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★ Vokiečių generalinio . 
komisaro įsakymu, pakei-į 
sta Lietuvoje veikianti 
baudžiamoji teisė, o pačios 
bausmės žymiai sureiž- 
tintos. Pirmiausia, pagal 
vokiečių komisaro įsaky
mą, mirties bausmė gali 
būti vykdoma ir moterims, 
tuo tarpu kai ligšioliniais 
įstatymais mirties 1___
mė moterims buvo pakei- _ ,
čiama sunkiųjų darbų ka- Pafei^^’^a^, 
Įėjimu iki gyvos galvos. 
Pagal Lietuvos įstatymus 
mirties bausmė buvo ski
riama už labai didelius ir 
įstatyme aiškiai nurody
tus nusikalstamus darbus. 
Dabar vokiečių komisaro 
įsakymu mirties bausmė 
skiriama žmonėms, kurie, -
yra “pajunkę vogti ir pa- - ...
našūs nusikaltėliai, jei tik 
jie yra pavojingi visuo- . .. .
menei”.

“Nei Skandinavija, Nei Pabaltijis 
Neprisiims Komunizmo 

Sako Davies
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laivą, pri- 
“lend-lease”, 
plaukti sau-

133 Lėktuvai Puolė Paryžių
Bombardavo Renault Dirbtuves

p. Joseph Davies, buvęs “Kas žino Europą, žino/ 
Amerikos ambasadorius kad Skandinavija, Pabal-į 

baus- Sovietų Sąjungai, kalbė-'tijo valstybės, Rumunija,1 
damas Philadelphia, Pa.‘Vengrija ir kitos Europos5 

1 “rusų žodis šalys niekad nepriims ko- 
yra geras” ir kad jie iš- munizmo, bet kaip, nežiū- 
laikysią pasižadėjimą ne-.rint kas atsitiktų”.
j------------x- ---------- x_:i---------—j

t Taip, tai taip, p. Davies, 
bet Sovietų Sąjunga kol

' kas neatsisakė nuo preten
zijų į Pabaltijo valstybes. 

.Dabar kaip tik yra geriau
sias laikas Sovietų Sąjun
gai pasakyti viešai, kad ji 
atsisako nuo Pabaltijo 
valstybių. Jeigu ji tą pada- 

“ rytų, tai Pabaltijo valsty-

—, ~ . . , . dėsniu pasiryžimu veiktų
- - - - - - j prieš nacius okupantus,

kinti, ir prie to p. Davies nes jiems būtų užtikrinta 
štai ką pridėjo: laisvė.

Nušovė 33 Nacių Lėktuvus

daryti atskiros taikos su1 
Hitleriu ir “nesikišti į mū-' 
sų valdžios tvarką”.

i “Kaikurie gero-trokš- 
tanti žmonės”, sako Da- 
vieš, “pareiškia baimės, 

,-p kad ji (Rusija) laimėjusi 
gali nesustoti kol ji nebus 

", tačiau,; 
dominuoti taikos stalą ir

........ . Mirties bausmė ’vestl komunizmą visoje bį tojai Jsu dar &
dabar taikoma už visą eilę E"r°P°Je- .. ’
nusikaltimų, kurie anks- Tačiau Sovietų vadai ne- 
čiau buvo baudžiami švei- ,^kio tikslo tai įvy-
nusikaltimų, kurie anks-

nesnėmis bausmėmis, kaip 
antai prievartavimą, api
plėšimą kelyje, bankų api
plėšimą, ginklo pavartoji
mą ar grasinimą ginklu ir 
pan. Mirties bausmė nus
tatyta už daiktinių verty
bių naikinimą, kurių nai
kinimas stato į pavojų ar 
kenkia vokiečių tautos ar 
“Ostlando” j 
sparumo galiai.

Už užsienio radio stočių tybėms, kaip ji yra gera žymėjo,
, tai Rusija ne- ' 

būtų toks opus subjektas”.
Kun. Hubbard, S. J. ką was oro stotis tapo išmai 

tik sugrįžo iš Aleutų salų 
ir Alaskos, kur dabar eina! 
smarkios kautynės su ja
ponais. Kun. Hubbard, S. 
J. pažymėjo, kad viena oro 
stotis yra verta 10 lėktu
vų, ir rusai atiduoda oro

, kad jie 
galėtų bombarduoti mūsų! 
vaikinus.

“Mūsų geriausi ir drą
siausi lakūnai kovoja prieš

JAPONAI GAVO ORO STOTIS
Boston, Mass. — Sekma-;laivas paskui 

dienį, balandžio 4 d., New^krauti su 
England Mutual svetainė-į praleidžiami 
je kalbėjo kun. Bernardas giai į Rusiją Pacifiko van- 
Hubbard, S. J. Jis pareis-1 denynu be jokių japonų 

gyventojų at- kė: “jeigu Rusija būtų to-‘trukdymų.
I Tai yra daroma, jis pa- 

už Rusijos taip 
vadinamas žvejojimo kon
cesijas Japonijai, už ku-

kia gera Jungtinėms Vals-

klausymą tam tikrais at- japonams, 
vėjais gali būti skiriama 
mirties bausme.

Labai savotiškas yra vo
kiečių komisaro nuosta
tas, kuriuo draudžiama 
laikyti pas save “dideles” 
pinigų sumas. Už tai gali 
būti baudžiama net sun
kiųjų darbų kalėjimu, oIY1U I L4. uai k-/-TkCAlVz ĮllllU. •

rastieji pinigai konfiskuo- S ° 1S Japonams, 
jami. Tuo budu esą nori
ma “paskatinti”, kad gy
ventojai neštų pinigus į 
banką...

Naciai Naudojasi Bolševikų 
Nuostatais

viską, kad kaip nors pra
tęsti karą dar trims me
tams. Jie tikisi, kad Suvie
nytos Tautos per tuos tris 
metus nusikankins, kils 
jųjų tarpe nesusipratimai, 
ir tuomet Vokietija gal ga
lės kaip nors išgauti kai- 
kurių tautų sutikimą, pra
dėti taikos derybas atski
rai su Vokietija.

Tačiau visiems gerai ži
noma, kad Suvienytų Tau-

ATSARGIAI — sako lietuviai. P-nas Eden, britų karo 
ministeris, kuris šiomis dienomis lankėsi Jung. Vals
tybėse, išlipa iš amerikoniško troko, kuriuo darė ins
pekciją Fort Benning, Ga.

; » ■ ■■,■■■■ ..............................

nytos į vietą žuvų.
“Japonijai nebereikia 

žuvių. Ji turi užtektinai 
maisto, kiek jai reikia.’ 

iKas jai reikalinga, tai oro 
stotys ir ji jas gauna nuo 
rusų”, sako jis.

Jis tvirtina, kad japonai 
neturi intencijos pulti ru
sus, ir rusai tai žino.

“Kada jie bandė pulti

PREZ. ROOSEVELTAS PRIEŠ 
MAISTO KAINŲ PAKĖLIMĄ

Londonas, bal. 5 — Ame
rikos bomberiai puolė Pa
ryžiaus pakraščius, kur 
yra Renault dirbtuvės. 
Puolime dalyvavo 133 A- 
merikos bomberiai. Pada
rė daug nuostolių nacių 
dirbtuvėse. Be to, nušovė 
33 nacių lėktuvus. Renault 
dirbtuves paliko liepsnose. 
Tik keturi Jung. Valstybių 
bomberiai ir Alijantų 7 
lėktuvai negrįžo.

šeštadienio naktį Britų tų karo jėga kasdien auga 
bomberiai puolė Essen stiprin, ir Vokietija nesu- 
miestą, kur randasi Krup- lauks jųjų nusilpnėjimo, 
po dirbtuvės. Britai nume- kad ir per dešimtį metų, 
tė 900-tonų bombų ant Vokietijai beliko tik vie- 
Kruppo amunicijos fabri- nas kelias, tai dabar besą- 
kų. Padarė daug nuosto- lyginiai pasiduoti, 
lių. Britai prarado 21 lėk
tuvą.

Jung. Valstybių ir Britų 
bomberiai be pertraukos 
puola Vokietijos nacių o- 
kupuotus kraštus ir Vo-' 
kietiją iš oro, kas labai 
trukdo nacių karo indus
trijai.

Vokietijos nacių radio 
sako, kad laike Renault 
dirbtuvių bombardavimo 
100 žmonių užmušta.

VokietiiaSiekia "Taikos Be 
Kapituliacijos"

Išsprogdino Franltforf 
Tiltą

Stockholm, Švedija, bal. 
5 — Sabotažo banga, šluo
janti Vokietijos nacių oku
puotus kraštus, pasiekė 
jau ir pačią Vokietiją. Šio
mis dienomis susprogdin
tas didelis geležinkelio til
tas, kuris buvo skersai 
Oder upės, Frankforte.

i Šios žinios apie tilto su
sprogdinimą gautos iš pa
tikėtinų šaltinių.

ir “agreso- 
Afrikoj, bet 
kalboje spe-

pirmtakūnus 
rius” Šiaurės 
sekmadienio 
cialiai kreipė dėmesio ir į

iI
japonus Aleutų salose”/^uos Tm’’J.aP°n^.Pra’ 

- - — .. - ~ - laimėjo. Jie bijosi Sibin-
Jis kalbėjo ir gyrė admi- •

rolą Standley, Amerikos' Apie Rusijos žmones 
ambasadorių Sovietų Są- kun. Hubbard, S. J. štai ką 
jungai, už drąsą, kurią jis pasakė: “Rusijos žmonės 
parodė kalbėdamas apie yra kaikurie vieni geriau- 
Sovietus, kad jie slepia šių pasaulyj. Jie nėra atsa- 
nuo savo žmonių Ameri- komingi už savo vadus. Jie 
kos pagalbą. Jis sako, kad daro kaip gali geriausiai”.

* sako kun. Hubbard, S. J. laimėjo. Jie bijosi Sibiri

VVashington. D. C., bal.
5 — Kaip žinoma. Kongre
sas priėmė Bankhead bi- 
lių, kuris leidžia pakelti 
maisto ir ūkių produktų Jung. Valstybių oro jėgas, 
kainas. Prezidentas 
seveltas, gavęs tą 
uždėjo ; ant jo savo 
t. y. jo nepasirašė.

Dabar bilius grąžintas 
Kongresui, kuris gali būti 
įstatymu, jeigu Senatas ir 
Atstovų Rūmai tą bilių 
dviem trečdaliais balsų iš shingtonu.
naujo priimtų . i Petain pavadino savuo-

Tačiau labai abejojame, sius, kurie kovoja prieš 
kad Kongresas galės su- Ašį užsienyj, 
rinkti du trečdaliu balsų.

kurios bombardavo Re-Roo-
bilių, nault dirbtuves arti Pary- 
veto, žiaus.

; Šis Petain puolimas A- 
merikiečių sugriovė kai- 
kurių prancūzų įsitikini
mą, kad Petain turįs kokį 
nors supratimą su Wa-

Londonas, bal. 5 — 
(ONA) — Vokietijos auk
štoji vadovybė, įsitikinusi, 
kad Vokietijai nebėra pro
gos laimėti karą, dabar 
darbuojasi, kad išgauti 
“taiką be kapituliacijos”, i 
tikrina neitralūs diploma
tiniai observatoriai.

Vokietijos maršalas Kei
tei ir gen. Zeitzler darą

I
Karo Kapelionas Dėkingas 

Lietuvių Šeimai
(LKFS) Viena lietuvių 

šeima pasiuntė auką dėl 
Šv. Mišių kapelionui to da
linio, kur jų sūnus tarnau
ja kariuomenėje. Kapelio
nas pareiškė nuoširdų dė
kingumą.

Sovietai Atmušė Nacių Puolimus
★ Iš laikraščiuose pa

skelbtos veikiančių vokie
čių komisaro nuostatų 
santraukos matyti, kad 
Lietuvos teismams už
drausta spręsti bylas dėl 
nekilnojamo turto nuosa
vybės teisių. Mat, pagal į 
vokiečių komisarų nuos
tatus galioja bolševikinių 
komisarų nuostatai, ku- lyno radio skelbia, kad bu-Ikupantus vyksta ir be ki
nais privatinė nuosavybė vusieji Prancūzijos pre-'tų planų. Patys gyven- 
buvo paskelbta “nacionali- mierai, Eduard Daladier ir'tojai sukyla prieš nacius 
zuota”. Taip pat ūkių bei Leon Blum ir buvę milita- dėl jų žiauraus rėžimo o- 

riai vadai, gen. Maurice kupuotuose kraštuose, 
Gustave Gamelin perkelti kaip pavyzdžiui Lietuvoje, 
iš Prancūzijos kalėjimo į _ _
Vokietijos kalėjimus, nes 
prisibijo “Anglų - Ameri
kiečių planuojamo sukili
mo”, kuris gali juos išlais-

Taipgi ištremti iš Antanas

PRANCŪZŲ KARO VADUS 
IŠTRĖMĖ VOKIETIJON

Londonas, bal. 5 — Ber-. sukilimai prieš nacius o-

Petain Pasmerkė Ameri
kiečių Bombardavimą

namų negalima nei pirkti, 
nei parduoti, nei užstatyti 
ar panašiai. Nuomoti že
mės sklypus ar ūkius gali
ma tiktai leidus vokiečių 
komisarui.

Londonas, bal. 5 —Mar
šalas Petain pirmą kartą 
prabilo prieš Amerikie
čius vardu. jungdamas 
juos su Britais, kaipo nu
sikaltėlius dėl “neteisėtų” 
Prancūzijos bombardavi
mų.

Iki šiol Vichy valstybės krautuvių, 
vyriausias vadas puolė tik skaičių rengiamasi suma- 
Britus, jo respublikos žinti.

“sukilėlių 
viršininkais”, kurie “pasi
rinko emigraciją ir praei
tį. Aš pasirinkau Prancū
ziją ir ateitį”. Taigi Petain 
visą kaltę suvertė ant tų 
prancūzų, kurie yra užru- 
bežyj.

Rašytojas A. Vaičiulaitis— 
Aviacijoje

★ Vokiečių komisaras 
Lietuvoje išleido įsakymą, 
kad iš šio rudens kirpimo 
nuo kiekvienos avies turi 
būti atiduota po kg. vil
nų ,o nuo ėriuko — kg.

»^^^^*** * * *
M AK E
EVERY

C V PAYDAY
BONO DAY

(LKFSB) Kovo 24. d. 
vinti. Taipgi ištremti iš Antanas Vaičiulaitis nu- 
Prancūzijos į Vokietiją vyko į savo karinį dalinį 
buvęs premieras Paul Rey- Miami Beach. Į tą vietą iš 
naud ir buvęs ministras Fort Devens keliavo dvi 
pulk. Georgės Mandel. ku- dieni. Vaičiulaitis yra pa- 
rie taip pat yra patalpinti 
nacių kalėjimuose.

' Tas parodo, kad Vokieti
jos naciai yra desperaci
joje. Sukilimai vyksta ar
ba planuojami ne tik Pran
cūzijoje, bet ir kituose na
cių okupuotuose kraštuo
se. Reikia pasakyti, kad tie.vietą.

Jung. Valstybių Karo Jėgos
Laimėjo 6 Mylias Tunisijoj

Iš Alijantų Centro, šiau- smarkiai žygiuoja pirmyn 
rėš Afrika, bal. 5 — Ali-!pietiniame, centraliniame 

frontuose,

tekęs į aviaciją, kur nors į 
techninę dalį. Miami
Beach karių stovykloje jantų karo jėgos smarkiai ir šiauriniame 
Vaičiulaitis atlieka karinį stumia nacius iš Tunisijos.ĮTunisijoj. 
apmokymą, turi daug lak- Prancūzų karo jėgos ūžė-Į 
stymo. Yra pagrindo ma- mė Cape Serrat, o Ameri-' Amerikiečiai 
nyti, kad po trejeto savai- kiečių karo jėgos EI Gue- lauko kanuolių 
čių bus perkeltas į kitą tar srityj pasivarė pirmyn nacių į nelaisvę, 

*6 mylias. Britų armijos nacių bomberių.

bal. 5 — Ali-J pietiniame,
- • • I - “ - • •

Londonas, bal. 5 — Vo- Smolensko fronte raudo- 
kietijos karo jėgos smar- nieji puolė priešo pozici- 
kiai puolė Sovietų raudo- jas, ir kaip sako buletinas, 
nąją armiją Dono upės artilerija užmušė apie 400 
srityje. Jie tikėjosi su- nacių ir ištrenkė iš vietų 
triuškinti raudonųjų lini- 34 priešo pill-baksus ir iš- 
jas. Tačiau išėjo priešin
gai. Raudonieji puolimus

★ Šiauliuose išleistas įsa- atmušė, ir kautynėse už- 
kymas, pagal kurį numa- mušė daugiau kaip 1000 
tomą sumažinti krautuvių nacių kareivių, ištrenkė iš 
skaičių. Jau ir šiaip Lietu- veiksmų 9 tankus, sunaiki- 
voje privatinėse rankose no 30 pėkstininkų sunkve- 
tepasiliko tiktai nedaug žirnių ir nušovė 7 lėktu- 

o dabar ir tą vus. praneša Sovietų ko
munikatas.

Be to, Sovietų raudono
sios armijos vienetos pra
dėjo sa/o ofensyvą Kuban 
upės srityje prieš priešo 
jėgas, kurios yra sukon
centruotos Novorosyjske. 
Raudoniesiems pavyko į- 
sibriauti į pakraščius ir 
vienoje neįvardinamoje 
apgyventoje vietoje susi
kirsti su priešo jėgomis. 
Žiaurios kautynės įvyko 
tos vietos gatvėse, praneša 
Maskvos radio. Praneši
mas sako, kad daugiau ja, nuo kurios priešas turi 
kaip 250 vokiečių užmuš- būti stumiamas į vakarus, 
ta. sako “Izvestija”.

paėmė 30 
ir šimtus 
nušovė 14

sikasimus žemėse.
Berlyno radio skelbia, 

kad Sovietų puolimas Ku- 
ban srityj buvo atmuštas 
su dideliais rusams nuos
toliais.

PRIEŠO ŽINIOS

Vokietijos militariai 
komentatoriai yra vienos 
nuomonės, kad žiemos o- 
fensyva Rytiniame (Rusi
jos) fronte pasibaigė, ir 
kad strateginė pirmenybė 
per pavasario ir vasaros 
mėnesius yra dabar Ašies 
pusėje.

Tačiau Rusijos spauda 
sako, kad žiemos ofensy- 
vos nustatyta linija turi 
būti tik pradedamoji lini-
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Prašom, prašom paklausyti, 
Ką mes norim pasakyti. 
Arba giesmę pagiedoti, 
Ar dainelę padainuoti.

