenimo ir įpročių, patenkintas. Mano žmona 
Kas bus ateityje, užklaus- įvertino šeimos garbingą 
davo jo draugai. Tėvas at- vardą ir tapo pavyzdys

1 -in i i nf/irvi o L1CS

i

sakydavo — “aš nežinau' jaunoms Kinietėms, 
ar mano vaikai bus Kinie- ji neatsisakė mūsų tradi- 
čiai, ar amerikiečiai. Aš cijų ir įpročių, nors ji pati 
tkiuosi, kad jie pasinaudos buvo tipinga Nauja Ang-
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Jei norite Dvasinės Stiprybės, Paguodos ir 
tikros Kristaus Ramybės įsileisti į Jūsų 

Šeimynas,
Jei trokštate, kad Dievo Palaima įžengtų 

per Jūsų namų slenkstį — 
tai nelaukdami užsisakykite 

“ŽVAIGŽDE”
Jėzaus Širdies Mėnesinį Laikraštį. 

Kaina metams — 50 centų — su priedu $1.00

Užsakymams adresas —
“ŽVAIGŽDĖ”

488 E. Seventh Street, So. Boston. Mass.

Dėdės Šamo Laivyno kariai pilnoje uniformoje. Jie saugoja Amerikos Samoa. Raudonos kepu
rės, baltas “lava-lava” sijonas, raudonas “sash” “shivvy” marškiniai ir basoms kojomis, tai pilna 
uniforma. Kai kurie iš šių karių tarnyboje nuo 1900 metų.

Poetui Plytaičiui

baigti. Jų kentėjimas turi 
mus vesti kuogreičiausia 
prie galo.

“Praeitų dešimties metų 
rekordas, nėra tik rekor
das kančių, tai yra pasaka 
narsumo ir vilties. Ne tik 
naujame pasaulyje, bet 
tarpe jų Europos kaimynų 
Afrikoj ir Azijoj, Europos 
žydai gavo progos pradėti 
naują gyvenimą. Visoms 
toms šalims jie atnešė 
prakilnų protą ir pobūdį. 
Tik apsvarstykime narsu
mą šių vyrų ir moterų; jie 
pertraukė šimtmečių ry
šius. išbėgdami nakčia per 
aukščiausius kalnus, pa
truliuojančius nacių sar
gus, slėpdamies per dieną 
laukuose ir giriose, jiems 
nuolat grasino susekimas 
arba mirtis, jeigu būtų su
gauti be popierų ir pasų. 
Ir nepaisant tų visų sun
kumų tūkstančiai rado ke
lią į draugingus pakraš
čius Britanijos, Palestinos, 
Jung. Valstybių ir Lotynų 
Amerikos respublikų.

Jaunasis poete, garbingas Plytaiti,
Kurs savo aukso plunksną mikliai taip valdai,
Ir kodėl gi tu. prakilnusis Aukštaitį,
Į lietuvių spaudą savo žodį retai, oi retai, teparašai? 

Tavo raštai-eilės yra skambios, gražios, 
Mintis juose visur tikrai yra gili;
Kiekvienas, kurs juos skaito. — gerėjasi 
Čionai, savoj gimtinėj, ar tolimame užjūryj.

i Nors esi tu gimęs čia, Amerikoj Laisvoj,
Ir niekad nematęs savo protėvių krašto.
Bet širdį turi jautrią ir jausmus švelnius,
O Lietuvos meilės karštumą tavyje kas apsakys ?' 

Užsidegęs esi tu vien iš patrijotizmo, 
Ir lietuvių tarpe nekenti jokio šovinizmo... 
Tas matosi iš tavo prakilnių eilių ir raštų kitokių, 
Nors gaila, mūsų spaudoj perretai teskelbiamų.

Esi tu didvyris Jaunakartės brangios,
Didžiuojas tavimi netik tavo L. Vyčiai brangieji.
Bet ir šiaip jau lietuviai garbingi:
Seneliai, senutės ir tautiečiai kiti.

Nujaučiam mes tavo patriojotinius. prakilnius jausmus. 
Gražias idėjas, aukso mintys, kurios tarsi atsako už tavę: 
“Kiek tik sumanau, ir kiek tik aš galiu.
“Tiek savo plunksna lietuvių garbei aš vagą ir ariu”...

Daug mes turėjome tautos garsingų poetų:
Baranauską, Tumą. Jakštą, Maironį. Kmitą ir daugel kitų, 
Visi jie pradėjo savo plunksnos darbuotę
Nedrąsiai, išlėto, net paslapčiomis nuo savo draugų.

Ilgai slėpė jie savo raštus, tarsi užantyje.
Mat. bijojo kritikų, ar šiaip jau žmonių nedoros akies:
Tavo gi raštai pasklydo jau net užsienyje.
Tat drąsiai ark sau dirvą dėl LIETUVIO šviesesnės ateities. 

