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Mūsų Korespondentas Gavo 
Slapty Lietuvos Laikraščių

I
(LKFSB) Mūsų kores

pondentas iš Londono pra
nešė, kad jam pasisekė 
gauti prieš okupantus na
cius nukreiptų slaptų Lie
tuvos laikraščių ir atsišau
kimų. Jų tarpe yra šie: lie
tuviškai išspausdintas 

parengimus «Atlanto Dekiaracijos” lei
dinys, Lietuvos Laisvės 

*. ... TT M Kovotojų Sąjungos du
Žinomo Lietuvos Istoriko i slapti atsišaukimai Nr. 10 

ir Nr. 11. Atsišaukimai mi- 
miografuoti, be to—spaus- 

’ (LKFSB) šiemet gegu-i tuv®je spausdintas “Vi- 
žės mėn. 9 d. sueina pen- suomenės ir politikos laik- 
keri metai nuo mirties jau- raštis ‘Nepriklausoma Lie- 
no Lietuvos istoriko Pau-į^uva • J°s ^r- 3-4 išleistas 
liaus Šležo. Jisai buvo gim- 1942 m. rugp. 1 d., o Nr. 5 
nazijos mokytojas, rimtas spaustas 1942 m. rugp. 15 
istorijos specialistas. A. j d- Iš slaptos lietuvių spau- 
Šapokos redaguotoje “Lie- dos atsispindi didelis jų

— Šv. Juozapo 
LDS apskričiai ir

Sekmadienį, gegužės 16 
d. yra LDS organizacijos 
globėjo 
šventė, 
kuopos lai savo organiza
cijos globėjo šventę mini 
koiškilmingiausiai. Patar
tina tą dieną užprašyti šv. 
mišias bažnyčiose, priimti 
bendrai šv. Komuniją ir, 
kur galima, turėti bendrus 
pusryčius, o po pietų ar va
kare prakalbas, paskaitas £ 
ar kitokius 
svetainėse.

Prezidentas Rooseveltas Įsakė
Laikyti Atdaras Kasyklas

Lewis Paskelbė 15 Dienų Paliaubas

Mirties Sukaktis

Dėl Krizės Atsakomingi Unijos Vir
šininkai, Sako Prezidentas

___________ ♦

syklos būtų operuojamos 
“tebėra galioje” ir Prez. 
Rooseveltas kvietė anglia
kasius stoti darban pirma-

Galimas dalykas, kad Ic- 
kes, kuro administrato
rius, kuris dabar yra di
džiausias kasyklų “bosas” 
išdirbs atitinkamą planą,

Šapokos redaguotoje “Lie- dos atsispindi didelis jų 
tuvos Istorijoje” jisai yra laisvės troškimas, stiprios 
parašęs skyrių apie rusų 
valdymo laikus Lietuvoje.

Gero Kaimyno 
Politika

Valstybės sekretorius 
Hull ir pasekretorius Wel- 
les aną dieną pagerbė ir iš
aukštino “gero kaimyno” 
politiką, kurią Preziden
tas Rooseveltas pirmasis 
pradėjo taikyti mūsų kai
mynams Vidurio ir Pietų 
Amerikoje. Šią politiką, 
sako, visas pasaulis galėtų 
kelrodžiu pasiimti.

viltys sudedamos j demo
kratijų laimėjimą ir j At
lanto Čarterio paskelbtus 
pažadėjimus. Laikraščiuo
se netrūksta ir sąmojingo 
okupantų pajuokimo.Taip, 
pav., klausiama, ką reiškia 
SAVIVALDA? Tai esąs žo
dis, kurį sudaro pirmosios

( Naciai Sudaro Raudoni
Sekmadienį, gegužės 2 d. 

įvyko LDS ir “Darbininko” 
naudai parengimai Šv. Ka
zimiero ir Aušros Vartų; 
lietuvių parapijose, Wor- 
cester, Mass.

Brocktono lietuvių para-

• •

Lietuviai Atsisakė Stoti Nacių
Armijon

angliaka-

Pasinaudokime Laisvesniu 
Laiku

Stockholm, Švedija, geg.
— Vokietijos nacių laik

raščiai pripažįsta, kad na
ciams nepavyko sumobili
zuoti vyrus įvairiuose oku
puotuose kraštuose, kurie policijos) viršininkas, kaip

o 
o

sario mėnesį, bet tik keli 
lietuviai atsiliepė į Justo 
atsišaukimą.