PRAŠOM, PRAŠOM 
PAKLAUSYTI .

Nei Žudymai, Nei Kalėjimai 
Neužslopins Lietuvių Kovos 

Prieš Okupantus

Gračirs miškas, miško būdas. 
Pisi groja savo dūdas.
Dobile, dobile, dobilėli, žaliasis.

ĮVAIRIOS žinios
c

NACIAI GRASINA 
ŪKININKAMS
★ Iš Lietuvoje leidžiamų metu Lietuva nesudarinė- 

vokiečių laikraščių maty- jo plataus masto ir planin- 
ti. kad 
dos” vokiečių 
Lentzen važinėjo po savo 
apygardą ir grasino ūki
ninkams už maisto pro
duktų prievolės neatliki
mą. Dabar tas pats komi
saras (SA-Brigadefueh- 
rer) paskelbė straipsnį, 
kuris labai būdingas tiek 
savo turiniu, tiek arogan- 
tiniu komisarišku tonu. 
“Atviri žodžiai visiems lie
tuviams. Kartu padoriųjų 
lietuvių ūkininkų pateisi- tuvoje visko trūksta, 
nimas. 
gardos Komisaras SA-Bri- ti. 
gadefuehrer LENTZEN. 
Po to, kai atlikti svarbiau
sieji šio rudens derliaus 
darbai, aš aplankiau visus 
savo apygardos apskričių 
miestus” — rašo Lentzen.

Iš keletos išsireiškimų 
Lentzen straipsnyje maty
ti ir kokios nuotaikos da
bar Lietuvoje viešpatauja. 
Pavyzdžiui, vienoje vieto
je jis taip išsireiškia: 
“Šiuo metu, kai kiekviena 
karo paliesta tauta turi 
būti įkinkyta visomis savo 
jėgomis, lietuvių tauta ne
gali vesti strauso politi
kos, bet turi pagaliau su
prasti tikrąją padėtį ir pa
daryti reikiamas išvadas”, okupantų 
Jau vien tas sakinys rodo, ~
kad lietuviai atsisako ko
operuoti su vokiečiais, ką 
Lentzen ir vadina “strau
so politika”.

Matyt, kad lietuviai oku
pantus nuolat kritikuoja, 
nes Lentzen skundžiasi: 
“Kritikuotojai 
pridarydavo tik blogybių 
ir atstovaudavo savo ego
istinius interesus. Šiame 
krašte neįžiūrima pagrin
dinė linija ir dažnai lieka 
nesuprastos sąlygos, ku
riomis remiasi kai kurios 
atskiriems žmonėms ne
patinkančios, bet visumai 
būtinos priemonės. Karo 
atneštus apribojimus turi 
nešti visi... Tatai dažnai šio bulvių pristatymo. Jų 
dar nesuprantama, ir net buvo galima pakrauti pa- 
pasitaiko, kad atsakomy-; tenkinamus kiekius. Kai 
bė už nemalonius dalykus bus išspręstas šitas svar- 
primetama vokiečiams, blausias uždavinys, tai to- 
nors tie dalykai yra kilę iš kio pat uolumo aš laukiu 
pačių nesugebėjimo. Tatai ir grūdų pristatyme. Ge- 
iiečia kai kurių būtinų rai žinau, kad ūkininkas 
prekių trūkumą. Taikos pirmoje eilėje galvoja apie

----------------- ~ r-------------------

"Kauno apygar- gų atsargų, bolševikų me- 
komisaras tais visi ryšiai su kitomis 

gaminančiomis šalimis bu
vo nutraukti, nedideli savi 
ištekliai dėl natūralaus su
vartojimo greitu laiku su
menkėjo prisidėjo dar ka
ras ir sunaikinimas, gais
rai ir plėšikavimo pasek
mės, — tik žmonės su len
ta prie kaktos gali kaltin
ti vokiečių valdžią”. Anot 
Lentzen, vokiečiai tai ne
kalti avinėliai, o kad Lie

tai 
Rašo Kauno Apy- čia esą patys lietuviai kal-

Te^erviMcus ūžia. mala,
Genys stuobry gūžtą kala:
Ten bitele ta pilkoji 
Apie gėles sau ulioja.

Gražus...
Ten. netoli nuo upelio,
Siaudžia graudžiai su rageliu :
Piemenėlis karves gano 
Ir žaislelius prasimano.

Gražus...
Kun. Aleknavičius.

I
Štai ir kitas būdingas, 

Lentzen išsireiškimas: —i 
“Dažnai per daug garsiai1 
pabrėžiamas susirūpini
mas savo tėvyne neretai 
yra tik susirūpinimas savo 
kišene ir kartais, deja, 
klaidingai nušviečia tikrą
jį lietuvių nusistatymą, y- 
pač ūkininkų, kurie da
barties reikalavimus daž
nai vra supratę visai tei-! slsPr§sti. 
singai". Taigi, taigi, lietu- --—
vių susirūpinimą savo te-! 
vyne :_______ _______
susirūpinimu savo kišene 
ir “klaidingu” lietuvių 
nusistatymo nušvietimu. 
Kaip matome, dabartinių 

į “argumentai” 
visiškai supuola su pirmų
jų okupantų “argumen-

, tais”.

i
★ Gruodžio 15 d. visame 

”Ostlande”, taigi ir Lietu
voje, vykdomas raguočių, 
arklių, kiaulių ir kitų na
minių gyvulių visuotinis

I surašymas.
I —

pristatymą, kad jis padeda 
į pergalei iškovoti... Jokie 
netikri pranašai neturi ū- 

. kininką nukreipti nuo šito 
pagrindinio supratimo, 

į ...Kiekvienam tenka ap- 
", kuriai pusei jis 

inriklauso. Jau sekančio- 
- - ~ ' ~ Q >3J mis dienomis visos mano
Lentzeno laikomas: apygardos lietuvtskosios 

savivaldos įstaigos iki pat 
valsčių viršaičių ir seniu-į 
nų tam tikslui gaus nuro
dymus, kurie turi būti pa
teikti kiekvienam ūkinin
kui. Čia bus nuostatai, ku
riais kiekvienam teisin
gam ir darbščiam ūkinin
kui bus užtikrintas pilnas

Amerikos Oro Jėgų kariai, kur nors, Pietiniame Pacifike įrengia bom- 
berį, kad ir neturėdami patogių darbo stalų, štai vaizdas parodo, kai 
darbo stalą pavaduoja aliejaus bačka, kai lakūnai - mechanikai nusta
to propelerio lygį.

Brooklyno komunistų!va, Latvija ir Estija pasi- 
“Laisvė” balandžio 2 d. lai- ■ liktų Sovietų Sąjungos 
doje rašo, kad tūlos “dvi į vergi joje. Jie sako, kad 
Waterbury kūmutės buvo “Lietuvos žmonės yra nu- 
nubėgusios pas ‘ponią’ į- sibalsavę būti laisvais ir 
skusti vieną mūsų drau- 
ge •

★ “Kauener Zeitung” ra
šo, kad Ebenrodės (Ryt
prūsiuose) teismas nutei
sęs visą eilę žmonių, kurie 
varę šmugelį su Lietuva. 
Iš Vokietijos buvę vežama 
paišeliai, peiliai, žirklės, 
druska, mielės ir pan., o iš 
Lietuvos į Vokietiją buvę 
šmugeliuojami lašiniai, 
sviestas, paukštiena ir kt.

Kybartų gyventojai nu
teisti: Pranas Kalvaitis 
4x/2 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo; Juozas Baranau
skas — 4 met.; Antanas 
Blažys — 3y2 metų, Vin
cas Kazemskas — 2^2 me
tų; Antanas Kirvaitis iš 
Romeikių — 2 metams
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Dar nuteisti lengvesnėmis 
kalėjimo bausmėmis 6 
žmonės, bet jų pavardžių 
nepaskelbta.

“Kauener Zeitung” pra
neša, kad Berlyne sudary
ta nauja bendrovė, kuri 
pavadinta “Vokiečių pre-

Londono Lietuvių Jaunimas 
Leis Savo Laikraštėlį

(LKFSB) Kovo mėn.
pradžioje įvykusiame lie- kybos įmonėms Ostlande 
tuvių jaunimo vadų pasi
tarime, Londone, nusista
tyta leisti šapirografuoja
mą laikraštėlį “Apžvalga- 
Review.” Redaktoriais iš
rinkti Julė Špolienė ir Juo
zas Siniušas. — Mergai
tės sportininkės nutarė 
susiorganizuoti į atskirą tų užsienių 
grupę. Jų vadove išrinkta 
Veronika Liudžiūtė Nau
jai sudaryta Londono lie
tuvių jaunimo Federacija 
imasi šiemet ruošti moti- Churchill. Kelionėje Eden 
nų dieną. Tuo reikalu rū
pintis parinkta M. Kali-' tybių ambasadorius Wi- 
nauskaitė. i

I 
I 
i

I skatinti bendrovė”. Jos 
į tikslas būsiąs derinti Vo
kiečių prekybos įmonių 
veiklą “Ostlande”.

Eden Grįžo | Londoną
Londonas, bal. 5 — Bri- 

sekretorius, 
Anthony Eden vakar grįžo 
iš Jungtinių Valstybių. 
Sugrįžęs tuojau turėjo 
konferenciją su premieru

Pabaltijo, bet ir Skandina- 
nepriklausomais Sovietų 

Toji komunistų ‘draugė’ Sąjungoje”. Tačiau komu- 
esanti tūla Meisonienė. ku- i nistai nedrįsta prisiminti, 
ri pas tą ‘ponią’ tik gyve- įkaip tie “balsavimai” buvo 
nanti. Be to, ta ‘ponia’ e- 
santi ‘tos draugės duktė’.

Tas komunistų laikraš
tis dėl tokio ‘kūmučių’ el
gesio kelia baisiausi skan
dalą. ‘Tikros begėdės’ Tik
ros judošės’’, rašo to laik
raščio redaktorius.

Kaaa komunistų laikraš
čiu redaktoriai skundžia 
visus lietuvių laikraščius,; 

i kurie nepučia į bedieviško 
I

Į

t

\ra ir daugiau Lentzeno ■ mano pripažinimas ir ma- 
“perlų”: "... aš esu pratęs,Įno parama. Iš kitos pusės 

kad mano įsakymai būtų - ■ -..................
pildomi. Kas nori padėti 
negerumus pašalinti, tas 

visuomet man yra tiek pat nuošir
džiai pageidaujamas, kaip 
ir aštriai bus čiumpami 
sabotažninkai. kurie nori 
reikalui pakenkti. Šitas 
nusistatymas kartą turi turi gana laiko darbais į- 
buti aiškiai 
kad neliktų neaiškumų... 
Mano kreipimasis į pado
riuosius lietuvius ūkinin
kus nėra nuėjęs niekais. 
Tai ryškėja ir iš padidėju- į

betgi tinginiai ir neatsa
kingieji bus skatinami at
sižvelgti į savo pareigas 
savo tautos visuomenei. 
Šitiems gaivalams bus sta
tomas terminas iki šių me
tų gruodžio 10 dienos su
siprasti. Taigi, kiekvienas

----- Z --
išdėstytas, rodyti savo gerą valią.

______________ ! ________________- -i ■ x , _________

i

H'ERP FINIŠU THE JOBJ

Courtesy Stocktoo, Calif. Rccord

pravesti Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje.

Visiems žinoma, kad tie 
“balsavimai” buvo praves
ti kada Lietuva buvo So
vietų Sąjungos okupaci
joje. Lietuvos gyventojai 
turėjo ‘^balsuoti” už rau
donųjų bolševikų pastaty
tus kandidatus. Nebuvo 

. pasirinkimo. Kaip dabar 
paaiški, tai ir suvaryti ne
balsavo, nės balsavusieji 
sudarę tik 18 G.

Lietuvos'piliečiai niekad 
nebalsavo prisijungti prie 
Sovietų Sąjungos. Tik 
raudonųjų bolševikų pas
kirti arba, kaip jie sakoj 
“išrinkti” atstovai 
balsavo” įsijungti į Sovie
tų Sąjungą. Toji 
balsavimo” istorija taip 23 d., T. Jonas Kidykas, S. J. 
pat liudija, kad prievarta Rochester, N. Y. 
turėjo “liusibalsuoti”.

Patys Sovietų Sąjungos^ 
pareigūnai nešūkauja, kad j 
Lietuva ir kiti Pabaltijo į 
kraštai “nusibalsavo”, jie ■ 
tik sako, kad tie kraštai į 
prieš pirmąjį pasaulinį ka- I 
rą buvo Rusijos teritorija, ! 
ir po karo ji buvo nuo Ru
sijos atplėšta. Tačiau vi
siems yra žinoma, kad Lie
tuva Vytauto laikais buvo 
didžiausia ir galingiausia 
valstybė Europoje. Bet ar 
mūsų tauta šiais laikais 
reikalauja tų kraštų, kurie 

i Vytauto laikais buvo pri- 
vijos kraštus suvienyti į įsijungę prie Lietuvos? 
vieną konfederaciją. i Reikalauja tik tų teritori-| 

Komunistų spauda ir ko- jų, kuriose gyvena lietu- 
munizmo vadai griežčiau- viai ir kurios po pirmo pa- 
siai priešinasi Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo kraštų ne
priklausomybei ir Dr. Bil- 
manio ir prof. K. Pakšto 
pasiūlymams. Jie akyplė- 
šiškai kovoja, kad Lietu-

; komunizmo dūdą, valdžiai 
ir visam pasauliui, tai ge
rai ir jie tuo didžiuojasi, 
bet kada kokios ten “kū- 
mutės” skundusios tūlai

• "poniai” jų “draugę”, tai 
' ir “begėdės” ir “judošės”. 
. Tikrai, komunizmas jiems 
atėmė protą ir sąžinę.“Kas nei iki tol nenorės 

paklausyti, visuomenės la
bui turės duotis užsitrauk
ti ant savęs žygius, kurie 
nebus malonūs nei jam pa
čiam. nei jo šeimai. Aš ne- 
sibaidysiu net žygio —ko
kio šiomis dienomis ypa
tingai susiklojusiais atve
jais jau turėjau imtis — 
visai užkietėjusius j 
linti iš jų ūkių. Kas savo 
tautos išmaitinimui neno
ri tvarkingai apdirbti savo 
tėviškės žemę, nėra vertas 
valdyti šitą žemę, kaip lai- 
svas ūkininkas. Kas bloga brošiūrą
valia nepildo savo pnsta- _ „The BaItoscandian 
tymo prievolių, turės gali-; Confederatjon„ kurįoj ke.

Komunistai nepraleidžia 
j nei mažiausio pasireiški- 
Įmo už laisvą ir nepriklau- 
' somą Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

Kaip žinoma, šiomis die
nomis Latvijos pasiunti
nys p. Bilmanis parašė ir 

„ išleido knygą, kurioj siū- 
Pa^j į loma po karo suvienyti 

Lietuvą, Latviją ir Estiją 
į Baltijos Jungtines Vals
tybes. Prof. K. Pakštas, 
i Lietuvių Kultūrinio Insti
tuto direktorius, yra pa-

valia nepildo savo prista-

palydovu buvo Jung. Vals-

nant.

T. T. Jėzuitų Misijos
New Philadelphia, Pa. — Sald. širdies V. Jėzaus pa

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

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

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

Geg. 2 — 16 d., T. Antanas Mešlis, S. J.
“nusi- Wanamie, Pa. — Šv. Marijos parap., Geg. 2 — 11 d 

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

istorija taip
Šv. Jurgio parap., Geeg. 22—25 

d., T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

DĖMESIO!

t

mybės susiprasti darbo 
stovykloje. Jo ūkiui uždė
tas prievolių kontingentas 
jo artimųjų vis tiek turės 
būti išpildytas”.

Nieko nuostabaus, kad 
Lentzen po tokių grasini
mų gali pasigirti: “Mano 
kreipimasis nenuėjo nie-į 
kais”, nes juk niekas neno
ri būti šalinamas iš savo 
ūkio arba siunčiamas į p 
darbo stovyklą. Lentzeno ai t l - • 17-1 nt i
pasigyrimas panašus į piė-į MacArthur Lakūnai Vėl INuskan- 
šiko, kuris apiplėšęs žmo-[ 
gų sako: “Tai padorus pi
lietis, mano kreipimasis 
nenuėjo niekais, ] 
nau nušauti ir jis atidavė 
pinigus...” 
Pirk Defense Bonds ir Stamps! Kavienge ir tame uosteį jantai nuskandino 12 JaP°‘

Remk šios šalies apsigynimą! į nuskandino tikrai tris, o nų laivų.

liama mintis, kad ne tik

1

saulinio karo buvo Lietu
vai pripažintos. Sovietų 
Sąjunga taip pat buvo at
sisakiusi nuo Lietuvos te
ritorijų ir sutartimis jas 
Lietuvai buvo pripažinusi.

dino 4 Japonų Laivus
Iš Alijantų Centro, Aus-.gal ir keturius priešo karo 

tralijos, bal. 5 — Praneša-!laivus.
ima, kad gen. MacArthur! rr ... ...
karo jėgos puolė japonus Kavieng apylinkėje Ali-

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

mėnesinį laikraštį 
“Žvaigždę

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

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

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

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

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ramybes 

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

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

kite patys saviškių tarpe ir raginkite kitus skaityti bei 
platinti “ŽVAIGŽDĘ”.

Kaina metams 50 centų. Kas pridės dar 50 centų gaus 
didelį spalvuotą Jėzaus Širdies paveikslą, 

“tvaigždė?’ dabar padidinta aštu/oniais puslapiais. 
U išsakymams adresas:

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

9?
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such ar 
New Year. Good Friday, Memorial Day, Independence Day 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------- by----------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
■•artered as second-class matter Sept. 12. 1915 at the post nffice at Bost<> 

Mass. under the Act of March 3. 1870
Lcceptance for mailing at special rate of postage provided for in Secuon 110:- 

Act o* October 8, 1917. authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION RATES

Oomestic yearly ____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
‘foreign yearly _____________ $5.00

PRENUMERATOS KALN» 
Amerikoje metams  .............. $4.00
Vieną, kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams —...........  $5.00
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DARBININKAS
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Telephone SOUth Eoston 2680

Pasiuntinybė Atlieka Savo 
Pareigą

I

NACIAI SUSIRŪPINĘ DĖL PABALTIJO
------ ---------- — ----------

BIJŪNĖLIS ŽALIAS★ Rygoje leidžiamas vo
kiečių laikraštis “Deut- 
sche Zeitung im Ostland”, 
paskelbė kelis straipsnius,! 
iš kurių matyti didelis vo
kiečių susirūpinimas dėl j 
Pabaltijo gyventojų Ang- Į 
lijai bei Amerikai rodomų, 
simpatijų.