Malonu matyli jaunuosius poetus.
Energijos pilnus, plačiausių minčių,
Jie vieni tik bus viltis mūsų Tautos, 

j Jie daug padės jai kovoti dėl skaisto Rytojaus.
Juk poetai užgimsta, nepasidaro savaime. — 
Dante. Silleris. Goethe, Tolstojus tą aiškiai pasakė;
Tat ir mes ateities savo garbingam Poetui 
Linkėjam nenuleisti lakių savo plunksnos sparnų.

Taigi. Aukščiausis telaimina tavo plunksną malonią. 
Kuri dėl Lietuvos, lietuvybės taip smarkiai kovoja...
VALIO' Didžiuojamės, džiaugiamės mes savo Plytaičiu, 
Garbingu Lietuviu, kun. Jonu J. KRIPU’ —

Padangės Aras.
(Kun. S. J. Vembrė).
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“Žvaigždės” Leidėjai, TT. Jėzuitai nuoširdžiai linki vi
siems “žvaigždės” skaitytojams, rėmėjams ir platintojams 
Kristaus Velykinio džiaugsmo. Telaimina Prisikėlusis Vieš
pats Jus visus ir Jūsų šeimas gausiai savo Malonėmis!

Jums didžiai dėkingas,
KUN. Pr. A VKŠTIK ALNIS, S. J. |

Maldos Apaštalavimo Direktorius. J
I

Rasinis Persekiojimas Yra K Anksto 
Suplanuotas Nacių Teroro Ginklas

Joseph C. Grew, buvęs 
Amerikos ambasadorius 
Japonijoj, svarbioje radio 
kalboje pagerbė nepasida- 
vusius vyrus ir moteris 
Europos, kurie nepaisant 
jų vergijos po baisia nacių 
disciplina yra gyvi 
nių dvasinio pasiryžimo raj jr moteryS okupuotos 
testamentai. . Europos yra gyvi testa-

Ambasadorius Grevv pa- menįaį ištvermės žmonijos 
brėžė, kad kovo mėnesį • (jvasįos Jeigu Hitleris kar- 
1933 m. — tai prieš dešimt tą svajoj0 apje užkariautą jas galėtų užgesinti despo- 
metų nacių valdžios dekre-' — • ---- -----—---

gal penki milijonai — ne- 
! galime tikrai apskaičiuoti 
j — vis priešinasi viduje na
cių tvirtovės Europoje.

“Netekę visų ginklų, al
kani, ištremti ir išmėtyti 

, nežinomose kalėjimų sto- 
?mo' vykiose, neužkariauti vy-

i “Tai konkretinL pareiš
kimas idealų, dėl kurių šis 
karas kovojamas. Šis ka
ras yra kovojamas dėl pri
pažinimo principų. Bet vis 
sunkiau šiuos principus 
pareikšti šių laikų žo
džiais. Baigdamas cituoju 
iš raštų Thomas Jefferso- 
no, kurio 200 gimtadienį 
mes šįmet minime”. ‘Liep
snos’, sakė Jefforsonas, 
‘kurios užsidegė liepos 4 d., 
1776 m., jau per plačiai iš
siplatinę pasaulyje, kad

Europą, tos svajonės din- tizmo menkutė mašina.• — t J v J *1 • OVajVllvO VI IIItas Įsake, kad žydų vaikai g0 Ir taįp pat pasaka apįe Atvirkščiai, jos sunaikins 
mokyklose^ turi nuo kitų Europos žlugimą. Nes Hit-, tas mašinas ir visus, kurie 
vaikų pasišalinti. Tų metų lerio persekįojamį žmonės prie jų dirba’, ir jis pridū-
balandžio 1 dieną, naciai 
pradėjo boikotą prieš vi
sus vokiečių žydus.

“Šie buvo pranašavimai, 
kada Hitleris žengė prie 
valdžios”, pareiškė amba
sadorius Grew.

“Iš šių pranašavimų ga
lėjome, jeigu būtume buvę 
išmintingesni”, sako am
basadorius Grew, “išskai
tyti ant istorijos sienos 
mirties žodžius, sumišimo7 jir pasaulinio chaoso. Nes 
kaip mes dabar žinome,; 
persekiojimas vokiečių pi
liečių, žydų tikėjimo, nėra 
nacių gaujos savotiškas 
laiko praleidimas arba ne
išvengiamas rezultatas to
talinio karo.

Galima sutikti su p. 
Grew pastaba, kad perse
kiojimas ir bandymas iš
naikinti žydus Europoje 
buvo nuo pradžios ir yra 
vienas iš atsargiai supla
nuotų ginklų nacių teroro 
ir pastangų dominuoti pa
saulį. Dabar labai aišku, 
kad Hitleris tikrai jautė, 
jog žydai jam pastojo ke
lią Europos ir pasaulio už
kariavime. Drauge su 
krikščionių bažnyčiomis, 
laisva spauda, darbo judė
jimu, laisvu mokslu ir 
mokslo tyrin ėjimais, 
trumpai, visos kultūrinės 
ir humanitarinės jėgos Vo
kietijoj — žydai buvo tar- 
De pirmųjų turėti privile
giją būti paskirtais nacių 
priešais.