Heinrich Himmler, na
cių Gestapo (slaptosios

VVashington, D. C., geg. 
3 — Vakar vakare kalbėjo 
Prezidentas Rooseveltas 
po to, kai Lewis, angliaka
sių unijos prezidentas, pa- dienį. 
skelbė 15 dienų streiko pa
liaubas.

Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad “anglis bus 
kasama, nežiūrint ką kuris
pavienis mano apie tai” ir kad išvengtų didesnių ne
pareiškė viltį, kad kiekvie- susipratimų.
nas vyras, kasykloms atsi- Prez. Roosevelt aiškiai 
darius, bus prie darbo vai- davė suprasti, kad “atsa- 
džios kontrolėje. komybė dėl dabartinės kri-

Kaip žinoma, visos kasy- zės krinta ant United Mine 
klos Prezidento įsakymu Workers viršininkų”, 
yra valdžios kontrolėje. i United Mine Workers

United Mine Workers reikalavo pakelti po $2.00 į 
politikos komitetas vien- dieną visiems
balsiai nutarė “atstatyti siams. Karo Darbo Taryba 
visas kasyklas darbui per reikalavo, kad unija ir ka- 
15 dienų, pradedant antra- sykių savininkai pasiduotų 
dienį”. Tačiau valdžios ku- jos arbitracijai. Pasiuntė 
ro administracija pareiš- Lewis’ui reikalavimą pas- 
kė, kad Levvis’o praneši- kyrti atstovus į arbitraci- 
mas, kad paliaubos prasi- jos komisiją, tačiau jis ne
dės antradienį nepaliečia sutiko.
valdžios planų atidarymui • Prezidentas pažadėjo da- 
kasyklų pirmadienį. Jis sa- (ryti viską, kad sumažinti 
ko, telegramos pasiųstos pragyvenimo kainas ir ap- 
kasyklų operatoriams, at- saugoti darbininkų teisę 

kad visos ka- organizuotis.

—-t -—--- ~ HrocKtono lietuvių para-
. raides šio sakinio. Saugo- pįjos dramos ratelis, vado- 

paujamas kun. F. Norbuto, 
suvaidino patriotinį veika
lą, parašytą paties vado, stotų Hitleriui į pagalbą, praneša, tuomet nuvyko į 
“Svastikos Vergijoje”. Po tų nepasisekūaų Hitle- Lietuvą ir įvedė griežtas 

Parengimai nebuvo taip rio įsakymu naciai bando taisykles, kaipo atkeršiji- 
sekmingi, kaip tikėjosi, sudaryti pulkas iš rusų ka- mui už lietuvių nepaklus- 
tačiau dalyvavusieji turėjo reivių, kurie yra paimti į numą. Jis uždarė Lietuvos 
progą susistiprinti patrio- nacių nelaisvę, kad tokiu 
tinėje dvasioje. būdu padidinti pulkus Pa-

Laikraštis “Darbinin- baltijo kraštuose, 
kas’ gavo naujų skaityto- Vokietijos nacių aukštoji 
jų ir rėmėjų. karo vadovybė sako, kad

daromas spaudimas suda
ryti 300,000 iki 500.000 ar
miją iš rusų kareivių, ku
riuos pavestų vadovauti 
Įeit. - gen. Andreja A. Vla- 
sov, raudonosios armijos 

i komandieriui, kuris taip 
pat buvo paimtas į nelais
vę ir, matyt, tapo 
mas naciams.

Sakoma, kad Dr. 
berg nesutinkąs 
sumanymui, bet 
kad aukštoji nacių vado
vybė vykdo tą planą, paro
do, jog Hitleriui labai rei
kalingi kareiviai ir darbi- 

Įninkai. 
I Pasirodo, kad uždary- 
i mas įvairių biznio įstaigų 
ir mažų dirbtuvėlių Vokie
tijoje nenaliuosavo užtek- 

i tinai darbininkų, reikalin- 
Maskva. geg. 3 — Lenkų gu karo industrijoj.

i valdžios ištremime atsto-' Leit.-gen. Vlasov pateko 
• vas Sovietų Sąjungai, T. į nacių nelaisvę pačioje ka- 
Romer išvyko iš Maskvos ro pradžioje. Vlasov, kaip 

turėjęs du

Venk Aukų. Lietuva Dar 
Atgims.

i Anglai Bombardavo EssenąI
i Londonas — Keli šimtai 
anglų lėktuvų bombarda
vo nacių Kruppo dirbtuves 
Essene. Anglai prarado 13 
lėktuvų, tačiau padarė di
delius nuostolius naciams.