Vienas tokių straipsnių, 
parašytas kažkokio 
Dressler 
“Deutsche
Ostland” lapkričio 17, pri
mena, kad Pabaltijo tau- 

, tos visada buvusios nepa
prastai anglams draugin- 

I gos. Anglų atžvilgiu buvu- 
Isi reiškiama “gili simpati-

G. 
ir paskelbtas 

Zeitung im

fe--*4-
Netoli Tripolio šitas namas visas artistiškai nu-Ja”, o pačios tautos buvu- 

paišytas vietiniais medžių raštais. Taip, kad iš aukšto
Tenka pripažinti, kad mūsų Pasiuntinybė Wa- skrisdami bcmberiai negali atpažinti, ar tai namas ar 

shingtone uoliai ir tiksliai darbuojasi Lietuvos nau- miškas, 
dai. Nors p. Rajeckas kukliai pareiškia, kad nėra da
roma maksimalinių (pačių didžiausių) pastangų, bet 
mes, pašaliniai žiūrovai, vis dėlto suprantame, kad prie Į 
esamų aplinkybių vargu kas daugiau begalima pada
ryti. Pagaliau reikia gi žinoti saikas ir išlaikyti reikia
mas taktas. Perdaug lysti Amerikos vyriausybei į akis 
ir gi pavojinga. Kada nuolatiniai klabinimai pradeda nustatytos kainos visiems 
nusibosti ir, kas aršiau, įkirėti, tuomet klabinamasis jemės ūkio gaminiams yra 
reikalas palaipsniui nustoja vertės ir pamažėli slenka labai žemos.
į archyvą, t. y. užuomaršą. Tad mūsų pareigūnams 
tenka skaitytis su dviem galimybėm: kad Lietuvos ne- siekia dviejų tikslų: 1) jie 
priklausomybės klausimas nebūtų visai pamirštas, ir pigiomis kainomis super- 
kad nelaiku ir perdažnai lendant su juo į akis, neimtų 
įkirėti ir nenusipelnytų nepakenčiamo nuobodulio 
vardo. Tarp tų dviejų kraštutinumų labai sunku išlai
kyti tinkamą vidurkio liniją. Čia mūsų diplomatams) 
reikia labai apsižiūrėti ir nuodugniai savo strategiją 
apgalvoti. Mums, eiliniams žiūrovams, tiktai viena 
pusė terūpi: ar mūsų Pasiuntinybė nesnaudžia? Bet 
reikėtų atsižvelgti ir į antrą pusę: ar ji perdaug Wa- 
shingtono vyriausybei neįsipyksta? Mes, mažai ką di
plomatijoj nusimaną, ne kartą norėtume, kad Pasiun
tinybė verčiau antruoju atžvilgiu nusikalstų, t. y. kad 
perdaug, ne permažai sielotųsi. Bet atsiminkime, kad 
perdaug gali būti taip pat pavojinga kaip ir permažai. 
O gal dar pavojingiau. Tad savo kritikoj būkime ap
dairesni.

Iš viso, atsižvelgiant į susidariusias karo metu 
sąlygas, Pasiuiitinybė taktą išlaiko. O bet gi kur rei
kia ji netyli ir labai, reikšmingai prabyla. Pav. pasta
rasis jos platus memorandumas nepriklausomybės 
minėjimo proga, labai sumaniai ir rūpestingai paga
mintas. Nepriklausomybės aktas ir kiti svarbūs doku
mentai, ypač pačios Amerikos de jure pripažinimas fcįų produktų turi būti pri- 
laisvos lietuvių respublikos, kaip nereik geriau prime- statyta. Dažnai vykdomais 
na Jungt. Valstybių administracijai, kad lietuvių vals- žemės ūkio surašymais 
tybės teisėtumas ne iš piršto išlaužtas. Ją legaliai pri- vokiečių įstaigos suseka, 
pažino pačios didžiausios pasaulio valstybės. Tokie 
faktai bado akis įvairiems diktatoriams, siekiantiems 
neva juridiniai reikšti prie Lietuvos pretensijas ir ją 
ginklo pajėga okupuoti. Tokie Pasiuntinybės diplo
matiniai žygiai nuoširdžiai sveikintini.

Taip pat sveikintina ir mūsų spaudos darbuotė, 
bet daugiausia civilines drąsos atžvilgiu. Is tiesų, mu- gaminti. Kai kada pavyks- 
sų laikraščių ryžtingumas yra tiesiog didvyriškas. Jie £a prievolių dydį nuderėti, 
nepaiso neprietelingų opozicijos pastangų, ir net su priešingu atveju nustatyti 
pavojumi būti uždarytiems, drožia Lietuvos priešams pristatymų kiekiai iš ūki- 
karčią tiesą. Tačiau takto atžvilgiu mūsų laikraštijos ninku išreikalaujami tie- 
orientuotė nepertiksliausia. Tai suprantama. Bendrai siogine prievarta, o, be to, 
imant, redaktoriai toli gražu ne visi diplomatai. Tad ūkininkas nubaudžiamas 
lyg susidarytų išvada, kad laikraštininkams nepatar- kaipo “sabotažninkas”. 
tina į politiką kištis, nebent tokiems, kurie žino, ką,-Bausmės yra ne tik pini- 
kaip ir kada rašyti. Bet šiuo momentu tokia išvada ,. Y?ki®čių komisa-
neįmanoma. Tylėti negalima. Perdaug jau skaudu. 0 
skausmo šauksmas nuoširdus. Kad ir persmarkiai ir 
ne vietoj kartais rikteliam, bet tokiam riksmui tikima. 
Skausmo ir sielvarto balsas nemelagingas ir suprasti
nąs. K.

Net kaimo moterėlė, su-j 
rinkusi krepšį grybų ar 
uogų, yra verčiama par
duoti savo “derlių” okupa
cinės valdžios nustatyto
mis kainomis. Valdžios gi

Tokiu būdu vokiečiai

SAULUTĖ RAUDONA

ka Lietuvos gaminius, 2) 
Lietuvos ūkininkai ir kiti 
lietuvių tautos sluoksniai 
vra laikomi žemame eko
nominiame lygyje, kad tik 
jie neprilygtų vokiečių 

| “valdovų tautai”. Taip pat 
į valdinių įstaigų lietuvių 
tarnautojai bei darbinin
kų, kurie dirba Lietuvoje 
užsilikusiose pramonės į-1 
monėse, atlyginimai yra 
žemi. Ir šiuo atžvilgiu sie
kiamas tikslas yra aiškus: ■ 
lietuvis valdininkas, tar
nautojas bei darbininkas 
turi uždirbti žymiai ma
žiau, negu vokietis.

Kai dėl privalomų žemės 
ūkio produktų pristatymų,) 
tai vokiečių įstaigos elgia
si taip: Jos nustato kiek-i 
vienam valsčiui, kiek ko-

kiek atskiras ūkininkas 
turi gyvulių ir kokių, kiek 
pasėta atskirų pasėlių ir 
t. t. Bet praktika yra ta, 
jog iš valsčių neretai rei
kalaujama daugiau, negu 
visi ūkininkai pajėgia pa-

Lietuvos Ūkininkams Uždrausta 
Pardavinėti Savo Gaminius

★ Kaip iš visų gaunamų kininko šeimynai 
žinių matyti, vokiečių o- 
kupacinė valdžia ypatingu 
įniršimu stengiasi iš Lie
tuvos išspausti ko dau
giausia maisto produktų. 
Tam tikslui veikiama pa
gal kruopščiai parengtą 
planą, kurio pagrinde glū
di mintis — priversti ūki
ninką atiduoti visą derlių, 
paliekant jam tiktai tiek, 
kiek būtinai reikalinga ū-

Saulutė raudona. 
Vakaras netoli. 
Laikas jau man gulti.
Dar miego nenoriu. (2 k.)
Oi. eičiau, eičiau.
Ant kalno aukščiausio, 
Bene pamatyčiau 
Savo mylimiausią.
Tą savo mieliausią 
Kad aš pamatyčiau.
Tai tuojau nuo kalno 
Pas save vadinčiau.
Oi, eičiau, eičiau.
Mano bernužėli, 
Dar mudu kalbėsim 
Daug meilių kalbelių.

Oi, neisiu, neisiu, 
Mano mergužėle. 
Jau man nusibodo 
Tos meilios kalbelės.

Sunku akmenėliui 
Ant kelio gulėti.
Sunku našlaitėlei 
Pasauly gyventi.
Sunku akmenėliui, 
Kad per jį važiuoja, 
Sunku našlaitėlei, 
Kad ant jos meluoja.

Sunku akmenėlį 
Prieš kalnelį risti, 
Sunku našlaitėlei 
Mylėjus pamesti.

sios “tiesiog apsvaigintos 
didžiojo ir galingojo drau- 

Igo”. Anot to straipsnio, 
todėl esą ir nebuvę suras- 

Į ta “garbingo draugingu
mo su Vokietija kaip sykis 
tuo metu, kai dar buvo ga
lima išsigelbėti iš kruvi
nos bolševikinės katastro
fos”. Anglija, girdi, nie
kuomet nepraliejusi nei 
lašo kraujo už “Pabaltijo 
erdvės tautas”. Ir iš viso 
Anglijai draugingumas su 

I Pabaltijo valstybėmis ne- 
atrodęs daugiau vertas 
kaip pernykštis sniegas.

Į tuos vokiško propagan
disto išvedžiojimus lietu
vis štai ką galėtų pasaky
ti: ne Anglija Pabaltijo 
valstybes užrašė Rusijai, 
bet naciškoji Vokietija. 
Vokietija taip pat buvo 
pirmoji uždaryti Lietuvos 
atstovybes ir konsulatus, 
tuo tarpu, kai jos ir šian
dien tebeveikia tiek Ang
lijoje, tiek Amerikoje. 
Kaltę dėl Pabaltijo valsty
bių nelaimių ponas G. 
Dressler turėtų mesti ten 
kur ji priklauso — naciš
ka jai Vokietijai.

Toliau tam straipsnyje 
Dressler sako, kad Pabal
tijo tautų viltys, sudėtos 
į Angliją bei Amerika, e- 
sančios tuščios ir pragaiš
tingos. Anglai, anot jo, a- 
tidavę Europos kontinen
tą “praryti bolševikams”.

, žinomus 
i Stafford Cripps pareiški- 
įmus, kuriais šis anglų po
litikas pasisakė už Pabal-

I

i 
i

kių būtiniausių ūkio reik- Dressler cituoja 
menų, kaip vinių ir pasa
gų. Taip pat buvo praneš-' 
ta, kad javų pristatymos 
prievolių kiekiai 1942 m. j 
derliui bus didesni, nekaip 
1941 metais.

Be visų kitų prievolių, 
ūkininkus labai kamuoja 
įpareigojimai atlikti įvai
rius darbus transporto 
srityje. Jie turi vežti mal
kas bei durpes įstaigoms, 
įmonėms ir tt. Juos verčia 
atlikti pastotes kariniams 
privežimams. Tuo tarpu 
nėra kur nusipirkti nei pa
sagų arkliams pakaustyti. 
Taip pat negaunama rei
kalingos medžiagos susi
siekimo priemonių
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i

tiečiai nieko negalį gero 
laukti nei iš britų, nei iš 
amerikiečių. Tiktai “vo
kiečių kraujas išgelbėjo 
Pabaltijį nuo išnaikinimo, 
kurio siekė tiek Anglija, 
tiek bolševikai”, todėl “ti
krą laisvę” esą galima pa
siekti tiktai tuomet, kai 
būsią einama su Vokieti
ja...

Kiek tai liečia lietuvius, 
tai jie tą vokišką “tikrą 
laisvę” turėjo progą pa
žinti per ištisus pastaruo
sius septynis šimtus metų 
nuolatiniuose karuose be
sigindami nuo “tikrosios 
laisvės” nešėjų vokiškųjų 
kryžiuočių. Lietuvai taip 
pat nėra užmiršę, kad 
Prūsams ta ‘tikroji laisvė’ 
reiškė išnaikinimą.

Kelias dienas vėliau, lap
kričio 19, tas pats ‘Deuts
che Zeitung im Ostland’ 
užsipuola tuos, kurie “lai
kosi įsikibę senų laisvės 
sąvokų”. Tokie žmonės e- 
są “hipnotizuoti praeities” 
ir nejaučią, kaip jie esą 
“tušti, jog užmerkia akis 
prieš naująją gadynę”. 
Girdi, milijonai žmonių 
kovoja už tai, kad “Euro
pa vėl nebūtų suskaldy
ta”. Autorius išveda, kad 
Olandija, Belgija, Danija, 
Švedija, Latvija, Lietuva, 
Estija ir kitos Europos 
valstybės niekuomet ne
galėjusios vesti nacionali
nės politikos, o tarnavu
sios “futbolo kamuoliu di
džiosioms, antieuropinėms 
valstybėms”.

Taip pat “Kauener Zei-
Bet ponui Dressleriui ši- tung” lapkričio 17 paskel

tų “argumentų” dar ne- bė kažkokios vokiečių mi- 
gana. Žinodamas Pabalti- nisterijos diretktoriaus H. 
jo šalių, o ypatingai Lie- J. Riecke straipsnį, pava- 
tuvos gyventojų meilę A- 
merikai ir į ją dedamą 
viltį, ponas Dressler ima
si ir šlykštaus melo tvir
tindamas, kad esą Prezi
dentas Rooseveltas išlei- ir maisto produktus, 
dęs tokį pareiškimą:
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Bijūnėlis žalias,
Bijūnėlis gražus. 
Bijūnėlio žali lapai.
Raudoni žiedeliai.

Bijūnėlį lenkiau,
Gražius žiedus skyniau, 
Gražių žiedų bijūnėlio 
Vainikėlį pyniau.

Ėjau per kiemelį
Pro vyšnių sodelį.
Ir sutikau bernužėlį
Vyšnelių sodely.

Bernužėlis jaunas,
Bernužėlis gražus. 
Bernužėlio, kaip bijūno. 
Raudoni veideliai.

Ėjau per kiemelį,
Pro rūtų darželį. 
Ir sutikau mergužėlę
Rūtelių daržely.

Mergužėle jauna.
Mergužėle graži, 
Mergužėlės gelsvos kasos. 
Mėlynos akelės.

tijo tautų pavedimą Sovie
tų Rusijai.

Ne tiek įdomu, ką Dres- 
sler ir kiti Gebelso propa
gandistai šneka Lietuvoj, 
Latvijoj, bei Estijoj, kiek 
tai yra svarbu, kad jie 
kaip tik šiuo metu rado 
reikalinga prabilti prieš 
Pabaltijo gyventojų sim
patijas Anglijai bei Ame
rikai. Tas rodo ne ką kitą, 
kad tokios simpatijos dar 
ir dabar tenai egzistuoja, 
kad Pabaltijo gyventojų 
viltys yra Amerikos ir An
glijos pergalėje, kitaip Ge
belso propagandistams ne
reikėtų dėl to kalbėti ir 
rūpintis.

dintą “Erdvė Rytuose” ir 
nagrinėjantį “naujosios 
Europos” klausimus. Au
torius išveda, kad “Rytų 
erdvė” teiksianti žaliavos 

. Pir
moje eilėje būsianti skati- 

Kai dėl Pabaltijo vals- narna javų ir aliejinių au- 
tybių inkorporavimo į So- galų gamyba. Rytų kraš- 
vietų Sąjungą, tai tokios; tai negalėsią turėti žemės 
sovietų pastangos yra vi-i ūkio produktų perdirbimo 
siškai pripažintinos, nes 
šios valstybės sudaro pa
togiausią kelią Vokietijai 
užpulti”. Kaip visiems yra 
žinoma, Amerikos Prezi
dentas tokio pareiškimo 
nėra padaręs, ir kaip tik 
atvirkščiai, jis pakartoti
nai yra pasisakęs už Lie
tuvos, o taip pat ir kitų 
Pabaltijo tautų laisvę.

Bet pažiūrėkime kiek to
li šis Gobelso propagan
distas eina. Jis cituoja dar 
1942 m. vasario 6 dienos 
“Times”, kur taip pat, a- 
not jo, pasisakyta už Pa
baltijo tautų atidavimą 
sovietams, ir viską susu
mavęs tvirtina, kad pabal-

pramonės. Girdi, išimtis 
esanti numatyta tiktai 
“buvusioms valstybėms”
— Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai, kuriose būsią leidžia
ma gyvulių ir pieno ūkis. 
Šiuo metu viskas turį tar
nauti maisto gamybai, bet
— “tuo nepaliečiami atei
ties kolonizaciniai ir gy
ventojų iškeldinimo pla- 
nai .

Pasakyta, rodos, aiškiai.

savybės, tai ji negrąžina
ma. Apie tai paskutiniuoju 
metu nė nebeužsimenama. 
Bolševikų palikimas pasi
rodė labai parankus nau
jiems okupantams.

Vienas lietuvių laikraš
tis, nežiūrėdamas vokiečių 
cenzūros, šitaip nusako ū- 
kininko padėtį: “Lietuvos 
ūkininkas iš tėvų paveldė
tu suaugimu su savo žeme 
šiandien ir valdytojo vaid
menyje kaip vergas atlie
ka visus darbus”.

Be abejojimo, vokiškos

i

ras gali iš tokio ūkininko 
atimti gyvulius ir net iš
varyti ji iš ūkio, patį “sa- 
botažninka” pasiųsti į dar
bo stovyklą priverčia- tui. Rudenį ūkininkai pa
iniems darbams. Tokie ū- tyrė didžiausią vargą su 
kininkų išvarymo faktai kūlimo darbais, 
jau yra žinomi.

Kokios sunkios yra tai
komos piniginės pabau
dos, matyti iš tokio atsiti- 

i prasi- kimo. Pav., rugsėjo mėne- 
maitinti ir laukams įsėti. sį buvo paskelbta, kad kas 
Visa kita turi būti atiduo
dama okupacinės valdžios 
per paskirtus vokiečių ko
misarus 
Lietuvos 
ar kitoms ūkinėms organi
zacijoms. Ūkininkui griež
čiausia uždrausta parda
vinėti savo gaminius tie
siai vartotojui. Už tai gre
sia sunkiausios bausmės.

prižiūrimiems 
kooperatyvams

ve-

Ledlaužis kerta ledus Mississippi upėje, 
mėnesiu ankščiau atidarius trafiką upe.