Šiandien nacių valstybės 
priešai yra tūkstantis mi
lijonų stiprumo, tūkstan
tis milijonų, kuriuos vadi
name Jung. Tautas, sako; 
p. Grew. “Iš Europos žydų, i 
prieš kuriuos Hitleris pa-' 
skelbė karą 1933 m., apie' 
2,000,000. buvo išdeportuo- 
ti arba nužudyti paskuti
niais keturiais metais —

i

i

i

yra per stiprūs, narsūs ir re:.‘Aš nemirsiu be vilties, 
nieko nebijo. Bet žmoniš- kad šviesa ir laisvė vis ei- 
ka kantrybė irgi gali išsi- na pirmyn’.” FLIS.

H
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“DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —

lietė (New Englander).'simas ar Lowe šeima buvo 
Civilizacijos skersvėjai su- Amerikiečių ar Kiniečių 
nešė kartu — jauną Kinie- tapo išspręstas visais lai- 
tį. kuris tapo Amerikiečiu, i kais, 
ir jauną merginą senos A- 
merikiečių šeimos, kuri ta
po pavyzdys Kiniečių eti
keto.

Bet tėvas niekados tikru 
Amerikiečiu netapo. Taigi 
kulminacijos taškas jo gy
venime buvo, kada jis 
šventė savo 66-tą gimta
dienį, pagal tikras Kinie
čių tradicijas. Jo su-ame- 
rikonėję, vaikai laikinai 
atidėjo savo Amerikos į- 
pročius ir sveikino jį pagal 
Kiniečių nustatytą cere
moniją. Motinos teta vedė 
sveikinimus, o vyriausias 
sūnus ir jo Amerikietė 
žmona, klūpojo prieš tėvą 
ir nustatytais momentais 
kaktomis mušė žemę ir 
aptarnavo jį arbata ir sal
dainiais, įrodydami save 
paklusnumą.

Kada anūkas gimė, klau-

“Jis mums atidarė var
tus naujo gyvenimo”, rašė 
jo tėvas jo gimimo vaka
rą”. “Jis irgi, turės pereiti 
tiltą tarp Rytų ir Vakarų. 
Iš vienos pusės yra jo mo
tinos šeima, kurie jį myli, 
kaip ir jo tėvas. Iš kitos 
pusės yra jo Kiniečiai tė
vukai, kurie per jį mano į- 
vykdinti savo svajones. 
Pagal jų geneologinį skai
čių, jam išrinko 66-tos 
kartos ainio vardą “Tsu-1” 
harmoninga Ainių Dova
na (Harmonious Gift of 
the Ancestors). Bet mums 
jis yra daugiau, negu pa
sireiškimas praeities. Jis 
yra mūsų užstatas atei
čiai. FLIS.

Infliacija yra priešą; 
urio tu negali matyt 
Jugalėk ją Karo Bon< 

su taupomis.

I
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ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina.. 30c.

DIEVO MOTINOS APSIREISKIMAS ant Kalno 
La Salette, verte kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina .......    -..............

DR. VINCO PIETARIO RASTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina .............................

ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina --------------

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 

GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadelkls, labai gražūs 
kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po —...... —

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS .......................

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas Ir darbai. Para
šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar — 50c.

KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina .......................................... —

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ParaSė Kun. 
Dr. J. Starkus. Kaina ______________ _________  $1.10

PETRIUKAS — sulietuvino S. Rakauskas pusi. 30 
Kaina ......................................................................... 15c.

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra 
labai naudinga Įsigyti. Kaina tik ____ _________ 25c.

PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė 
Kun. J. Paškauskas. Kaina ...............................

šv. Elžbieta Tiuringietė — Antanas Fengeris, S. J.
51 pusi. Kaina ......................................................

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS,
parašė kun. Pr. Juškaitis. Kaina ___________ 25c.

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na ...............................................................  $1.60

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina ............— 20c.

TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas. 
Graži apysaka. Kaina ................................................ 25c.

VYTIS KANKINYS (šv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. Nagornoskie. Kaina ------- 35c.

25c.

50c.

10c.

20c.

25c.

20c.

15c.

25c.

25c.

NOVENOS
prie Sv. Pranciikaus Asyžiečio. Kaina 15c 
prie Motinos Gerosios patarties. Kaina 20c. 
prie Dievo Motinos Nuol. Pageltos. Kaina 15c. 
už Sielas Skaistykloje. Kaina 20c.
Stebukl. Medalikėlio D. M._Garbei. Kaina 15c.

BEI". Ižleido Kun. Magnus Kazėnas. Kas 
myli Sv. Antaną ir nori gauti jo malonių, 
lai meldžiasi ii žios knygutės. Kaina 15c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS*

366 W. Broadvvay, So. Boston. Mass.

NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA
“TRYLIKA ANTRADIENIŲ SV. ANTANO GAR-
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