T’

Amerikos Raudon o j o 
Kryžiaus Bostono metro
polio skyrius atsišaukia į į 
visas šeimininkes ir kitus, 
kurie gali dienos metu, 
kad ateitų į Raudonojo 
Kryžiaus Kraujo Aukoji
mo Centrą, kad duoti pro
gą dirbantiems dirbtuvėse 
ir ofisuose darbininkams 
pasinaudoti po darbo lai
ku.

Laisvesnis laikas yra 10 
vai. rytą ir 3 vai. po pietų. 
Taigi šeimininkės ir kiti, 
kurie nedirba dirbtuvėse 
ar ofisuose, arba kurie- 
kurios gali išlikti, lai atei
na į Raudonojo Kryžiaus 
Kraujo Aukojimo Centrą, 
New England Mutual Life 
Insurance Company Buil- 
ding, 485 Boylston St., 
Boston. Dėl laiko galima 
susitarti ir telephonu: — 
KENmore 9060.

Centras turi sudaryti 
Armijos - Laivyno kvotą— 
5000 puskvorčių kraujo į 
savaitę.

Paaukotas kraujas Rau
donajam Kryžiui išgelbės 
daugumos mūsų kareivių- 
jūreivių gyvybes, kurie 
kovoja karo frontuose, kad 
laimėti pergalę.

NACIAMS NEVYKSTA 
RUSIJOJE

Raudonieji Laimi Kaukaze

Žuvo 7000 Nacių
Londonas, geg. 3 su-

ištiki-

universitetus kovo 16 d 
sunaikinęs konservatoriją sišaukiant, 
ir išvežęs knygyną.

Prasidėjo masiniai areš
tai, sako pranešimai, ypač 
inteligentijos. Dauguma 
areštuotų išvežė į Oranien- 
burg koncentracijos sto
vyklą. arti Berlyno. Dau
guma Lietuvos jaunimo 
pabėgo ir slapstosi miš
kuose. ir tik 150 lietuvių 
“savanorių” pasirodė pa- 
radoje, kada Himmleris 
pasirodė. Paraduojančių 
lietuvių tarpe buvo 70 ka
linių. kurie buvo paleisti su 
sąlyga, kad jie prisidės 
prie tos “savanorių’ ’viene- 
tos.

Iš to mes matome, kad 
lietuviai labai atkakliai ko
voja prieš nacius okupan
tus. kaip jie kovojo prieš 
bolševikus, kada tie buvo! 
okupavę Lietuvą.

Lietuvos gyventojų ats
parumas aiškiausiai rodo, 
jog jie turi atgauti laisvę, 
ir nepriklausomybę.

•J

Lietuviai Priešinasi Vokiečių 
Okupantų Tikslams

Naciai Sušaudė 50 Ūkininkų Utenoje
VVashingtonas — Pagal t kad lietuvių tauta susidaro 

patikimas informacijas,’iš skirtingų žmonių; tai ne 
kurios pasiekė Jung. Vals-j atskira tauta, tęsia infor- 
tybes balandžio 22 d., vie- macijos.
na priežastis lietuvių pasi-j Pasipriešinimas mobili- 
priešinimo Vokiečių oku- ■ zacijai privertė Vokiečius 
pantų planui įsteigti nepri-i šaukti lietuvius individua- 
klausomą Lietuvą, buvo liai į darbus, ir kurie atsi- 
išdeportavimas lietuvių - sako, tie areštuojami; bet 
ūkininkų toliau į rytus, žmonės kitų Pabaltijo kra- 
Sakoma, kad ūkininkai pa- štų šaukiami kategorijo- 
šalinti todėl, kad jie atsi- mis.

- - - - - • - • i

Rosen- 
tokiam 
faktas.

Iš ly žuvę 41 asmuo ir 88 
Maskvos praneša, kad Vo- žeista, o Messinoj užmušta 
kietijos nacių kariuome
nei nepavyko šešių dienų 
ofensyva ties Novorosys- 

įko uostu, kuris randasi 
prie Juodosios jūros. Rau
donieji atmušė visus nacių 
puolimus; kautynėse nužu
dė 7000 vokiečių kareivių 
ir ištrenkė iš veiksmų 25 
ginkluotus vežimus.

Raudonieji sunaikino vi
sas nacių pastangas atgau- 

! ti prarastas pozicijos Ru- 
| sijoje.

Smarkios kautynės ore su vjsu štabu į Kuibyšev, pranešama, 
taip pat buvo nesėkmingos jg yra pasiruožęs vykti kart su Hitleriu pasikalbę-

i

3 ir 12 sužeista. Italai tvir
tina, kad 7 Amerikiečių 
bomberiai nušauti. Tačiau 
šios priešo žinios nepatvir
tintos.