žimų bei rogių — remon- cenzūros sąlygomis laik
raštis negalėjo parašyti, 
kad ūkininkas, kaip ir 
kiekvienas lietuvis, kovo
ja prieš priespaudą, kurią 
jam uždėjo naujas oku
pantas. Kaip pirmosios o- 
kupacijos metu, taip ir da
bar ūkininkas ieško prie
monių išsisukti iš prievo

lių, kurios jį slegia. Apie 
Į tai aiškią kalbą byloja 
dažnos baudos prieš ūki
ninkus: trėmimai iš ūkių, 
varymas į darbo stovyk
las, piniginės pabaudos ir 
t. t. Lietuvis ūkininkas, 
pakėlęs nuožmią pirmąją 
okupaciją, tvirtai tiki, kad 
jam pavyks nusikratyti ir 
dabartiniais okupantais. !

INėra ne 
įtik kuro, bet stinga ir dar
bininkų, nes daugelis jų 
turėjo vykti darbams į Vo
kietiją. Negaunama nei 
žibalo, tad į lietuvio ūki
ninko sodybą grįžta bala
na.

Vienu žodžiu, lietuvis ū- 
kininkas, per vienerius 

Lapkričio j pirmuosius okupacijos

nepristatys paskirto kiau
šinių kiekio, gaus pabau
dos po 15 markių nuo kiek
vienos vištos. 1 
rnėne'si Lietuvos ūkininkai metus nustojęs teisių į sa- 

lobai aVnkdai mi. vo žemę ir išgyvenęs bai
mę būti suvarytam į kol
chozinę baudžiavą, jau 
antrus metus ujamas ir 
spaudžiamas antrųjų oku
pantų. Kai dėl žemės nuo-

I

labai skubiai pri
statyti bulves. Ta proga 
buvo grasinama, kad ne- 
pristačiusieji bus ne tik 
baudžiami, bet jie negaus 
leidimo nusipirkti net to-
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DARBININKAS
Kun. A. Tamoliūnas.

Luko Mergele Ir Kančios Gėlė 
1878-1903

Jei Gemma Galgani dar lių vadovybėje. Čia ji iš- 
tebegyventų, ji šiemet mi- moko skaityti ir rašyti ir 
nėtų 65 metų sukaktį sa- kitokių naudingų darbe- 
vo gyvenimo šioje žemėje, lių, reikiamų jos amželiui. 
Ji gimė 
1878 metais, menkame 
Kaming’iano kaime. Itali
joje. Vos baigusi 25 me
tus. ji praminta Luko Mer
gelė ir Kančios Gėlė, mirė 
balandžio 11 dieną. 1903 Oficijumą. Gi seselės di- 
metais. Praėjus 30 me- deliai ją įvertino ir labai 
tams po jos mirties, Popie- mylėjo, nes per savo mai
šius Pijus XI beatifikavo das ji išgelbėjo mokyklos 
ją gegužės 14 dieną, 1933 įnamius ir seseles nuo 
metais, gi Popiežius Pijus siaučiamos tuo metu pa- 
XII kanonizavo ją gegužės vojingos epidemijos. 
2 dieną, 1940 metais. Savo 
gyvenime ji buvo nežino
ma pasauliui, nūngi mili
jonai gerbia ją. melsda
miesi: "šventoji Gemma 
Galgani, melskis už mus!”

Mūsų dienų Šventosios 
gyvenimas buvęs papras
tas. bet nuo pat lopšio ku- Kai motina dar gyveno, ji 
pinas skausmais ir kentė- dažnai pasakodavo maža- 
jimais, kurie jai bendravo jai Gemmai apie beribę 
iki karčios, bet palaimin- Viešpaties meilę, karčią 
tosios mirties. Nelaimės Jo kančią ir mirtį, taip pat 
šeimoje, liga, kančia, kar- išmokė pamaldžiai mels-' 
tūs tyrimai, našlaitystė, tis. Prieš mirsiant, motina' 
skaudūs smūgiai ir visa dideliai rūpinosi, kad mei- 
kita be galo vargino ir lingoji jos dukrelė priim- 
kankino ją. Tikrovėje, ji 
gyveno šventosios kanki
nystės gyvenimą.

Jos tėvas Enrikas Gal
gani ir profesijos chemi
kas buvo teisusis vyras, o balsą jaunutėje 
motina Aurelija — labai 
pamaldi žmona. Gemma 
buvo penktoji iš aštuonia- 
tos vaikų. Po gimimo su
kakus vienam mėnesiui, 
tėvai apleido kaimą ir per
sikėlė į Luko miestą. Nuo 
dviejų iki septynių mete
lių amž. ji lankė privatinę 
mokyklą Valiniečių sese-

kovo 12 dieną. Ją Dievas apdovanojo ne
paprasta atmintimi. Jau 
sukakus jan penktiems 
meteliams, ji atmintinai 
kalbėdavo Psalmes už Nu
mirusius ir Mažąjį Marijos

•'s. .4 \ -
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Lietuvių Kultūrinis In- Detroito $30.00 ir p. V. 
stitutas savo garbes narių Stulpinas iš Chicagos $25. 
tarpan susilaukė pirmųjų Mažesnių sumų įplaukė iš 
pasauliečių. Vieną laimin- keliolikos kitų miestų, 
gą vakarą Instituto ofisan Nariais rėmėjais įstojo 
apsilankė New Yorko apy- kun. E. Paukštis iš Ches- 
linkės žymus veikėjas ir ter, Pa. (aukojo $25.00) ir 
labdarys p. Alfonsas Stan- Chicagos veikėjas p. K. 
kevičius ir Instituto direk
toriaus maloniam siurpri
zui paaukojo $100.00. Ly
giai ir p. Feliksas šlapelis 
patriotas ir veikėjas iš Ro- 
chester, N. Y. atsiuntė In
stitutui čekį $100.00. Ins
tituto direktorius reiškia 
abiem nariam giliausią pa
dėką. Jų dviejų pavyzdys 
gal paskatins mūsų visuo
menę atsiminti 1918 m. 
duosnumą ir stipriai pa
remti Lietuvos reikalus.

Svetimtaučiai stebi mū
sų šykštumą ir daro labai 
nepalankias išvadas mūsų 
nepriklausomybei. Viso
kiems geriems reikalams 
lietuviai duoda, bet savo 
Lietuvos nepriklausomy
bės kovoms tik retesni 
žmonės stambiau aukoja. 
Perspėju: pasaulis turi a- 
kis ir seka su kokiu men
ku užsidegimu Amerikos 
lietuviai kovoja dėl nepri
klausomybės. Būtinai rei
kia daugiau tokių garbin
gų vyrų kaip p. Stankevi
čius ir p. Šlapelis.

Už knygeles prisiuntė 
ponia O. Kratavičienė iš

i

Besirgdama, ji buvo pa--t
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jonistų, kurs tuo metu lai-

sielų išganymui.

i

i
$

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

Kur nors Pacifike prireikė Yankiams aerodromo. Tai Dėdės Šamo 
inžinieriai per 18 dienų ir prirengė. Vaizdas parodo, kaip didelė lyguma 
apdengta metaliniu tinklu, kurio skylėse pripilama coralų medžiagų.

kiekvienu žingsniu, 
čiau, drąsi karžygė mer-

kad tai štai melsdavosi už atsi-

, imki ma-
Sekamai atsikreip- besidarbuojančius

>1 L

SKAUDŪS SMŪGIAI IR 
KENTĖJIMAS

Pirmasis skaudus smū
gis mažytės Gemmos gy
venime buvo netekti myli
mos motinos, kuri dėl 
džiovos mirė einant 39 m.

nors tada vaikams tokio Tėvo turtas išsekė, paga- su atsidavimu: “Jėzus tu- 
amžiaus nebuvo leistina liau susirgo gerklės vėžio rėš paruošti Pasijonistų 
artintis prie Viešpaties liga ir mirė 1897 metų lap- abitą dėl manęs ties Ro- 
Stalo. Nors būta priešin
gumo ir kliūčių, bet mon- 
signori Giovanni Volpi, 
dvasios vadui, pritariant, 
Gemma reikiamai ruošėsi 
pirmąjį kartą eiti prie 
Viešpaties Stalo, ir Švč.

■ Jėzaus širdies šventę, 1887 
i metais, ji priėmė Pirmąją 
Šv. Komuniją. Ta iškil-

tų Sutvirtinimo Sakra
mentą, nors tada Gemmai 
buvo jau 8 meteliai. Po 
sutvirtinimo, Gemma tuo
jau išgirdo paslaptingą 

savo šir
dyje, kurs maldavo, kad 
ramintųsi ir susitaikintų 
dėl numylėtos savo moti
nos netekimo, nes negai
lestingoji mirtis turės at
skirti dvasinę jų vienybę. 
Tėvas taip pat įkalbėjo 
mylimai savo dukrelei va
žiuoti į St. Gennaro pas 
tetulę, nes prisibijojo, kad 
motinos mirtis bebūtų per 
skaudi jaunutei mergelei. ___ _
Ji nesipriešino. Kai atėjo no Jėzau, pasigailėjimo!’

kričio mėn. Vaikai liko jaus vartais”. Žvelgdama 
našlaičiais. Gemma žy- į ateitį, ji pranašingai iš- 
giavusi į Kalvariją, dar sitarė: “Jie nenori manęs 
nebuvo pasiekusi Golgo- turėti gyvenime, jie turės 
tos, bet vis neliovė mai- mane mirtyje”.
dauti: “Aš noriu kentėti 
dėl Tavęs, Jėzau, ir daug 
kentėti”. Netrukus Gem
ma vėl susirgo. Tuo tarpu 
neišgydoma liga buvo nu

minga proga ji parašė se- garkaulio džiova. Tačiau, 
kančias rezoliucijas vyk- per galingą užtarymą Šv. 
dyti: 1. Aš kiekvieną kartą Gabrieliaus Possenti, ji 
taip eisiu prie išpažinties stebuklingai išgijo, 
ir priimsiu Šv. Komuniją Besirgdama, ji buvo pa-- 
lyg tai būtų paskutinis sižadėjusi įeiti į religinį

' boMf-ac O Ao ____________ Z —- ___________

Q. May I have a Bona reissued 
so as to include the name of 
a coowner?
A. Ves: if the Bond is reg- 

i'tered in your name 
alone. and if an ezcees 
holdinz does not result. 
The reissued Bond will 
bear the šame issue 
date as the original 
Bond.

Q. May a creditor obtain infor- 
r.iation as to a debtor’s own- 
er-hip of War S a v i n g s 
Bonds?
A. The Treasury gives no 

information about the 
holdings of anv person 
in V ar Savinas except 
to that person or to 
snrh persons as have 
efearly established a 
legal right to the infor
mation.

Q. Vh.it vili the Covemment 
do wi»h įuoney I pay for rny 
Bond ?

B.v Gib Croetcelt.
A. Y our money vili be pat 

to work at once to lielp 
the ?'ation'» war pro- 
gram.

f> Vhc-n wi]l T niake my in- 
romc-tax rnport on the in- 
crease in the value a V. ar 
Savings Bond?
A. You may 4o either. 

Yuu may report the >n- 
rrea»e in value of a 
V ar Saving* Bond on 
your ancoane tax report 
e ach var that you hoid 
the Bond. or. you may 
v»aH until you redecm 
the Bond and then in- 
riudc the inereave (the 
armnint rereived <yver 
and above the prū < you 
paid for the Bond) a* 
inconte for that taxabk 
year.

Remembei—the longer 
,uu kccp Ik ar Bond*. 
iip l<> JSvcars, the roore 
,aluabfc they becomc.

kartas. 2. Aš dažnai ap- gyvenimą, 
lankysiu Jėzų Švenčiau- Pasveikus, 
šiame Sakramente, ypa- dyti įžadą, 

į tingai kai esu nusiminus vienuolijas 
ar nuliūdus. 3. Aš prisi- maldavoąi 
ruošiu bent kuriuo apsi- visų durys 
marinimu kiekvienai Die
vo Motinos šventei, kad 
tuo būčiau verta Jos ma
lonės. 4. Aš visada elg
siuos Dievo Akivaizdoje. 

,5. Kiekvieną kartą išgir
dus varpui valandas gau
džiant, aš pakartosiu: ‘Ma- 

■ no Jėzau, pasigailėjimo:’ skaudi žinia, jaunutė nas-l _ 
laite pilnai atsidavė Dievo 
valiaį i miršo tos reikšmingos

Paskui sekė kiti smagiai, šventosios dienos, kurią 
nuklojusieji trumpaus jos Priėmė Pirmąją Šv. Komu- 
gyvenimo kelionę erškė- Kiekvienais metais
čiais, kurie ją žeidė ties T pamaldžiai minėjo tą 

Ta- metinę šventę. O Dieviška- 
. sai Išganytojas vis arčiau 

gėlė nesibaidė, bet pasiry- arčiau glaudė brangią 
žo eiti erškėčiais nuklotu Pr^e Savęs su di-
keliu ir sekti Dieviškąjį džiausią paguoda. Ji reali- 
Viešpatį ir Sužiedotinį į zavo, kad visai pasiaukoti 
Alyvų daržą, kad vėliau: Jėzui, jai duoda jėgų ir 
galėtų su Juomi dalintis stiprybės. Kad tapus tik- 
plakimu prie stulpo ir vai- Sužiedotinio mylėti-
nikavimu erškėčiais. Nuo 
dabar ji sutiko aukotis 
kiekvienai aukai, nors iri 
skaudžiausiai, kad vien tik 
tapti Viešpaties ir Sužie
dotinio numylėtinė.

Sugrįžus pas tėvą, kurs 
labai ją mylėjo, bet jis ne
atstojo numylėtos moti
nos, kurios netekusi Gem
ma be galo ilgėjosi ir neri
mo, nes nebebuvo namuo
se kas jai bekalbėtų apie 
Jėzų ir nesibaigiančią Jo 
meilę. Visiškai atsidavus 
Dievo valiai, ji tapo klus- 

įni savo tėvui. Kad baigus 
mokslą, tėvas ją leido pas 

■Šv. Ritos seseles, kur lan
kė dieninę mokyklą iki 17 
metų. Čia ji mokėsi ne 
vien pasaulinių dalykų, 
bet pratinosi ir dvasinio 
gyvenimo.
PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA

Sukakus 9 metelių, Gem
ma labai troško priimti 
Pirmąją Šv. Komuniją,

jei pasveiktų, 
ji ryžosi vyk- 

bet į kurias 
atsilankė ir 

būti priimta, 
buvo uždary

tos. Neturtas, suvargimas 
ir menka sveikata kliudė 
jai tapti vienuole. Nūngi, 
apleista, bet kupina vilties 
ir atsidavimo Dievo valiai. 
Visa teesie taip, kaip pa
tinka Gerą jam Dievui.

Tokis nepaprastas ir vi
siškas pasitikėjimas Die- 

Gemma niekada nepa- vo Apvaizda gausina ne- 
paprastas malones. Ji pri
ėmė visus kentėjimus ir 
smūgius su nuolankumu 
ir pasiaukojimu Dievo 
meilei ir garbei. Tuo būdu 
taurioji jos siela nutyrin- 
ta ir nuskaistinta kentėji
mais, dabar buvo paruošta 
priimti tas visas nepapras
tas malones, kurias Gera- 
sai Dievas skiria numylė
toms ir skaisčioms sie
loms.

GAUNA ŠVENTĄSIAS 
ŽAIZDAS

Tame laike maloningu 
Dievo parėdymu Gemma 
Galgani įgavo šventąsias 
žaizdas savo rankose ir 
kojose, taip pat ir šone, iš 
kurio plaukė kraujas. Ne
trukus ji prityrė mystiš- 
ką plakimą, vainikavimą 
erškėčiais ir gavo žaizdą 
petyje. Tikrovėje, ji dabar 
kartu su šv. Povilu galėjo 
prabilti: “Su Kristumi esu 
prikalta prie kryžiaus. Gy- si, netekdama

Čepukas ($15.00).
Instituto draugai suren

gė Brooklyne direktoriui 
priėmimo vakarienę, ku
rios proga narių mokes
čiais ir aukomis įplaukė 
5170.00. Vakarienės inicia
toriams, aukotojams ir da
lyviams direktorius nuo
širdžiai dėkoja ir jų drau
giškumą labai brangina.
Pirmųjįi dviejų knyge

liu nebera.
K. Pakšto “Lithuanian 

Situation” ir “Baltoscan- 
dian Confederation” jau 
išsisėmė, tad jos bus gau
namos po vieną egz. tik y- 
patingai svarbiam reika
lui. Jeigu kurie platintojai 
šitų knygelių dar turi, tai 
prašytume jas Institutui 
grąžinti; už tai bus jiems 
iš skolos atskaityta arba 
kitų knygelių atsiųsta.

Proi. Senn'o “Lithna- 
nion Language"

liko irgi neperdaug ir to
dėl jos šimtais niekam ne- 
besiuntinėsim, o tik po ke
letą egz. Už ją galima siųs- 

, ...... -j ti pašto ženklais 40 centų,veikslą, giliai atsiduso pa- 6 ar 3 centus.
skutinj kartą: Mano Mo- 
tin, aš savo sielą pavedu A. Vaičiulaičio 
Tau; melski Jėzaus pasi
gailėti manęs...”

Tai buvo Didžiasai šeš
tadienis. Velykų varpai 
džiaugsmingai gaudė Re- 
zurekciją. Gemmos gyve
nimas buvęs vienas Di
džiasai Penktadienis, ken
tėjimo ir kančios ir meilės 
himnas. Nūngi, ji galės 
dalyvauti Jėzaus garbėje. 
Iš jos daugelis išmoks, kad ___ . .
kentėjimai ir skausmai ir Tarptautiniai santy- 
kančia, jei su atsidavimu Iriai —
sutinkami ir kantriai per- Kovo mėnesį Instituto 
gyvenami, lydės mus į am- direktorius dažnai dalyva- 
žinąją garbę Danguje, ir vo tarptiniuose klubuose 
kad skausmingi tyrimai ir ir organizacijose, taipgi 
smūgiai gyvenime gali Pan-Europos trijų dienų 
pelnyti gausių malonių konferencijoj, kurią glo- 
amžinąjam kitų sielų iš- bojo New Yorko Universi- 
ganymui. tetas ir kurioj dalyvavo

Šv. Gemma Galgani sa- daugumas Europos nepri- 
vo gyvenime maldomis ir klausomų tautų.

Dr. K. Pakštas,
Liet. Kult. Inst. direktorius

73 W. lOlfth Street
Nevc York, N. Y.

uaiūan Literature"
daugiausia dar yra. Ji 

parašyta lengva kalba, i- 
liustruota 18 paveikslų ir 
labai tinka plačiai publi
kai pasiskaityti. Patarti
na jos pasiųsti mūsų ka
reiviams. Kaina 40 centų, 
o gi imant 50 egz. ar dau
giau duodama nuolaida ir 
išeina tik 25 centų už egz.

Tėvui mirus, namuose i 
buvo neapsakomas skur
das ir viena nelaimė krito 
paskui kitą. TT. Pasijonis- 
tams rūpinantis, budri 
Dievo Apvaizda parodė, 
kad Gemma gavo naują 
pastogę Giannini šeimoje, 
kur ji buvo priimta ir lai
koma už saviškę. Čia ji ga
lėjo tiksliau atsiduoti mal
doms ir antgamtiniams 
apmąstymams. Kas ket
virtadienį jos kūne atsi
naujindavo Viešpaties žai
zdos; ji pati tapdavo daž
nai sužavėta ir įkvėpta. 
Dievas jai leido jausti ša
lia savęs savo Angelą Sar
gą ir jį regėti savo akimis, 
bet Nelabasis irgi nerimo 
ir ją kankino, iš kurio nas
rų ji išlaisvino daugelį 
sielų. Kai matė, kad žmo
nės pasaulyj pamiršta 
Dievą ir įžeidžia Viešpatį, 
ji melsdavosi, kad Dievas 
leistų jai atsiteisti už juos, 
ir kad amžinai galėtų gar
binti Viešpatį.
GYVENIMO BAIGA KAR

TI, BET PALAIMINTA
Prie gyvenimo baigos, 

Gemma Galgani labai 
daug kentė, kai maloningu 
Dievu parėdymu nebejau
tė antgamtinio gyvenimo 
džiaugsmo, neteko nepa-'kančia atvertė daug pa
prastų malonės apreiški- klydusių sielų ir daug sa
mų. Kartybių jūra ir vidų- J vanoriai kentė išlaisvin- 
jinė kančia nardė jos šie- dama skaitlingų sielų iš 
lą. Slaptingoji liga be galo skaistyklos. Ypatingai Ga- 
kankino ją. Gydytojai bu- vėnios metu ji pasninkau- 
vo pasidalinę savo nuomo- davo, marindavosi ir kar- 
nėse. Vieni sakė, 
džiova, vėl kiti tikrino, j vertimų pagausėjimą. Vi- 
kad tai pavojinga liga ir sas jos gyvenimas, tai pa- 
Gemmą reikia atskirti iš moka XX-tojo amžiaus 
šeimos, kad kiti neužsi- žmonijai, nežiūrint kurias 
krėstų. Netoliese išnuo- pareigas žmonės eina gy- 
muotas namelis ir ji apsi- venime, kad viskame atsi- 
gyveno jame. Rašydama duotų Dievo valiai, kad su- 
Tėvui Germanui, C. P., tinkamai nusilenktų būd- 
dvasios vadui, griaudeno- riai Dievo Apvaizdai. Nūn- 

_____ w _______ tėviškos gi, kilnioji jos misija Dan- 
venu jau ne be aš, bet gy- globos. Paprastas kamba- guje yra melstis už nusi- 
vena manyje Kristus”. Tai 
visa ji kurį laiką laikė 
slaptoje, bet netrukus iš
pažino savo nuodėmklau
siui. Po to, vidiniai paža

dinta, ji atskleidė visą pa- 
ma šeimininkės pareigas, ’ slaptį vienam iš TT. Pasi- 
ji neliovė aukotis Jėzaus 
meilei. Atgalion ji gavo 
naujus smūgius. Jos koja 
sutino ir reikėjo daryti 
skausmingą operaciją. Po 
to vėl sekė ligos šeimoje.

nė, ji dar turi patirti kar
tesnių tyrimų ir skaudes
nių smūgių.

KANČIA IR PASIAU
KOJIMAS

Gemma turėjo brolį, Gi
no vardu, vyresnį dviejais 
metais, ėjusį seminariją 
tapti kunigu, kurs, kaip 
motina, susirgo džiova ir 
mirė 1894 metais. Tai bu
vo labai skaudus smūgis 
Gemmai, ir besigriaudin- 
dama, ji pati susirgo ir 
trims mėnesiams turėjo 
atgulti į lovą. Dėl nesvei
katos, ji turėjo apleisti 
mokyklą. Pilnai atsidavus 
Dievo valiai, ji tėvo na
muose rūpinosi savo bro
liukais ir sesytėmis. Eida-

ris, dabar
koplytėlę, kuriame mirė 
balandžio 11 dieną, 1903 
metais, jai tapo Golgota. 
Kai ji ėmė kryžių į išdžiu
vusias savo rankas ir pa
kėlė prieš save, paskuti
niai jos žodžiai buvo: “Ma- 

kė misi jas Luko mieste, j tai, o Jėzau, nūngi nebe- 
Nuo dabar ji troško tapti galiu daugiau kentėti. Jei 
pasijoniste vienuole. Kai yra Tavo valia, i—2----- -
jai ir vėl nepavyko įeiti į ne
religinį gyvenimą, ji tarė dama j Dievo Motinos pa-

permainytas į dėjėlius, padėti kunigams 
ir misijonieriams. Be to, 
ji yra idealingoji vaisti
ninkų. slaugių, ligonių ir 
kentėtojų globėja. Nes sa
vo maldas ir kentėjimus 
tokiems asmenims, ypa
tingai aukavosi už nusidė
jėlių ir pagonų atvertimą, 
bet už vis labiausiai už 
kunigus ir misijonierius 

kitų

W. Lamont, vice chalrman 
of board of J. P. Morgan & 
Co., considered by many 
žinančiai leaders as logical 
successor to late J. P. Mor
gan. His selection, however, 
would break Morgan line as



Anthony Eden Dėkoja Už
DARBININKAS

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

Į savo telegramą, kuri buvo pasiųsta Britanijos 
užsienio reikalų ministeriui p. Edenui šeštadienio va
kare, Amerikos Lietuvių Taryba gavo tokį atsakymą: 

“LITHUANIAN AMERICAN COUNCLL
“CHICACO.

“I THANK YOU FOR YOUR TELEGRAM IN WHICH YOU; 
EKPRESS YOUR SENTIMENTS REGARDING LITHUANIA.

“ANTHONY EDEN.
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Tai reiškia:
Amerikos Lietuvių Tarybai 
Chicago.
Dėkoju Jums už telegramą, kurioje Jūs išreiškia

te savo jausmus apie Lietuvą.

r
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Anthony Eden J
P-no Edeno atsakymas buvo išsiųstas iš Washing- 

tono, kovo 17 d. J
Tekstas telegramos, kurią ALT jam pasiuntė, yra' 

paduotas žemiau.

Ankstyvas pavasaris pašaukė sportininkus prie jų mylimo amato. Jų 
vedėjai seka pirmutinę mankštą. Tas vyko Phils mankštymosi lauke 
Hershey, Pa.

Gyvenimas Mažoj Italijoj TAMSIO! NAKTELĖ!

PATEKTI RUSUOS VALDŽION REIKŠTŲ 
MIRTI LIETUVIŲ T AUT AL

Atsikreipdama į Didžiosios Britanijos užsienio 
reikalų ministerį, kuris viešėjo Washingtone, A- 
merikos Lietuvių Taryba nurodė, kad Lietuvos žmo
nės trokšta išsivaduoti iš nacių okupacijos ir atgauti 
nepriklausomybę savo kraštui. Bet jeigu Lietuva bū
tų atiduota Sovietų Sąjungai, tai lietuviams tokia pa
dėtis reikštų mirtį, kaipo tautai, ir gal būt net fyzišką 
išnykimą.

Amerikos Lietuvių Taryba prašo svečią ir per jį 
prašo Didž. Britanijos valdžią paremti Lietuvos teises 
į laisvę ir nepriklausomybę.

ALT telegrama skamba šitaip:
MARCH 13. 1943

(Šių dienų Knygos—Apžvalga Stephen Pearce)

pasakas apie Mount Alle-! 
gro (Houghton Mifflin iš-; 
leista). Mount Allegro yra 
Rochester miesto Mažo- i 
sios Italijos kampelis ir 
užvardintas miestas Sici- 
iy-

Nors jie gyvena šioje ša
lyje ilgą laiką, bet Mount 
Allegro italai turi savo į-.

ANTHONY EDEN 
FOREIGN SECRETARY OF GREAT BRITAIN 
C/O BRTTISH EMBASSY
VVASHINGTON. D. C.

UPON YOUR ARRIVAL IN THIS COUNTRY WE THE 
LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, REPRESENTING 
OLOSE TO MfLLION CHTZENS OF UNITED STATĖS, 
EXTEND TO YOU MOST CORDIAL GREETINGS. ON THIS 
OCCASION PERMIT US TO EXPRESS OUR SENTIMENTS IN 
BEHALF OF THE COUNTRY OF OUR BIRTH WHICH AT 
THE PRESENT TIME IS OCCUPIED BY GERMAN ARMIES 
AND, THEREFORE, IS UNABLE TO VOICE HER GRIEV- 
ANCES OR DEFEND HER RIGHTS AT INTERNATIONAL 
CONFERENCES. WE KN0W WELL THAT THE PEOPLE OF 
LITHUANIA ARDENTLY DESIRE TO REGAIN THEIR 
LIBERTY AND NO SACRIFICE WILL BE TOO GREAT FOR 
THEM TO ATTAIN THIS AIM. BŪT IT W0ULD BE A CRUEL 
DISA-PPOINTMENT TO THEM IF IN THE COURSE OF THE 
PRESENT WORLD CONFLICT OR AT THE END OF IT THEIR 
■LAND WOULD BE HANDED OVER TO RUSSIA VVHICH 
ALREADY HAS REPEATEDLY THROUGH HER OFFICIALS 
AND IN HER PUELICATIONS CLAIMED THE BALTIC 
STATĖS AS PART OF SOVIET UNION. TO ACCEDE TO 
THESE UNFOUNDED AND UNJUST CLAIMS WOULD MEAN, 
OUTRIGHT REPUDIATION OF THE IDEALS OF WESTERN: 
DEMOCRACIES WHOSE PROFESSED AIM IN THIS WAR IS' 
“RESTORATION OF SOVEREIGN RIGHTS AND SELF-GOV-! 
ERNMENT TO THOSE WHO HAVE BEEN FORCIBLY 
DEPRIVED OF THEM”. IT WOULD BRING TO LITHUA 
N1ANS AND OTHER BALTIC PEOPLES NATIONAL DEATH 
IF NOT COMPLETE PHYSICAL DESTRUCTION. HAVING 
THE DEEPEST CONCERN FOR THE F ATE OF THE COUN
TRY OF OUR ORIGIN. WE EARNESTLY REQUEST YOU 
AND THROUGH YOU THE GOVERNMENT OF UNITED 
KINGDOM, IN ANY DELIBERATIONS REGARDING THE

Kada aš buvau labai jau
nas, italų šeima iš vienos 
Italijos salos, po vardu O- 

I liveri, buvo mūsų kaimy
nai. Visoms katalikų šven
tėmis, p. Oliveri pagamin
davo visokių skanių pyra-l 
gaičių, ir visi kaimynai —į 
airiai, graikai, žydai, len
kai ir kiti džiaugėsi.

Kas vakarą, nuo anksty- pročius, prietarus, apvaik- 
vo pavasario ligi vėlaus ščioja savo šventes, gami- 
rudenio Oliveri šeimos na savo vyną ir gerbia sa- 
draugai, italų kilmės, su-Įvo kaimynus. Vaikams ne
sirinkdavo ir sėdėdavo ant pavėlina kalbėti angliškai 
laiptų. Kokios pasakos!
Koki juokai!

Oliveri turėjo mechaniš-
> ką pianą, ir kiekvieną sy- ryškiai atskyrė namų gy- 
kį senąsis Oliveri pradėjo 
muziką su 
rento.”

Kiekvienais metais jie 
pirkdavo daug vynuogių 
dėl vyno, kurį laikė varto
tose Coca-Cola bačkose jų 
valgomajame kambaryje.

Aš užmiršau apie mūsų 
draugus, Oliverio šeimą, 
ir viskas man prisiminė 
tik kada perskaičiau Jerre 
Mangione’s labai gražias

I

, ,T_®__________

'7—-""-‘Z —

namuose. Mamos Amoro- 
įso nusistatymas, kad jie 
kalbėtų tiktai itališkai,

Tamsioj naktelėj. 
Žalioj girelėj 
Kalbino mane 
Jaunas bernelis.

Vai ly, vai lialia, 
Vai ly, vai lialia, 
Kalbino mane 
Jaunas bernelis.

Ne tiek kalbino. 
Kiek jis viliojo.
Aukso žiedelį 
Man dovanojo...

Ne dėkui tėvui, 
Nei motinėlei.
Kad mane mažą 
Valioj augino..

Valioj augino. 
Ilgai migdino.
Lig pusrytėlių 
Neprižadino.

venimą nuo pasaulio. Kai- 
“Sugrįžk į Sor- kurie amerikoniški žodžiai 

suitahnti pasirodė jų kal
boje. faktas, kurį Jerre 
niekados nesuprato, pakol 
jis aplankė Italiją, ir gimi
nes tenai nesuprato kai- 
kurių jo žodžių. Vienas iš 
tų žodžių buvo “beccause” 
suitalintas “back;house”.

Jerre gražiai aprašo apie 
savo dėdes. Vienas iš jų 
yra Dėdė Luigi, kuris sekė

I

FUTURE OF EUROPE. TO FIRMLY UPHOLD THE RIGHTS 
OF LITHUANIA TO POLITICAL INDEPENDENCE AND 
FREE NATIONAL DEVELOPMENT, IN ACCORDANCE WITH 
PRINCIPLES OF THE ATLANTIC CHARTER.

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL
BY EXECUTIVE BOARD 

LEONARD SIMUTIS
P. GRIGAITIS

M. VAIDILA

daug tikybų, vieną po ki
tos... ir vis ieškojo turtin
gos našlės. Jam pasisekė, 
su pagelba mokyto dėdės 
Nino, susirašinėti su vie
na ponia. Jo laiškai tai po
niai taip patiko, kad ji at
sakė eilėmis. Dėdė Luigi 
turėjo visiškai pasitikėti 
dėdei Nino, bet jis prade-’ 
jo rūpintis, kad Nino gali 
pradėti jai rašyti nuo sa
vęs, ir jis pradėjo taupyti 
■pinigus aplankyti ponią. 
Bet vieną dieną su Dėde 
Nino susibarė apie savo 
gimtąjį miestą ir Dėdė Ni
no sustojo rašyti laiškus. 
Biednas dėdė Luigi sten
gėsi pats rašyti eiles, bet; 
kadangi neįstengė parašy
ti, kaip dėdė Nino, ji ma
nė, kad jam nusibodo, ir 
po truputį pradėjo mažiau 
rašyti ir pagaliau sustojo.!

Dėdė Nino galėjo pasa
kyti puikias pasakas. Iš

susipyko su savo žmona — 
angliškai nekalbėjo. Jis 
manė, kad jis tik svečias 
čia ir vis ketina grįžti į I- 
taliją ateinančią savaitę. 
Bet ta savaitė užsitęsė jau 
per 20 metų.

Šios vietos (Mount Al
legro) supratimas mokslo 
yra keistas. Duoti mergai
tei daugiau mokslo, negu 
įstatymas reikalauja, yra 
pagal juos kvailas daly
kas. Muzikos studijos ge
ros, nes tai padarė mer
gaites “simpaticas”, ir vi
siems vyrams simpatiškos 
mergaitės patiko. Bet vy
rai nesidomėjo mergaitė
mis, kurios daugiau žino
jo, negu jie. Išmintingiau 
ir pigiau išlavinti mergai
tes gaminti valgius ir siū- jus, atsisveikindama sakė: 
ti.

Su berniukais kas kita.
Pasaulis priklausė jiems < 
Jie galėjo išeiti mokslus ir 
tapti daktarais ir advoka
tais, pagerbtais profesijo- 
nalais Sicilijoj.

Knyga baigiasi su Jerre 
vizitu jo tėvų žemės. Visas 
Mount Allegro susirinko 
jam duoti patarimų, dova
nų ir pranešimų giminėms 
ir draugams senajame 

i krašte. Jie vėl pergyveno 
savo dienas Sicilijoj, jam 
pasakojo apie gražybes 

• gimtinės šalies, ir kaip jo 
giminės sutiks jį. Visi 
siuntė pasveikinimus Ro- 
sario Alfano, vienam iš 
kelių Mount Allegro pilie
čių, kuris buvo “grįžęs na
mon”.

Jerre’s dėdės buvo nusi- ^7^5 nar-vst§s mokesčių la
minę, kad jie su juom ne
galėjo važiuoti. Dėdė Lui
gi jam davė vieną dolerį, Soston. Mass.

nusipirkti degtinės Paler
mo mieste ir prisiminti jį.

Jerre’s tėvai rūpinosi, 
manydami, kad jo nusista
tymai jam galės pakenkti. 
Jo motina, suamerikonė-

“Būk atsargus Gerlando. 
Bet jeigu tau Mussolini 
pakenks, pasiųsk man te
legramą”.

Jo giminės Sicilijoj labai 
didžiavosi juomi, todėl, 
kad jis buvo amerikietis. 
Jie dėvėjo sekmadieninius 
rūbus per visą jo vizitą. 
Jeigu kas sakė, kad jis 
kalbėjo, kaip vietinis, gi
minėms tas nepatiko, nes 
tas pakenkė jo ameriko- 
niškumui. FLIS.

I 
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Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip-

peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvay, So.

I
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Lietuvių kalbon išvertus, tai reiškia (praleidžiant
adresą):

Tamstai atvykus į šią šalį mes, Amerikos Lietuvių Taryba, visų buvo geriausiai mo
kytas... bet todėl, kad jis

PLAČIAUSIAI AMERIKOIE SKAITOMAS !
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis * Į

“Šv. Pranciškaus Varpelis” a
Pigiausias laikraštis yra < i

“VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00

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

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

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

Adresas: i
FRANCISCAN FATHERS !

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

iFIBER CANS — Sakoma, kad šios rūšies dėžutes 
šeimininkės greit pamatys su kava krautuvėse, šiuo 
momentu jos yra padaromos ir peržiūrima jų tinka
mumas.

atstovaujanti netoli miliono Jungtinių Valstybių piliečių, siun
čiame Tamstai nuoširdžiausius sveikinimus. šita proga leiski 
mums Tamsta išreikšti savo jausmus apie mūsų gimtąjį kraštą, 
kuris dabar yra okupuotas vokiečių armijomis ir, todėl, negali 
viešai pasiskųsti arba apginti savo teises tarptautinėse konferen-1 
vijose.