Lenkų Atstovas Išvyko 
Iš Maskvos

I

sakė duoti tinkamą kiekį' Lietuvių vadai kurie pra- 
reikmenų Vokiečių valdi-eitais metais pasirašė po 
ninkams. Utenoje Vokie- protestu prieš Vokiečių

naciams. Naciai per vieną 
savaitę prarado 281 lėktu
vą, kai tuo pačiu laiku rau
donieji prarado 105 lėktu
vus. ___________

I

Remk Uos šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Amerikiečiai Puolė NeapolįI
i

Iį Persiją.
Jung. Valstybių ir Angli- vokiečių tikslas yra tik 

jos atstovai Sovietų Sąjun
gai atsisveikino su Romė
nu ir palinkėjo jam lai
mingos kelionės ir grįžimo.

♦ * ♦

MAKE
EVERY 
PAYDAY

BOND DAY

Cairo, Egiptas, geg. 3 — 
Amerikiečiai lakūnai die
nos metu dviem formaci-' 
jomis puolė Italijos uos-1 
tus Neapolį ir Messiną. 
Tik vienas bomberis negrį
žo.

Italijai padarė nemažus 
nuostolius.

Berlyno radio skelbia ži
nias iš Romos, kad Neapo-

i

Amerikos Submarinai Nu
skandino 125,000 Tonų 

Japonų Laivyno
Washington, D. C., geg.

3 — Amerikos submarinai, 
kurie patruliuoja Pacifiko 
vandenyne, nuskandino 
125.000 tonų japonų įvai
rių laivų, tarp kurių ir 
submarinų.

jimą kuris n |ęa|nuose
“išlaisvinti Rusiją iš Sta-I *
lino . Nuo to laiko naciai v • < • • • tf
Jeido Vlasovui organizuoti Cjirailu La cin<lS<lUJcl 1 UfllSlJOS KcUlty- 
mažą kariuomenę, kuri 
buvo lavinama Vokietijoj.1 
Tai armijai naciai leido’ 
vartoti jų ginklus.

LIETUVIAI NEPASI
DUODA I NACIŲ

SPĄSTUS
Iš Lietuvos pranešama,

čiai nušovė penkiasde- tfominaciją, dingo, praneša 
šimts ūkininkų. 'informacijos. Kad dar la-

Dabar Vokiečiai sako, biau terorizuoti gyvento-
■ jus, Vokiečiai importavo

tiprino Pozicijas J
.. * (žmones. O. W. I.

nių Užbaiga Šį Mėnesį

Sovietų Atstovas Vykstąs 
Į Maskvą

Washington, D. C., geg. 
3—Sovietų Sąjungos (Ru

sijos) vyriausybė iššaukia 
savo atstovą Jung. Valsty
bėms, Maxim Litvinov 
vykti į Maskvą, šis iššau
kimas įvyko tuoj po to. kai 
Sovietai 
matinius

l Lenkijos vyriausybe Lon- 
Įdone.

Kol kas ne aišku kokiam 
tikslui Maskva įsako Lit-

i

zai kasdien vis artvn ir ar
tyn eina link Mateur ir Bi- 
zerte.

Gen. Henri Giraua pra
našauja. Kad šį mėnesį A- 
lijantai laimės viaišxą per
galę Tumsijoj.

Iš Alijantų Centro, Šiau
rės Afrika, geg. 3
rikiečių ir prancūzų ka
riuomenės Tunisijos kal
nuose smarkiai puola prie
šą ir laimi naujas pozici- 

kad gen. Just, buvęs vokie- .las- Maistą jiems pristato 
čių militaris atašė Kaune, lėktuvais, nes kitokis su- 
atsišaukė į lietuvius, kad sisiekimas, dėl aukštumo 
savanoriai stotų kovai kalnų, neįmanomas. į Pirk Karo Bonus šian-i 
prieš Sovietus pereitą va-i Amerikiečiai ir prancū- dien. Jie tave ryt išlaikys, vinovui grįžti?

Ame-

nutraukė diplo- 
santykius su
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■VAIRIOS ŽINIOS
Maskva Darbuojasi Įsteigti

Sovietinę Lenkijos Valdžią
įdomi Dainelė Iš Slapto 

Laikraščio Lietuvoje

New York — Lenkų vai-'pastangas išlyginti kilu- 
džios informacijų tarny- sius nesusipratimus tarp 
bos Jung. Valstybėse virši- Sovietų ir Lenkijos vy- 
ninkas dr. Joseph Junosza riausybių, tačiau iki šiol 
pareiškia, kad pastaruoju santykiai tebėra neatsta- 
laiku Maskvos vyriausy- ; 
bes žygiai yra niekas dau
giau. kaip tik noras diskre
dituoti premiero gen. Si
korskio vyriausybę ištrė
mime.

Dr. Junosza sako, kad 
Maskva yra nusistačiusi 
sudaryti naują lenkams 
valdžią iš raudonųjų ele
mentų Maskvoje, kurie iš
laisvintoje Lenkijoje iškel
tų sovietų režimą.

Kaip žinoma, Maskvoje 
bolševikai leidžia lenkų 
kalba laikraštį, kuris at
kakliai puola gen. Sikors
kio valdžią ir. atvirai pasi
sako už sudarymą lenkų 
valdžios Maskvoje. Taipgi 
smarkiai puolą lenkų val
džią Londone ir sovietų or
ganai “Pravda”, “Izvesti- 
ja” ir kiti.

Sovietinė “Pravda” rašo, 
kad lenkų tauta “rišasi” 
su Sovietų Sąjunga, ka
dangi šiandieninė lenkų 
vadovybė yra “akla ir kur
čia kas link vargo žmonių 
ir kentėjimų”. Girdi tik 
Sovietų Sąjunga galinti 
tuos žmones iš vargo ir 
skurdo ištraukti.

Sovietų Sąjungos siekiai 
yra aiškūs: prisijungti ne 
tik Lietuvą. Latviją. Esti
ją, Suomiją. Besarabiją ir 
Šiaurinę Bukoviną, bet ir 
Lenkiją.

Anglijos ir Amerikos vy
riausybių atstovai deda

Parduoda Kepyklą
(Bakery)

TELEPHONU KLAUSIMAI 
SPRENDŽIAMI TRUMPAI

WASTE FAT GOES TO WAR

Vieną vakarą skambina į Po kalbų žmonės dar pa- 
Thompsoną, Vilią Mariją, į sigedo ilgos ir vargingos 
Bostono klebonas kun. Vir-; kelionės įspūdžių, bet jau 
mauskis ir kviečia prieš j nebebuvo laiko pasakoti, 
porą mėnesių iš Argenti-• Kun. Dr. Urbonavičius jau 
nos atvykusias Seseles at- sėdėjo automobily ir lau- 
vykti į Bostoną pakalbėti kė vežti Seseles į Lawren- 
vaikučiams ir suaugu- ce. Jau buvo kiek po trijų, 
siems. Ir netik į Bostoną. 
Norima, kad tą pačią die
ną jos pakalbėtų Lawren- 
ce ir Cambridge. Telefonu 
klausimai sprendžiami 
trumpai. Sutikta.

Kun. Dr. Urbonavičius 
nuveža jas į Bostoną ir ap
gyvendina pas Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seseles, kurios 
jas labai šiltai priima.

Pusvalandis su vaiku
čiais. šeštadienį 9 valandą 
seselės turėjo progos kal
bėti į vaikučius. Bostone 
vyresnio amžiaus vaikai 
gerai supranta lietuviškai. 
Sės. Felicija kalbėjo apie 
Lietuvos vaikučius ir jų 
kovas už savo tikėjimą bei 
meilę savo kunigams. Lai
mingi vaikučiai, kurie ga
li laisvai rūpestingų sese
lių globoje mokytis kate
kizmo. Kiek daug milijonų 
vaikučių šiandien nieke 
negirdi apie Dievą. Vaika: 
buvo paraginti uoliai mo
kytis katekizmo ir melsti? 
už vaikus, kurie Dievo ne
pažįsta ir todėl Jo mylėt: 
negali.

Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserys aprodė viešniom 
klases, kur vaikai mokos:

(LKFSB) Iš Londono 
mūsų korespondentas pri
siuntė tokią po Lietuvą pa
skleistą dainelę, kuri link
smoj formoj nusako senus 
gerus laikus ir dabartinį 
vargą okupantų nualinta
me krašte: 
Buvo šitokia gadynė, 
Rūgo pienas po puodyne. 
Buvo sviesto ir Smetonos 
Buto veidas mums raudonas. 
Bet ką valgei ar darei. 
Vis atrodė negerai, 
šeimininkė kepė blynus 
Ir susikvietė kaimynus. 
Vieną pusbonkį pastatė. 
Žmonės sakė, besarmatė! 
Kas per vaišės! Vieni blynai! 
Keikės, spjaudėsi kaimynai. 
Tai šykštumas tos pelėdos! 
Lai pati tuos blynus ėda. 
Žmogų laiko už apuoką. 
Stato pusbonkį ant juoko. 
Mat ką valgei ir darei 
Vis atrodė negerai. 
Bernas skundės jau seniai! 
Lašiniai ir lašiniai!
Kaip aš arsiu ir akėsiu. 
Šito muilo kai priėjiu? 
Lašiniai, dešra ir duona. 
Prisiėdęs bėk už kluono! 
Nėr gyvenimo brolyt. 
Šitą muilą kaip nuryt, 

į Mat ką valgei ir darei 
Vis atrodė negerai. 