Mes žinome gerai, kad Lietuvos žmonės karštai trokšta at
gauti savo laisve ir jokia auka jiems nebus pr r didelė pasiekti šitą 
tiksią. Bet jie būtų žiauriai nuvilti, jeigu, dabartinio pasaulio 
konflikto eigoje arba jam pasibaigus, jų žemė būtų atiduota Ru
sijai, kuri pakartotinai per savo valdininkus ir savo spausdintuo
se reiškė pretenzijas į Baltijos valstybes, kaip i Sovietų Sąjungos 
dalį. Pritarti šitoms nepamatuotoms ir neteisingoms pretenzijoms 
reikštų visiškai atmesti Vakarų Demokratijų idealus, kurios pa
sisakė kovojančios šiame kare, kad būtų “grąžintos suvereninės į 
teisės ir savivaldybė tiems, kuriems jos buvo atimtos prievartos j 
keliu”. Tai atneštų mirtį lietuvių tautai ir kitoms Baltijos tau
toms, jei ne visišką fyzinį jų su naikinimą.

Mes esame giliai susirūpinę likimu tos šalies, iš kurios esame 
kilę, ir todėl visu rimtumu prašome Tamstą ir Jungtinės Kara
lystės (Didžiosios Britanijos) valdžią, bet kuriuose Europos atei
ties svarstymuose, tvirtai palaikyti Lietuvos teisę į politinę ne
priklausomybę ir laisvą tautos vystymąsi, sulyg Atlanto Čarte- 
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
VYKDOMASIS KOMITETAS 

Leonardas Šimutis 
P. Grigaitis 
M. Vaidila.

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

-----IE------

STACIJOS
Paraše

Kun. Pr. Juskaitis

\ / et

rio principų.

pp b

K

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

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

DARBININKAS
366 W. Broadway,

lLT-^'

So. Boston, Mass.
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“Svastikos Vergijoje”

NACIAI ARSIĄ LIETUVOS 
ŽEMELĘ

PHILADELPHIA, PA.
ZŠ Jl'RGIEČIŲ TARPO

Čia pastaruoju laiku pradėta 
kalbėti, kad jurgiečių klebonas 
kun. daktaras Vytautas Martu- 
sevičius pradėjo rūpintis 
įtaisius naujus suolus šv. 
gio bažnyčioje.

tovičlus tapo paskirtas Ameri
kos ukrainiečių unijotų diece
zijos Generaliniu Vikaru.

Ši graži, 3-jų Aktų Drama bus suvaidinta

kad
Jur-

PASIGESTA PETRO
STANIŠKIO...

Tūlą laiką čia. pavaduodamas 
kitą, viengentis Petras Staniš- 
kis Švento Andriejaus parapi
jos vargonininkas, garsino čia 
lietuviškų radio valandų prog
ramas. O dabar gi. jam persto
jus garsinus, daugelis viengen
čių. jo pasigenda. Kadangi jo 
graži kalba skrėjusi oro ban
gomis. kaip ir būdas garsinimo, 
daugeliui viengenčių čia labai 
patiko.

Beje, prie progos pažymiu 
dar ir tą. kad jo sesei, poniai 
Paulei (Staniškiūtei) Pukienei 
už tą. kad ji savo vyrą, vien
gentį Praną Pūką, ne tik. kad 
nedraudžia nuo veikimo (kaip 
kitos, kad moterys mėgsta da
ryti). bet ir pati, kiek laikas 
leidžia, prisideda prie visuome
ninio veikimo, čia vienas eiliuo
tojas kūrynėlių jos pagarbai 
tokio ve turinio komplimentų 
raski ausiu laiku sueiliavo:
Kartą man einant rojaus pamiškiu 
Išvydau rožę, ką į Staniškiu 
Pas’keitė dukrą, vardu ką yra 
Dabar Pukienė Paule po vyru. 
Reiškia tat: pradžioj Paulė Pukienė 
Dygo ir augo rožė Edene: 
O tik. kad gavus puikųjį vyrą. 
Jinai pas’keitė tuo. kuo nūn’ yra...
I esmę gražios, broli.. Staniškaitės— 
Paulės Pukienės. grožės dievaitės.

Ilgametis redaktorius vietinio 
ukrainiečių unijotų laikraščio 
■‘Amerika“, ponas Vladimirius 
Lotovičius paskiausiu laiku pa
sitraukė nuo to naujienraščio 
redagavimo.

šis tai eks-redaktorius —po
nas Lotovičius. kaip ir visa di
džiuma apšviestunų ukrainie
čių. ne tik kad buvo palankūs 
lietuvybei, bet ir visuomet sva
joja apie Vytauto laikų Lietu
vos ir Ukrainijos pastovią vie
nybę. Raparterius.

SEKMADIENĮ,

Balandžio-Apr ii 11,1943
Šv. Jurgio Par. Salėje,

St. James Avė., Norwood Mass.

Šį puikų veikalų suvaidins Brocktono Lietuvių Dramos Ra 
telis, vadovybėje Kun. F. Norbuto.

Kalbės LDS Centro pirmininkas kun. J. Švagždys ir vietinis 
klebonas kun. S. Kneižis.

IŠ UKRAINIEČIŲ SRITIES
Pastaruoju laiku, rūpesčiu 

Vyskupo Kanstantino Bahačev- 
skio. čia — Philadelphijoje už
simezgė dvi naujos ukrainiečių 
unijotų parapijos.

Ir taipgi prelatas Antanas Lo-

Q. Does an albnm fillr-d with 
Stamps automatically 
rome a Bond that will 
ture in 10 years?
A. 5o. It mušt be 

changed for a Bond, 
and it will bear no in- 
terest nntil it is so 
exchanged.

Q. Can payment of a Tar Sav
in?- Bond be made to the 
reeeiver or trustee in bank- 
ruptey of the e-tate of a 
registered owner?
A. Yes, "hen bankruptry 

or insolvency has been 
adjudieated and re- 
quest for payment has 
been dulv executed.

be-
ma-

ex-

D. Can I authorize my em- 
ployer to -et a-ide portions 
of my salary eaeh pay day 
until enotigh is aerumulated 
to buy a \Var Savin?- Bond?

j

Bu Gih Crockett.
A. Ve«. if your employer 

ha- in-talled a Pay-Roil 
Saving- PI a n. More 
than 24 million *age 
and -alarv earners are 
saving their money this 
i»av.

Q. Can I inve-t a lurrp sum in 
U ar Bonds and reeeive 
from the inve-tment a Mum 
in the nature of an annuity? 
A. 5o. The piireha-e of 

eaeh V ar Saving- Bond 
i* a -eparate tran-ac- 
tion. bar h Bond is 
riated a- of the fir-t of 
the nionth in vdii'h 
payment for it is re- 
ceived by an authorized 
1-Miing acent, and tna- 
tures «-xactiy 10 years 
from that date.

RcnM'mber—the lcncer 
you keep M ar Bono-, 
up to lOvear-, the niore 
taluabie they become.

★ Kitą syk laikraščiai 
pranešė apie Los Angeles, 
Calif.. ir Kolorado upės 
tvenkinį, apie kurį nupie
šė šiokį vaizdą: Los An
geles apylinkėje puikiai 
auga apelsinai, vynuogės, 
palmės, bananai ir žaliuo
ja gražūs sodai. Bet visus 
augalus ten reikia laisty
ti; nes karštis visada dide
lis, žemė sausa, o lietus 
retai būva. Todėl visur iš
gręžti giliausi arteziniai 
šuliniai, iš kurių imamas 
vanduo žemei drėkinti. 
Bet anksčiau šuliniai pa
tys duodavo pakankamai dabar tarnauja Jung. Vai- motina 
vandens. Paskui prisėjo stybių kariuomenėje. No- Canton yra okupuotas ja- 
statyti vėjo siurblius ir rag atkeršyti 
pompuoti vandenį. O vė
liau kai kurie šuliniai vi
sai išseko: atsirado pavo
jus netekti vandens. Aš
tuonis metus inžinieriai 
svarstė ir ieškojo, iš kur 
būtų patogiausia imti 
vandens tam kraštui, nes 
pritrūkus vandens, visa 
sritis pavirstų dykuma.

Pagaliau buvo nutarta jis pasakė karininkui ka- 
imti vandenį iš Kolorado 
upės, kuri teka už 480 ki
lometrų nuo Los Angeles. 
Arčiau vandens nebuvo. 
Todėl čia pastatyta pasa
kiškas tvenkinys, kelioli
kos kilometrų ilgumo. Į tą 
tvenkinį plaukia Kolora
do upės vanduo ir per dve- 
jis metus pripildytas 
nas. Tvenkinys daug 
jonų kubinių metrų 
pos. Nuo tvenkinio 
480 kilometrų 
vamzdis, — kanalas, 
rio vanduo 
nukreiptas į Los Angeles, kovos už laisvę.
Tas vamzdis
rus storumo. Jo keliąs per ra tipingas pavyzdys tūks- 
aukštus uolinius kalnus.

Vamzdžio kelio kliuvi
niai, tai minėti uoliniai 
kalnai, kur numatyta 33 
tuneliai, 
174 kilometrai: atvirų ka- landi jos peržiūrėjo savo 
n alų bus 
didžiojo vamzdžio 90 kilo- dą, 
metrų ir mažesnių 
tomų jų vamzdžių 200 ki- dasi jos įvairių rasių miši- 
lometrų. šis darbas vyko ny.
labai greit. Per kiekvieną Frank Strassfeld, jau- 
mėnesį uolose iškirto 7 ki- nuolis, 22 m. amžiaus, gi- 
lometrus tunelių. Tai lai- mė Lenkijoje. Jo šeimos 
kų pasakiški darbai. Bet vyrai buvo taikingi ir ti- 
šio karo milžiniški darbai 
bus iškelti viešumon tik 
karui užsibaigus ir tai gal 
nevisi išeis į viešumą.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

P-’*3rn?virr.’S Dier? ir Naktį

602 VVashington Blvd 
EALTIMORE. Md.

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokiu reikalų

Pradžia tuojau po Gavėnios pamaldų 3 vai. p. p.

Įžanga visiems veltui.

Nuoširdžiai visus kviečia LDS 3 Kuopa.

Amerikos Armijoj Randasi

Gudni Asgeirsson, Islan- Jis gimė Kongmoon, arti 
dijos (Iceland) vietinis, Canton Kinijoje, kur jo 

ir dabar gyvena.

naciams už poniečių. Low nebuvo pri- 
skriaudas padarytas jo imtas kariuomenėn dėl fi- 
giminėms Norvegijoje, at- žinių silpnumų. Bet po 
nešė jį į Jung. Valstybes, sunkios operacijos, už ku- 
nes jo šalyje nėra kariuo- rią jis užmokėjo savo lėšo- 
menės. Skaičius Norvegi- mis, jis buvo paskirtas į 
jos pabėgėlių šioj šalyje 1-A klasę. Low pasisakė, 
jis sakė, jam davė supras- kad jis norėjo prisidėti 
ti nacių brutališkumo pa- prie kovos 
vojų.

“Kiekvienas iš mūsų”,

1
į
t9 f \ X
X
X

■

riuomenės priėmimo pun
kte Naujoje Kumberlandi- 
joj, (New Cumberland) 
Penn., “visi iš mūsų buvo
me pasipiktinę ir jautėm 
neapsakomą norą keršinti. 
Daug iš mūsų tuoj išvy
kom Amerikon, žinodami, 
kad tiktai įstodami į Jung. 
Valstybių ginkluotas jė
gas mes galėsime sutram
dyti nacių žvėriškumą. 
Taigi Gudni Asgeirsson

pil-
mili-
tal-

veda
ilgumo paliko savo žuvininkų lai

ku- vukus ir tėvą ir atvyko 
iš tvenkinio Amerikon prisidėti prie

turi 5 met- Šis jaunas Islandietis y-

tančių vyrų visokių rasių, 
kurie įstoja į kariuomenę 
kiekvieną dieną. Kada Re- 
ception Center (priėmimo 

bendro ilgumo Centras) Naujos Kumber-

100 kilometrų; praėjusio mėnesio rekor- 
jie patikrino, kad 

skirs- Jung. Valstybių jėga ran-

1 i j
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Bet... Jie Bus Iš Ten Ištrenkti
Vokietijos žemės ūkio mas” esą tai, kad po 1795 

m. Lietuvos - Lenkijos val
stybės padalinimo Balsto
gės sritis 11 metų (iki 
Prūsijos pralaimėjimo 
prieš Napoleoną) išbuvo 
Prūsijos valdžioje (laik
raštis neužmiršta paminė
ti, kad Prūsija 11 metų 
valdžiusi ir visą Suvalkiją 
“iki pat Kauen”, kaip vo
kiečiai vadina Kauną). Pa
sak laikraščio, jau tada 

užsimojusi įvyk- 
U

★
ministeris Backe, kuris 
jau keliais atvejais dėstė 
' vokiečių kolonizacinius 
planus Rytų Europoje, pa
skelbė būdingą straipsnį 
nauja.1 įsteigtame žurnale 

į“Die deutsche Agrarpoli- 
tik”, Backe atvirai pareiš
kia, kad “Rytų kraštai” 
pasidarysią vokiški tiktai 
tuo atveju, jeigu “tūks
tančiai vokiečių ūkininkų 
ten arsią žemę”. Tuo budu Prūsija 
“Rytai” būsią “naujai ap- dyti tose srityse “naują 
gyvendinti”. ! tvarką” (neue Ordnung),

Tam tikslui Backe esąs tačiau Prūsijos pralaimė- 
sudaręs kruopštų planą, jimas sutrukdęs “vokiečių 
Vokiečių ūkininkai būsią kolonizacinį ir statybos 
iškeldinami iš Vokietijos darbą”. Bet vokiečiai ir 
ir apgyvendinami “Rytų vėliau nenustoję “vado- 
kraštuose”. Jų žemę Vo- vauti” (!) gyvenimui Bal- 
kietijoje perimsią kaimy- stogėje, nors pats laikraš- 
niniai ūkininkai, kurie to- tis privestas pripažinti, 
kiu būdu padidinsią savo kad iš 105,000 gyventojų 
ūkių plotą. Backe nusis- 1935 m. Balstogėje vokie- 
kundžia, kad vokiečiai tu- čių buvę — 2,500... 
rį per maža žmonių, bet ir 
ši problema būsianti iš
spręsta. Pirmoje eilėje e- 
są numatyta parengti 
“Rytų” kolonizacijai vo
kiečių ūkininkų prieauglį. 
Vokiečių ūkininkaičiai tu
rėsią išeiti specialinį 4 me
tų kursą. Apie Backės su
manymų apimtį galima 
spręsti jau iš to, kad pa-

Laikraštis baigia savo 
aprašymą šiais žodžiais: 
“Nūnai kraštas įvykių au
droje galutinai surado ke
lią į Vokietiją. Vokiečių 
civilinė administracija 
dirbdama savo atstatymo 
darbą, gali ji susieti su 
šimtmetine vokiečių tra
dicija. Ji dirba savo dar
bą, būdama tvirtai įsitiki
nusi, kad darbas dirba
mas ne kaip anksčiau — 
metams ar dešimtme
čiams, bet šį kartą — vi
siems laikams”.

Dar pastebėsime, jog 
Koelno laikraštis “Koelni- 

sakosime straipsnį, kurį sche Zeitung” (XI. 3) ap- 
paskelbė “Deutsche Zei- rašė mūsų jau anksčiau 
tung im Ostland” (XII. 2). paminėtos “Rytų priešis- 
Jame aprašomas vokiečių torinio tyrimo” įstaigos 
užimtas Balstogės mies- darbą, ši įstaiga pavedusi 
tas. Kaip ir galima buvo keliems vokiečių moksli- 
laukti, Balstogė pasirodo ninkams ištirti Rytų Eu- 
esanti — vokiškas mies- ropos istoriją. Po “Deut- 
tas! Esą, vokiečiai dar vi- sche Zeitung im Ostland” 
duramžiais pastatę kelis “mokslininko” sapalioji-

To priežaščių yra daug. 
Viena iš daugelio, tai mo
derninis gyvenimas ir sto
ka protinio ramumo.

Patirta, kad karo metu 
tose šalyse, kurios dalyva
vo kare, jų gyventojuose 
neurastenikų skaičius su
mažėjo vien dėlto, kad
žmones buvo užimti dar- čioje Vokietijoje numaty- 
bais ir neturėjo laiko mąs- ta 800,000 ūkių, kuriuose 
tyti apie save. Visiems, ku- kolonizacijos kursų daly- 
rie esate aukomis nervų viai atliksią ūkininkavimo 
ligų patartina dirbti ir praktiką, 
dirbti nuoširdžiai ir prie to 
auklėti savyj prisirišimą Vokietijos sluoksnių gal- 
prie gerų knygų ir muzi- vojimo pavyzdį dar atpa- 
kos, nepasitenkinti skaity
mu laikraščiuose kasdie
ninių sensacijų ir prisiriš
ti prie taip vadinamos 
“jaz” muzikos. Jei negali 
pasirinkti atatinkamo sau 
sporto, priprask daug 
vaikščioti. Kuomet vaikš
čioji giliai kvėpuok, lai
kyk galvą aukštai, žiūrėk 
ir klausyk. Taip daug gra- pastatus Balstogės mieste, mų apie Balstogės vokiš- 
žių dalykų gamtoje ir ste- o kai Lietuvos - Lenkijos kurną” galima įsivaizduo- 

"' ’ ’ ‘ į “mokslinių” re-

Kaipo tipinį valdančiųjų

už laisvę ir, 
kaip jis patsai pareiškė, 
plovimas skalbinių ne
svarbus, kada reikia japo- 
niečius “apšvarinti”.

Stanley Lacey, 18 metų, 
buvo atsiųstas savo tėvų 
iš Anglijos pas gimines į 
Philadelphiją, kada Lon
donas buvo smarkiai bom
barduojamas. Kaip jam bėtina, kad tiek daug žmo- karališkajame soste sėdė- ti, kokių 
suėjo metai, jis įstojo į o- nių pasiduoda šlykštiems J° saksų dinastijos kara- zultatų susilauktume iš se
ro nevigatorių mokyklą, ir biauriems dalykams. 
Atsimindamas Londono 
bombardavimus, jo di
džiausias troškimas yra, 
naviguoti bomberį virš 
Berlyno.