Laikas bėga.
Buvo šitokia gadynė. 
Rūgo pienas po puodyne. 
Buvo šnapso. buvo sūrio 
Ir skilandžio .kur tik žiūri. 
Spintoj matėsi dešrelės. — 
Sotūs žmonės, sočios pelės. 
Bet ką valgei, ką darei, 
Vis atrodė negerai. 

Laikas bėga, daro savo. 
Visas šnapsas išgaravo,

kaip Sovietai yra padarę Kumpis, dešros.—kaip ant vėjo. 
Pilvas urzgia ir plonėja. 
Nėr tau sūrio, nėr kilbasos 
Kelnės kiauros, kojos basos. 
Jau liesesnė ši dienelėI
Ir kitoniška giesmelė:

į
Ką tik valgai, ką darai. 
Ką užryji.—tas gerai.

Melsiu poną Dievuliuką 
Duot duonytės gabaliuką 
O kad būtų lašinių. 
Būtų rojus dėl žmonių.

o ketvirtą reikėjo būti 
Lawrence.
Ispanijoj 1000 pašaukimų 

Į kunigus per metus
Klebonas kun. Juras, en

tuziastiškas idealistas ir 
prityręs katalikiško gyve
nimo vadas, sutiko sve
čius ir pakvietė kalbėti ži
nomą rašytoją kun. dr. K. 
Urbonavičių, kuris prista
tė seseles. Sės. Augusta 
čia papasakojo apie sienos 
perbėgimą, kuo ypač žmo
nės domėjosi, o Sės. Feli
cija pasakojo apie Katali
kų Bažnyčios padėtį įvai
riose matytose šalyse: Is
panijoj, Argentinoj, Vo
kietijoj. Visur pasauly ša
lia plintančio blogio yra 
daug pasiaukojusių kata
likų, Dievo tarnybai pasi
šventusių vienuolių ir ku
nigų. Štai Ispanijoj praė
jusiais metais buvo 1000 
kandidatų į kunigų semi
narijas. Visai negali tuo 
pasigirti Argentina, kur 
pašaukimai į kunigus re
tas paukštis.

J. Em. Argentinos Kar
dinolas taip susirūpinęs 
tuo, kad ėmėsi nepaprastų 
priemonių išauklėti pašau
kimams į kunigus. Renka 
vaikus nuo 7 metų am
žiaus, juos paveda auklėti 
ir mokyti seserims vienuo
lėms. Visiems nepaprastai 
Įdomu, koks skaičius iš tų 
vaikų taps ateity kunigais.
Dvi Valandos Cambridge
Tą pačią dieną 7 vai. va

kare seselės dar kalbėjo 
Cambridge lietuviams. 
Klebonas, kun. Pr. J. Juš- 
kaitis papasakojo susirin
kusiems, kad N. Pr. Šv. Pa
nos Marijos Seserų Kon
gregaciją įsteigė a. a. Ar
kivyskupas Jurgis Matu
levičius. Ir pirmoji tos 
Kongregacijos viršininkė 
Sės. P. Uogintaitė yra jo 
pažįstama ir giminaitė. 
Ekscelencija Arkivysku
pas Matulevičius 1926 me
tais, būdamas Amerikoj, 
pašventino Cambridge mo- 

, kyklą, kurios salėje vyko 
susirinkimas. Čia apie 2 
valandas Seselės pasakojo 
savo ilgos ir vargingos ke
lionės įspūdžius. Pasakojo, 
kaip bolševikams užėmus 
Lietuvą, jos slapta perėjo 
sieną, savo kelionę per Vo- 

* kietiją, Ispaniją, laivu iki 
; Argentinos ir pagaliau 
■ kaip po pustrečių metų ke- 
; lionės atvažiavo į Dėdės 
‘ Šamo šalį.

“Kaip patinka, seselės, 
i Amerika?” — jų klausia, 
j “Labai”, — atsako seselės. 
: “Nedaug dar matėme. 
: Bostone atlankėm vieną 
! kitą šeimą. Susidaro įspū- 
; dis, kad lietuviai Ameriko- 
: je bent kelis kartus turtin- 
: giau gyvena negu Argenti- 
! noje, kur visa šeima daž- 
' nai gyvena vienam kam

bary. Ypač gražios ir tvar- 
; kingos Amerikoje -virtu- 
; vės. Amerikos lietuviai la- 
! bai nuoširdūs”. N.N.

tyti.
Lenkų valdžia Londone 

nors nedaro spaudimo, 
kad būtų padarytas tyri
nėjimas kas nužudė lenkų 
karininkus arti Smolens
ko, bet ji nei neatsisakė 
nuo savo reikalavimų. Be 

Į to, lenkai reikalauja, kad 
Sovietai išlaisvintų kitus 
lenkus, kurie yra Sovietų 
Sąjungos ištremime, taip
gi ir vaikus, kurie yra at
skirti nuo tėvų.

Jung. Valstybių ambasa
dorius Lenkijai, kuris yra 
Londone. Anthony J. D. 
Biddle remia lenkų reika
lavimus.

Anthony Eden, Anglijos 
užsienių ministeris, dėl 
Sovietų reikalavimo peror
ganizuoti lenkų valdžią 
Londone pareiškė, kad len
kų valdžia yra 
ir nėra rimto 
perorganizuoti.

Anglijos ir 
valdžios atstovai daro pa
sitarimus su Sovietų Są
jungos valdžios komisarais 
Maskvoje ir Londone.

Iš viso, atrodo, kad So
vietų valdžia nenori skai
tytis su lenkų valdžios 
reikalavimais. Ištremtuo
sius lenkus į tolimus Ru
sijos kraštus Sovietai pa
darė juos savo piliečiais,

liberališka
reikalo ją

Amerikos

I

Sekmingas L. Vyčių Naujos Angli 
jos Apskričio S^skridis

Dideliame mieste, lietu
vių apgyventoj kolonijoj 
parduoda kepyklą (bake
ry). Biznis gerai išplėstas 
per 40 metų. Priežastis 
pardavimo: savininkas
jaučiasi dėl amžiaus, kad 
jam yra sunku tokį biznį 
vesti. Gera proga įsigyti j 
gerą ir pelningą biznį, nes; 
parduoda pigiai. Norintieji j 
pirkti lai rašo šiuo adresu:! 
Darbininkas, 366 West 
Broadvay, So. Boston, 
Mass. Interesantų vardai 
ir adresai bus perduoti sa
vininku

piliečiais ir Pabaltijo kraš
tų išvežtuosius žmones.

Komunistai, kurie yra 
subėgę iš visų centralinės 
Europos kraštų, yra pa
ruošiami administruoti 
tuos kraštus iš kurių jie y- 
ra pabėgę.

Sovietų Sąjungos vy
riausybė, nutraukdama di- •J ~

plomatinius santykius su 
Lenkijos valdžia Londone, 
aiškiai savinasi Lietuvą ir 
kitus kraštus, kuriuos So
vietai buvo okupavę susi
tarimu su Hitleriu 1939 m.

Lenkų komunistė VVanda 
\Vasilewska “Pravdoj” at
virai pasako, kad “Sikors
kio vyriausybė neatsto
vauja lenkų tautos”. Ji to
liau sako: “Mes esame tik
ri, kad Sovietų Sąjunga

duos progą lenkams petys 
| petį su Sovietų piliečiais 
kariauti už mūsų kraštą”.

Tai ne kas kitas, kaip 
siekimas sovietinės Lenki
jos.

I

Konvencija, Kuria Klaipėda 
Buvo Priskirta Prie Lietuvos

i (LKFSB) Gegužės 8 d. 
prasidės dvidešimtieji me
tai nuo tos dienos, kada 

' santarvininkų valstybės 
Paryžiuje (1924.V.8) pasi
rašė Klaipėdos konvenciją, 
pagal kurią Klaipėdos uos
tas su atatinkamu žemių 
plotu buvo priskirtas prie 
Lietuvos, paliekant klaipė
diečiams autonomines tei
ses.