Vienoje armijos oro sto
vykloje Texas valstybėj, žmones yra ligoniai verti
randasi sūnūs 15 Suv. 
Tautų, kurie lavinasi A- 
šies sunaikinimui. Jie yra 
iš Kanados, Olandų - Su
matros, Lenkijos, Jugosla
vijos, Čekoslovakijos, Me
ksikos ir Rusijos. Ši skir
tingų tautų representacija 
vienoj armijoje, įrodo A- 
merikos stiprumą, kuri 
pati savyje, yra Suvieny
tos Tautos.

Kiekviename metų sezo
ne žmogus gali gėrėtis 
gamtos grožybėmis. Pava
saris, vasara, ruduo ir žie
ma daug inspiracijos žmo
nėms duoda. Nervingi

protingos, bet ne perdaug 
simpatijos. FLIS.

BROCKTON, MASS

PRAKALBOS SPAU 
DOS REIKALU

O.VV.I.

NERVAI

New Yorko Sveikatos 
Komisijonierius žmones 
dalina į tris skyrius: svei
ki, ligoti ir tie, kurie lyg 

’ “patenkinti bloga sveika
ta”. Jisai sako, kad pirmą
jį skaičių reikia didinti, 
antriesiems duoti sveika
tos patarimų ir trečiuo
sius įtikrinti, kad jie 

i save.
Nekreipimas domės į sa

ve ir blogan nukreiptos 
mintis ir taip vadinamoji 
neurastenia kasdien vis 

Low Ding yra kinietis, daugiau pavergia žmonių.

kinti, bet ne karininkai. 
1935 metais, kada Frank 
buvo studentas Vokietijo
je, jis pamatė kaip naciai 
apsiėjo su mažumoms. Jis 
matė žydų persekiojimus.

Strassfeld, buvo paskir
tas į 4-D klasę, nes jis bu-! 
vo rabinas, bet jis prašė, 

-ji įdėtų į 1-A. i’s ne
norėjo kapeliono laipsnio, 
nes jis jautė, kad jis per 
jaunas būti patarėju se
nesniems vyrams.

i

liai, tai “vokiečių amati- nos įstaigos tyrinėjimų, 
ninkai” pastatę Balstogėje jeigu ji galėtų savo dar- 
karališkus rūmus. Pami- bus baigti...
nėjęs dar kelis vokiečius,' Informacijos tikslu de- 
kurie “išugdę” Balstogės dame “United Press” 
pramonę, laikraštis jau Stockholmo koresponden- 
daro išvadą apie Balstogės to pranešimą, kaip jį gruo- 
“vokiškumą”. Bet didžiau-; džio 5 d. įsidėjo Berno 
sias vokiškumo “įrody- dienraštis “Der Bund”.

i

i
I

Sekmadienį, balandžio 4 d.. į 
broektoniečiai minėjo Katali
kiškos spaudos sekmadienį. 
Kun. J. Švagždys. LDS Centro 
pirmininkas tą dieną spaudos 
klausimu net du pamokslu.

Vakare įvyko prakalbos. Kal
bėjo vietinis klebonas kun. J. 
Švagždys ir “Darbininko” re
daktorius p. A. F. Kneižys. Pra
kalbose gauta 
“Darbininko”
duota nemažai knygų ir kitokių 
dalykų. “Darbininko” palaiky
mui sudėta 818.33. Jonas ir Ma
rijona Jeskelevičiai aukojo 
$2.00; po dolerį aukojo: Kun. J. 
f’vagždys, kun. F. Norbutfs, A 
Norkus, komisijonierius J. Trei- 
navičius,
Jakavonytė, 
Petras Tūbelis, Julius 
Smulkiais — $8.33.

keliolika naujų 
skaitytojų, par-

miesto asesorka Julė 
J. Daugelevičius, 

Baronas.
Rap.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

c’rot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E Sixth St.. So. Boston. Mass 

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

Tel. Parkway—1864-VV.
Alininke Ona Staniuliūte

177 West 7th St.. So. Boston. Mass 
Cvarkdarė — 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 va L 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

/įsais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raštininke

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls 
i 702 E. 5th St.. So. Boston. Mass

Prot Rašt. — Jonas Glineckls
5 Thomas Pk. So Boston Ma o 

Fin Rašt Aleksandras fvašk.t
440 E. Sixth St. So Boston Mas 

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

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

Draugija taiko susirinkimus kas tr> 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi> 
2 vai. po pietų Parapijos salė 
492 E 7th St So Roston Maso

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja Nuėję į bilę iniriA 

na^akvlrite tad itj -skelbimu matėte Ciąrhininke

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue 
Dorchester, Mass.

i Perkins Marke?
P. Baltrusiūnas - p. Klinga. Sm

753 Broadway
COL 1981 j Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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ŽINUTES

Dirba naudingą darbą. Šv. 
Petro parapijos Moterų - Mergi
nų Kareiviams Remti skyriaus 
vadovybėje, So. Bostono mote
rys ir merginos sueina gaminti 
kareivių žaizdoms aprišu, kurie 
jiems teikiami per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių.

Šiam reikalingam darbui mo
terų - merginų sueina, kas ant
radienio vakarą, pas ponus Do
miniką ir Prancišką Zaletskus. 
Ketvirtadieniais po pietų ir va
kare daug moterų - merginų su
eina į “Darbininko” salę — y- 
pač vakarais jų daug prisiren
ka. Pereitą ketvirtadienio vaka
re jų darbavosi apie 30.

Sekamo ketvirtadienio vaka
re prašomos kodaugiausiai susi
rinkti, nes skyrius laikys trum
pą savo susirinkimą, nuo 7:30 
iki 8 v. v. Tada norima nutarti 
siųsti motinų parašus preziden
tui Lietuvos nepriklausomybės 
reikalu...

j Penktadienio rytą, 8 vai., Šv. 
į Petro bažnyčioje, iškilmingai 
prasidės su šv. mišiomis ir pro
cesija metiniai 40 Valandų At
laidai. Per tris dienas žmonės 
garbins V. Jėzų Švenčiausiame 
Sakramente. Už šį garbinimą 
Bažnyčia teikia žmonėms dide
lius atlaidus. Tik reikia prieiti 
išpažinties ir priimti šv. Komu
niją. Išpažintis atlikta dieną 
prieš jau skaitosi daliniams ir 
visuotiniams atlaidams gauti. 
Paskatinti žmonės prie šio Die- 

' vo garbinimo rytais bus laiko
ma daug šv. mišių. Per paskuti- 
nas, t. y., 9 vai., bus sakomas 
ir pamokslas. Vakarais bus iš
kilmingi Mišparai ir sakomas 
pamokslas. Visi yra raginami 
pasinaudoti šiais gausiais atlai
dais.

f, to?*
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Išvažiavo kun. J. Daunis. Bai
gęs kapeliono specialius kursus 
Harvardo Universitete, bal. 3 
d., kun. Jonas Daunis, bal. 4 d., 
išvažiavo į Fort Jackson, So. 
Carolina, tarnauti kapelionu 
Dėdei Šamui.

Jo brolis Stasys jau seniai 
tarnauja laivyne. Jis dabar dar
buojas, kaipo leitenantas ka- 
mandierius, New Pork, R. I.

Šis gerbiamas aukštas parei
gūnas yra vedęs ir augina du 
kūdikių.

Trečias Domininko ir Onos 
(Jaučkojutės) Daunių sūnus 
Aleksandras dirba valdžios dar
bą, kaipo inžinierius. Šis taipgi 
yra vedęs ir augina du vaikelių.

Tėveliai Dauniai dar turi, sa
vo gražiuose namuose, 12 A 
Marine Road, dukterį Oną, ku
ri yra knygvedė Statė House.

Geriausio likimo kun. Dau
niui ir jo rimtai šeimai. Nepa
sigailėkime jiems maldų.

Bal. 4 d., tapo pakrikštytos 
šios mergaitės:

Joana Pranciška Antano ir 
Bronislavos (Jarušaitytės) Či- 
jauskų; Geraldina Elzbieta Pet
ro ir Alenos (Pečiukaitytės) 
Patukonių.

★ PO VOKIEČIŲ SVASTIKA, 
ateinantį sekmadienį Norwoo- 
diečiai pamatys gražų veikalą, 
tai yra šių dienų Lietuvos dra
mą — “Po Vokiečių Svastika”. 
Vaidinimas įvyks Šv. Jurgio 
par. salėje, Norwood, Mass.
★ Naujas L. Vyčių. Spaustu

vės vedėjas. Šiomis dienomis J. 
Vilkišius, 112 kp. narys ir šios 
organizacijos veteranas pereitą 
savaitę užėmė Liet. Centro Vy
čių spaustuvės administrato
riaus vietą.

★ Rašytojas Antanas Vaičiu
laitis kariuomenėje paskirtas į 
aviacijos technišką dalį. Šiuo 
metu randasi Floridoje.
★ MISIJOS. — Ateinantį pir

madienį Šv. Roko par. bažnyčio
je, Brocktoną Mass. prasidės 
moterims misijos, kurias skelbs 
Tėvas Girardas, Pasionistas.

I
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★ Viename laikraštyje į- kariuomenės įgulos ko- 
dėta kaipo didelė naujie- mandos. Rungtynes laimė- 
na, jog Šiaulių miesto ka- jo 2 prieš 0 vokiečiai. Dėl 
vinėje bus galima gauti po pačių rungtynių eigos vie- 
— pyragaitį, 50 gramų nas laikraštis rašo: “Karių' 
svorio. Pranešime dar pa- vienuolikė sužaidė per 
sakyta, kad pyragaitį gali- daug šiurkščiai, dėl ko 
ma būsią gauti pagal tam buvo sužeistas geriausias 
tikrą “pramoninių korte- Šiaulių vartininkas Kriš- 
lių kuponėlį No. 14”, be to, čiūnas. Dėl kieto karių 
nurodyta, kad pyragaitis žaidimo nukentėjo ir Kur- 
būsiąs duodamas asme- šėnų Žaibo komanda, kuri 
nims, vyresniems kaip 18 visai nestojo į rungtynes 
metų amžiaus.

Ir visa tai — dėl pyragai
čio...
★ Vokiečių karo komen

dantas Lietuvoje genero
las majoras Just įspėja 
Lietuvos gyventojus, kad 
už kariuomenės reikmenų, 
įskaitant drabužius, 
pirkinėjimą būsią 
džiama “griežčiausia 
sme”, t. y. mirtimi, 
kutiniuoju laiku tokie su
pirkinėjimo atsitikimai 
padažnėję.

Tenka pastebėti, kad jei
gu padažnėjo karinių 
daiktų supirkinėjimo at
sitikimai, tai tuo pačiu pa
dažnėjo tokių daiktų par- ges ir užtikrina geriausią 
davinėjimo atsitikimai. O priežiūrą mūsų vyrams u- 
karinius daiktus pardavi
nėti vargu ar gali kas ki
tas, kaip patys vokiečių 
kariai.

su Joniškio Žaibu”.
Kaip matyti, vokiečių 

futbolininkai taikė įspirti 
ne į kamuolį, bet į lietuvių 
žaidėją... O 
spirti vokiečius 
draudžiama”...

su- 
bau- 
bau- 
Pas-

Raud. Kryžius jau re
krutavo 25.000 slaugių Ar
mijai ir Laivynui. Per 
1943 m. reikia 36.000 dau
giau. Raud. Kryžius išty- 
rinėja mokslą, patyrimą 
ir kitas kvalifikacijas vi
sų rekrutuotų slaugių. Ši 
procedūra palengvina naš
tą ginkluotoms pajėgoms, 
parūpina reikalingas slau-

Trečiadienį, kaip paprastai, 
bus Gavėnios ir Šv. Teresės no- 
vėnos pamaldos.

Po šių pamaldų bus laikomos 
suaugusiems žmonėms pamo
kos prisirengti prie Sutvirtini
mo Sakramento.

LANKĖSI

DAKTARAI

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPSYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Mickey's Beauty Lounge

744 Centre Street
Jamaica Plain, Mass.

1
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PADĖKA
Šv. Kazimiero Par. Parapijie

čiams, Phila. Pa.

Nors Philadelphia yra labai 
lietuviams toli nuo Chicagos. bet negalima 

“griežtai sakyt, kad ten gyvenantieji lie
tuviai atsilieka nuo Chicagiečių. 

— Priešingai. Šv. Kazimiero para
pijos parapijonys su savo klebo
nu kun. I. Valančiūnu priešaky’, 
stojo eilėn į Š. K. A. Rėmėjų va
jų, suruošė vieną kitą pramogą 
ir padarytą pelną prisiuntė Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolynui.♦

Ypatingą padėką reiškiame 
Klebonui Kun. L. Valančiūnui, 
kuris visuose mūsų reikaluose 
uoliai ir iš širdies padeda.

Atskirai dėkojame Š. K. A. 
Rėmėjų skyriui, kuris dėjo vi
sas pastangas, kad Vajus būtų 
sėkmingas. Ir tikrai taip buvo.

Taip pat reiškiame širdingą 
padėką visiems Šv. Kazimiero 
par. parapijiečiams už sudėtas 
aukas. Gerasis Dievas savo gai
lestingumu tepraturtina Jūsų 
gyvenimą suteikdamas visa kas 
reikalinga, o mes nesiliausime 
siųsti dėkingumo maldas į Auk
ščiausiąjį.

Šv. Kazimiero Seserys.

niformose. Šis ir kiti dar
bai Raud. Kryžiaus Karo 
Fondo finansuojami.

Jūsų parama užtikrins 
visus Raud. Kryžiaus pa
tarnavimus sekamais me
tais.

Trūksta PienoPRANEŠIMAS kad per radio iš Tokio kai- Į 
' bėjo Amerikos kareivis, 
i patekęs į japonų nelaisvę, 
i ir kad to kareivio vardas 
' skambėjęs kaip ‘TfatUs 
Kas.., 507 E. Seventh St.,

I Boston, Mass.
' Paštas negali surasti pa- 
' duotu adresu tokios šei
mos pavarde Kas. Jeigu y- 
ra toki šeima arba šeima, 
gyvenanti kur nors So. 
Bostone ar Bostone, ku
rios sūnus Frank Kas yra 
tarnyboje, tai lai žino, kad 
jis yra japonų nelaisvėje. 

“Darbinin
ko” redakciją ir gausite 

10c daugiau informacijų.
f 
I I

Bostono paštas gavo p. 
Edw. J. Campbell iš Neva- 
dos laišką, kuriame jis 
kreipia dėmesį į radio pra
nešimą iš Tokio. Jis rašo,

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės viduriu užkietėji

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

!

★
Yorkiečiai — pp. Juozas Valai
tis. K. Matuzas ir P. Deksnys.
★ Tą pačią dieną lankėsi kun. 

K. Jankus, ir kun. J. Zuromskis 
iš Haverhill, Mass.į
ir Ketvirtadienį lankėsi pp. 

Kazimieras ir Eva Bieiskiai iš 
Brockton, Mass. Pp. Bielskiai 
yra ilgamečiai biznieriai. Ver
čiasi pienininkyste. Atsilanky
mo proga, pasipirko “Maldų 
Šaltinį”, atnaujino LDS narys
tės mokestį ir “Darbininko” pa
rėmimui aukojo S2.50.

Trečiadienį, lankėsi New

Šalty Spinduliy 
PERMANENT WAVE 

(Cold Ray Permanent)

O'
I

*

p. Campbell rašo, kad jis 
girdėjęs, jog tas kareivis 
sakęs “esąs sveikas ir' 
siunčiąs meilę savo moti- Į 
nai”. Radio kalbėtojas ar
ba. tas kareivis kalbėjęs la
bai silpnai angliškai ir bu
vę sunku jį suprasti.

GRABORIAI

Casper’s Beauty Salon. 738 E. 
Broadway, So. Boston, Mass., 
yra įrengtas pagal vėliausios 
mados. Taip gražiai įrengta

• Beauty Shop galima matyti tik
• dideliuose vidurmiesčiuose. Ja- 
: me yra įtaisyta vėliausio išra- 
’ dimo mašinos ir dirbama —
I

i garbenuojama plaukai naujau- 
I siomis met odomis. Casper’s 
Į Beauty Salon telefonas —
Isou 4645. Rap.

★
žiemos 
trūksta pieno 
Net tų minimalinių pieno 
kiekių, kurie pagal korte
les turėtų būt išduoti ma
žamečiams vaikams ir li
goniams, negalima gauti. 
Pa v., apie Šiaulių miesto 
aprūpinimą pienu prane
šama, kad pagal korteles 
kasdien miestas turėtų 
gauti 4,000 litrų pieno, tuo 
tarpu į dieną tegauna apie 
1,150 litrų. Iš to kiekio li
goninėms ir “įvairiems 
kariuomenės daliniams” 
(t. y. vokiečių) dar paima
ma 350 litrų, tad miesto 
vaikams ir civiliniams li
goniams pasilieka 850 lit
rų. Dabar vaikams iki 2 
metų amžiaus teduodama 
po pusę litro kas antrą die
ną.

Tenka priminti, kad 
Šiauliuose priskaitoma 
virš 30,000 gyventojų. Pie
no gi kasdien miestui pri
statoma — 850 litrų!
★ Šukonių kaimo ’( Biržų 

apskr.) gyventojas Petrė-
nas nusipirko iš speku
liantų žibalo, kuriame bu
vo nemaža benzino. Bežie- 
biant, tas mišinys sprogo. 
Nuo užsiliepsnojusių dra
bužių ketverių metų ūki
ninko sūnelis taip apdegė, 
kad tuojau mirė; nuo ap- 
degimo žaizdų pats ūki
ninkas mirė ligoninėje.—
★ Padegės kaime 10 me- 

į tų berniukas Stasys
Pranckevičius rado prie 
Neries kranto granatą, 
kuri, jam bežaidžiant, 
sprogo ir berniuką su
draskė.

Laikraščiai rašo, kad 
metu dar labiau 

miestuose.
Sako senas, gal Rytų že

mės žodis: “Ant žemės gy
vena tie, kurie viens kitą 
myli, pragare tie, kurių 
kiekvienas save myli, o 
danguje tie, kurių kiek
vienas visus kitus myli”.

Vydūnas, žė ir kančių šaltinis.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver-

i

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSO^-R
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S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuviu Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537
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NUO $5.00 IKI $15.00
Naujas, stebėtinas išradi

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

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

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

Tel. ŠOU 4645

iI

CASPER
'UNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Man 

losephV. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* •• 
Balsarruotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavima? Dieną ir Nam. 
Koplyčia Šermenim* Dyka' 

Tol 8OU Boston 1437
ŠOU Boston 396C

Paprasti Smagumai Yra Geriausia

Gera Knyga Ir
★ Sumažėjus pieno pris

tatymams, vokiečių įstai- 
1 gos įvedė premijas tiems, 
kurie pristatys pieno virš 
normos. Už 30 kg. pienp 
duodama leidimas pirkti— 
10 štukų papirosų.

NOVENOS
prie *v. PranciSkau* Asyžiečio. Kaina ................. 15c.
prie Motino* Gerosio* Patartie*. Kaina —............ 20c.
prie Dievo Motino* Nuolatinis Pagelbos. Kaina ---------  15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina .......... ..—.... ...... ..... -.... - 2Oc.
Stebuklingojo Mcdalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

ZALETSKAS
FUNERAL HOME
564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. S0U Boston 2609

Bonka Garsaus

★ Šiauliuose buvo su
rengtos futbolo rungty
nės tarp lietuvių koman
dos “Šarūnas” ir vokiečių >

P1CKWICK ALE
RaanCKALE^^^r HCKMCK

BRE'.VED BY HAFFENREFFER & CO., INC., Boslon. M***.. BREWERS SINCE 1170
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(Apysaka iš XZV šimtmečio) | — Ko taip nuliūdus, po

nia? — paklausė Katrė,' 
jos tarnaitė.

— Ką čia jau kalbėt. Ka- 
triut... Nebeilgai ir šie li
nai ir drobė bus mūsų...
— Dėl Dievo, ką kalbi.!

Ypa- 
Ilgainiui čiai ją vertino ponia. To- 

įmonė ė- dėl Margareta jai tarė:
— Taip, blogai. Aš bi-

— Gal dar išsigelbėsim.
— aš nutariau parduoti 
drobulę.

Ištikimoji tarnaitė su
šuko:
— Brangiąją drobulę, tą į 

šventąją motinos dovaną/ 
kurią tik vieną kartą gy
venime buvai užsitiesusi,' 
ir tai per savo vestuves!?' 
Tik pagalvok, ponia, ką 
darai!
— Manai, kad aš lengva 

širdžia pasiryžau? Ne. 
Bet nėra kitos išeities, o 
vyro laimė ir garbė bran
gesnė už bet ką. Ir aš ma
nau. kad ir motina, jeigu 
ji būtų gyva, pati lieptų

Kai Britai užėmė Libiją, tai jiems buvo reikalingi uostai, kad galėtų 
pristatyti karo reikmenų savo smarkiai bežygiuojančiai armijai. Ir štai 
britai apvalo Tobruk’o uostą, kuris buvo užverstas įvairiais nuskendu
siais laivais.

I ris jau buvo 18 m. jauni- 
I kaitis; žodžiu, tėvui spin
dėjo-graži ateitis.

Tauravo (klestėjo), ir 
į visa Bohemija, laimingi 
i buvo jos žmonės, jiems | 
i nieko netrūko. Bet neil-. 
jgai taip trunka. Šalyje ki- 
! lo baisi nelaimė — iš Eu- 
j ropos atėjo maras. Kaip 
lanai rudenį, krito bau- • 
džiauninkai, mirė pasitu-j 
rintieji, neaplenkė jie nei 

I turtingiausių 
! čių 
i ras
! CT'Q

BUY
UN1TED 
STATĖS

tyiCTORY

BONDS 
AND 

STAMPS

Pragos senmiesty, kur 
šiandien stūkso universi
teto rūmai, senovėje sto
vėjo pramoninko Jono 
Rotlevo puikūs namai.
Rotlevas buvo garbingos ponia?! — nusigando tar- 
Bavarijos ir Bohemijos naitė. — Argi taip jau 
karalius Otokaro giminės blogai mūsų ponui? 
kilimo. Katrė seniai tarnavo

Rotlevo firma buvo gar- pas Rotlevus, buvo jiems 
si ne tik visoj Bohemijoj, ištikima ir mylima, 
bet ir užsieny, 
šioji turtingoji 
mė smukti.
— Viskas žuvo. — kalbė- jau...

jo kartą Rotlevas žmonai — Bet juk Visagalis dar 
Margaretai. — Nors dar- neužmiršo mūsų, 
bininkai tvirtina tikrai e- 
sant kasyklose aukso 
gyslą, bet... man trūksta 
pinigų. Ir patys darbinin
kai atsisako toliau dirbti. 
Štai ko susilaukėm! Tave. 
Margareta. atvedžiau į 
šiuos namus, žadėdamas 
tau laimę, bet greit iš jų 
reiks išeiti, tur būt. su 
lazda rankoje...

Margaretos akys sužibo 
akaromis.
— Tu per daug manim 

rūpinies. Jonai. Ar jau jo
kio išėjimo nėra?
— Aš dieną naktį galvo

ju, bet vis nieko gero ne
surandu.
— Ar negalėtum kur pa- man taip daryti, 

siskolinti ?
— Aš jau seniai taip ma

niau, bet kad niekas man 
neskolina.
— O tavo draugai?
— Draugai! — karčiai 

nusišypsojo Jonas:— var
gui vargti nėra draugiu
— Kad aš galėčiau tau 

kuo padėti! — užjautė 
žmona.
— Aš neabejoju, mieloji, 

bet ir tu nieko neturi: vi
sas tavo brangenybes jau 
seniai pardavėm.

Margareta tylėjo. Dar 
turi ji vieną brangenybę, 
bet... Gal dar ras Jonas iš
eitį. Paskiau tarė:
— Šiaip ar taip, bet Die

vas neleis mums pražūti, mame pas Viešpatį! 
Ar kartais negautume pa
skolos iš tetos Barboros? šiai ’ pilį, ši pilis prieš

‘keletą metų buvo bevirs- 
tanti į griuvėsius, tik 
markgrafas Karolis, paė
męs ją valdyti, sutaisė, 
sutvirtino mūrus ir čia

— Palauk dar. gal ką 
laimėtume iš tetos Bar
boros. — drąsino tarnai
tė.

Ir Margareta. apsivilku
si paltą.
Bet atsitiko
sakė...

Margareta.
mo, susirišo 
skarą ir. niekam 
nesakiusi, išėjo. 1 
suko į bažnyčią Dievo pa
laimos paprašyti.
— Brangioji mano moti

na. — meldėsi ji, — tu 
matai iš dangaus, kad aš

išėjo pas tetą, 
kaip vyras i

grįžusi na- 
ęirobulę į 

nieko 
Dar už-

— Karolis buvo mažo ū- jūs šitą drobulę... Kiek už vei motinos dovaną?! Ko- 
gio ir keistos veido išvaiz- ją norite? kią didelę auką tu man
dos. Bet iš jo mėlynų akių 
tryško jėga ir drąsa. Kai nuoti, didybe.
šios akys pažvelgdavo — Aš už ją siūlau tūks- tik savo šventą 
kartą į žmogų, visą baimę tantį dukatų. Ar užteks?

— Taip daug!? — su nu- beširdė, 
sistebėjimu sušuko Rotle- dinį labiau 
vienė.

Markgrafas į tai 
neatsakė, priėjo 
šomojo 
stalčiaus 
padavęs 
tarė:
— Šioj 

tūkstantis dukatų. Tai už 
tiek jūsų drobulę perku. 
Tikriau sakant, — susi
griebė Karolis, — sutei
kiu jums paskolą, o dro

kunigaikš-;
is šis ma-_____________________

neseniai, didybe, sugrįžot 
j iš karo.
į — Taip, suprantu. Tur 
būt manėt, kad žuvo ir 
Jūsų laidas. Ar ne taip?

rūmų. Visus šis__
lygiai skynė, kaip dal- 
žolę.

Karalius kartą, lanky
damas vieną Pragos prie
miestį^ pamatė mergaitę. Būk rami, tebeturiu dro- 
Ji galėjo turėti apie de- bulę ir dabar ja jums do- 
šimt metų ir buvo taip vanosiu, — ir karolius vėl 
nuskurusi ir suvargusi, grąžino drobulę.
jog pagailo jos karaliui, • _ o didybe! — sušuko 
ir jis, pasišaukęs vargšę, įš džiaugsmo Margareta. 
pradėjo klausinėti. Ji var-. Tuo tarpu Karolis krei
dų esanti Elze, jos tėvai peši į mergaitę: 
mirę per marą ir ji dabar' — Dabar eik, mažiuke, 
klaidžiojanti alkana mies-'su gerąja ponia. Ji tau 
to gatvėmis. ;bus antrąja motina.

, didybe,
■ nuoširdžiai prižadėjo mo- 

: prie 
tys seniai jau išmirę, ir ji savo krūtinės mergaitę.

Praslinkus po to atsiti
kimo kelioms savaitėms,

V*

v •

— Argi nėra kam tavimi! _ Tain , taip> 
rūpintis? — klausė jis. |----——

Elzė pakratė galvą. Gen-iteriškė ir priglaudė 
f— ..... *

likusi viena tarp svetimų! 
žmonių.

Karoliui pagailo nelai- Karolis atsilankė pas Rot- 
mingos mergaites ir jis, levus.
paėmęs ją už rankos, no-! _ Mūsų Valdovas! — su

irę jo vestis į pilį, bet stai-:guko Jonas nustebęs, bet 
ga pamatė priešais atei- dar labiau nudžiugęs.

BUS DAUGIAU

ją norite?
— Pats malonėkite įkai- suteiki!

i — Čia visai ne auka: aš 
pareigą 

Kokia aš būčiau 
jei viliojantį au- 

vertinčiau už 
savo vyro laimę ir garbę? 
Argi aš neprisiekiau prie 
Dievo altoriaus tavęs my
lėti? i

Rotlevas, net susigrau
dinęs, karštai pabučiavo; 
savo ištikimą žmoną, o ji 
kalbėjo toliau:
— Dėkok tik Dievui už 

suteiktą pagalbą ir eik į i 
savo darbą. Aš jaučiu,} 
kad šie pinigai bus mums 
labai naudingi.

Ir iš tikrųjų Rotlevui; 
ėmė nepaprastai sektis.' 
Po savaitės sunkaus dar
bo darbininkai užtiko ka-! 

daug aukso/ 
jog visi stebėjosi, o Rot-

išsklaidydavo. Taip atsi
tiko ir su Margareta: po 
pirmo žvilgsnio ji pasiju
to daug drąsesnė.

— Aš atnešiau drobulę, 
ar negalėtumėt, didybė, 
jos nupirkti? — tarė ji ir 
išvyniojo drebančiomis 
rankomis brangenybę.
— Dievulėliau! — sušu

ko nustebęs markgrafas.
— Koks audinys, ir koki 
raštai!

Drobulė buvo rankų
darbo. Ji buvo gėlėmis ir bulę pasiimu už laidą. Jei 
vaisiais išsiuvinėta. Jos per dvejus metus

nieko 
prie ra- 

stalo, išėmė iš 
odos piniginę ir, 
ją Margaretai,

piniginėj yra

G

atlikau.

negrą-
motina daug dienų dirbo, žinsite pinigų — drobulė 

nemiegojo, bus mano. Bet aš nenoriu
Viską syklose tiek

daug nakčių
kol šie raštai galėjo kiek- žinoti jūsų vardo.

nančią moteriškę, iš ku
rios veido buvo matyti jos 
norą su juo pasikalbėti.! 
Ir nerūkus ji prisigretinu
si prabilo:
— Jeigu, didybe, leisit, 

aš galiu paimti mergaitę 
per augintinę.

Karolis pažiūrėjo į ją ti
riamu žvilgsniu.
— Gerai, sutinku, bet 

pirma noriu žinoti kas 
, tamsta esi?

— Esu Margareta Rotle- 
įvienė, — atsakė ji ramiai.

Karolis padavė jai ran-
Į ką ir pradžiugo:

— Jono Rotlevo žmona! 
Džiaugiuosi atiduodamas 
mergaitę į jūsų rankas.

Infliacija yra priešas, 
! kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
?u taupomis.

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 
1943 m.

lndiana Harbor, Ind. — Šv.
Pranciškaus parapijoje. Balan-

Justinasd. Tėvas

III. — šv.
balandžio

Juozapo
12—18.

tavo dovaną nešu parduo- vieno akį vilioti. Margare- supratote. ,,-c —------ 7 _ ;mergaitę j jūsų raimas.i
i- i . * r.-,,vizs vvv * Aloteriskė žemai nusi- levui buvo gražaus pelno. Bet man rodos mudu jau'

Ji buvo dabar lai- J_T 'x~'
minga, bet taip susigrau
dinus, jog negalėjo nė žo
džio ištarti.
— Laimingas vyras, ku- turtingas.

ris tokią žmoną turi! — 
gėrėjosi Karolis. - ~
bar keliauk sveika namo. 
Sudiev! Linkiu, kad šie 
pinigai jums atneštų 
daug laimės.

Margareta, grįždama iš 
pilies, užėjo į bažnyčią pa
dėkoti Dievui už suteiktą 
žymią pagalbą. Ji ilgai 
klūpojo prieš

ti. bet nešu iš vargo, 
vyro nelaimės. Užtark

Pasimeldusi

Aš pati pas ją nueisiu.
Jonas pakratė galvą: jis 

buvo buvęs pas tetą ir ži
nojo, kad ji už viską la
biau vertino spindintį
auksą. Ir Jonas, pabučia- gan puikiai su savo jauna 
vęs žmoną . nuėjo į savo žmonele gyveno. Kai ji į- 
kabinetą. kur. turėdamas ėjo į salę, greit pasirodė 
prieš save nemažą sąskai
tų krūvą, paskendo rū
pesčio mintyse. Margare
ta išėjo į kitą kambarį. 
Čia buvo jų tarnaitė. Įė
jusi atsisėdo prie mažo

kunigaikštis Karolis ir 
klausė:
— Koks reikalas atvedė 

tamstą į mano pilį?
— Turiu jūsų didybei 

prašymą. — nedrąsiai 
stalelio ir didžiai susimąs- praėjo Margareta ir pa
te. pažvelgė į kunigaikštį.

Sportininkai tariasi apie naujo sezono žaidimus.

!
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dėl ta dabar tai prisiminė ir 
nenoroms jos blakstienos lenkė, 
sudrėko. Jai gaila šios 

nuėjo tie- brangenybės, kuri prime
na jai brangų asmenį.
— Kaip matau, sunku 

jums skirtis su šia dro
bule, — pastebėjo Karo
lis.
— Labai sunku: tai bran
giausias mano turtas — 
motinos dovana. Bet ma
no vyras atsidūrė didžiau
siame varge, todėl turiu 

j jį gelbėti, nors tas man ir 
brangiai atsieitų.

Markgrafo veidas pasi
darė malonesnis, 
dar abejojo.
— Labai gražus audinys, jo veidą, kuris ištiesęs 

bet ką aš veiksiu jį nusi- rankas rodos laimino jos 
pirkęs, juk čia tik mote
rų papuošalas ir daugiau 
nieko.
— Aš manau, didybe, ją 

nupirkęs galėtum žmonai 
ar seseriai padovanoti.
— Na, gerai, — sutiko 

Karolis gėrėdamasis dro
bule ir vis dar kažką gal
vodamas.

Margareta kalbėjo to
liau:
— Ir bus kalbama visoj tau atnešiau. Galėsi- 

Pragoj, kad princas Ka- te be vargo vėl varyti dar- 
rolis pasinaudojo proga ir bą toliau, 
išgelbėjo iš pražūties dar 
vieną savo pilietį.

Princas nusišypsojo:
♦ — Be reikalo... Kiekvie
na mano žmonių nelaimė 

I sugraudina mane, ir aš 
visuomet esu pasirengęs 
nelaimingiesiems padėti. 
Tiktai dėl to aš paimu iš į

vi is dabar išsimokėjo vi<kartą kažkur matėmės? 
sas skolas ir gerą dalį pel
no paleido į prekybą. Rot- 
levas netrukus vėl rados

!I 
turi! — Dabar Margareta būtų
— Da- galėjusi išsivaduoti savo! 

drobulę, bet atsirado nau-j 
ja kliūtis: Karolis išvyko 
į Sileziją kariauti ir vis 
dar negrįžo. Praėjo su
tartas laikas, ir ji nebesi
tikėjo motinos dovanos 
atgauti. Tuo laiku Rotle- 
vams gimė sūnelis; padi- 

altoriaus dėjo rūpesčiai, bet kartu' 
bet jis namelį, įbedusi akis į pil

ną skausmo Nukryžiuoto-

Moteriškė šiek tiek pa-1

džio 5—11
Vaškys.

Chicago,
parapijoje.
Tėvas Justinas Vaškys.

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

raudo ir nuleido galvą že-’’xys- 
myn.
— Aa... dabar ir aš pats 

atsiminiau. Bet kodėl ne
nori atsiimti savo drobu
lės? Argi užmiršai?
— Aš negalėjau, nes dar

ir džiaugsmas. Margareta! 
dabar tartum visa užmir
šo: gyveno tik šiai mažai 
būtybei.

Prabėgo dvidešimt me-! 
tų kaip viena diena. Daug 
kas pasikeitė... Mirė kara- j 
liūs, o į jo sostą sėdo! 
markgrafas Karolis. Žmo
nės greit pajuto naująjį 
valdovą. Jis sudraudė taip 

durys ir įėjusi įkirėjusius plėšikus rite- 
paduodama rius, padidino sostinę, į-

auką. Karšti maldos žo
džiai plaukė iš pat širdies 
gelmių, ir kaskart jai 
rėsi lengviau.

Jonas Rotlevas dar 
susimąstęs sėdėjo prie 
vo rašomojo stalelio, 
prasivėrė 
Margareta. 
jam piniginę, tarė:

— Nusiramink, Jonai, 
| štai, žiūrėk, kiek daug pi-

cla-

vis 
sa
kai

1
— Viešpatie! — sušuko 

nustebęs Jonas. — Kur tu 
gavai tiek pinigų?!
— šią piniginę, kurioje 

yra tūkstantis dukatų, 
gavau už drobulę.

Jonas dar labiau susi
jaudino:

— Margareta, tu parda-

kūrė universitetą, globojo 
pramonę ir prekybą... Me
tai po metų šalis turtėjo, 
didėjo, ir Bohemija ne tik 
susilygino su kitais kraš
tais, bet dar kai kuriose 
srityse juos žymiai pra
lenkė.

Jonui Rotlevui prašvito 
laimės saulutė daug dau
giau, negu kam kitam. 
Dabar jis buvo turtin
giausias visoje Pragoję. 
Be to, jis daug džiaugsmo 
turėjo iš savo sūnaus, ku-

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

FEA.VCZSC.4.V F APrlF-P^
310 Orchard Street 
Pittsburgh (10), Pa.

Šiame kare ir šunes reikalingi, štai vaizdas parodo, 
kaip tūlas karininkas mokina šunį net ir pagarbą ati
duoti. Kiekvienas turi išpildyti savo dalį, kad laimėjus 
pergalę.