SO. BOSTON, MASS. — Ge
gužės antrą dieną įvyko L. Vy
čių Naujosios Anglijos apskri
ties suvažiavimas. Kadangi iš 
vakaro buvo susipažinimo šo
kiai. todėl davė progos jauni
mui iš kitų kolonijų skaitlingai 
susivažiuoti ir rimtai apsvars
tyti savo reikalus. Sekmadienio 
rytą 10 vai. didžiuma atstovų ir 
svečių išklausė šv. mišias ir. 3 
vai. po pietų susirinko posė
džiauti. Reikia džiaugtis, kad ir 
šiuose laikuose jaunimas neap
leidžia savo veiklos. Iš didžiu
mos kuopų suvažiavo apie šim
tas atstovų ir svečių. Tai gra
žus pasirodymas I

So. Bostono kuopos vice-pirm. 
p-lė F. Grendelytė. atidarė su
važiavimą ir tarus sveikinimo 
žodį pakvietė apskrities pirm. 
Bronių Kudirką iš Norwood. 
Mass. vadovauti, posėdžiams. 
Kun. J. Jutkevičius iš So. Wor- 
cester. Mass. sukalbėjo maldą. 
Visi bendrai sugiedojo Ameri
kos. Lietuvos ir^Vyčių himnus.

Išrinkta rezoliucijų ir manda
tų komisija: kun. J. Jutkevi
čius. — So. Worcester. Mass.; 
Sofija Pieršalauskaitė, — Ath- 
ol. Mass.: Felicija Grendelytė.— 
So. Boston, Mass.;
— So. Worcester, 
Štreimikienė — 
Mass. Komisija 
puikiai.

Sveikinimo žodį tarė: A. Kle- 
ponis, kun. Jutkevičius, Pr. Raz- 
vadauskas,
Petras Kupraitis. Kat. Susivie-
nymo jaunimo kuopos vardu ir. 
Vyčių organizacijos įsteigėjas 
M. A. Norkūnas.

Priimta daug naujų įnešimų. 
Nutarta rengti gegužinė su dai
nomis VVorcestery. Priimta 
kaip pageidavimas, įsigyti Kul
tūrinio Instituto knygų.

Išrinkta specijalč Ritualo ko
misija ir dar keliatas kitų svar
bių įnešimų organizacijos nau
dai.

Išklausius Apskrities valdy
bos raportų pasirodė, kad Aps
kritys gerai gyvuoja, tik reikia, 
kad ir ateity tas veikimas taip 
gražiai žydėtų.

Pasibaigus diskusijoms, Pra
nas Razvadauskas. leido iš-

S. Karsokas, 
Mass.; ir J.

Worcester, 
darbą atliko

Kinai Nužudė 20,000 
Japonų

Šis arklys parengtas laimėjimui Kentucky Derby 
su jo jojiku Jockey Johnny Longden. Paveikslas nu
trauktas kai jis laimėjo St. James Purse Jamaica, New 
York.

fVv * ’katekizmo. Vaikučiai gra- 
fondo rėmėjams. Bilietą ^aį išmokyti visur choru 

______ : “Garbė Jėzų: 
Kristui, Seselės!” Ir išei
nant: “Su Dievu, Seselės”.

Didžiulė salė—pilna žmo
nių. Verbų sekmadienį pri
sirinko pilnutėlė parapijos 
salė. Dar kiek prieš dvi 
Bostono klebonas kun. 
Virmauskis trumpai supa
žindino susirinkusius su 
N. Pr. Šv. Panos Marijos 
Seserų Kongregacija ir jos 
atstovėmis Sės. Felicija ir 
Sės. Augusta. Sės. Augus
ta papasakojo apie Lietu
vos katalikių moterų vei
kimą ir apie seserų vienuo
lių veiklą Lietuvoj. Lietu
voj buvo 14 įvairių moterų 
vienuolynų, iš kurių 8 bu
vo gana pajėgūs, kiti dar 
besiformuoją. Sės. Felicija 
kalbėjo apie katalikiškos 
akcijos reikšmę. Nors ir 
sugriaunami namai, ati
mamas turtas, bet įsigy
tas katalikiškas susiprati
mas pasilieka, kuris žmo
nes stiprina sunkių kovų 
metu.

traukti laimingą bilietą 
ties” f 
ištraukė p-lė Albina Nevieraite. sveikino* 
Laimėjo: W. J. Kennedy iš Hol- 
liston, Mass. Pr. Razvadauskas 
dėkojo visiems kurie prisidėjo 
prie šio fondo.

Išrinkta nauja Apskrities val
dyba: Adv. Antanas Jankaus
kas, pirm. — So. Boston. Mass.; 
L. Totiliūtė. vice-pirm. — So. 
Worcester, Mass.: Teofilė Aukš
tikalnytė, rašt. — Worcester, 
Mass.: M. Tamošiūnaitė, rašt. 
pagelb. — Worcester, Mass.; O- 
na Kudirkienė, iždininkė —Nor- 
wood, Mass.; Irena Keršytė. 
Worcester, Mass. ir A. Lukšytė, 
Providence. R. I.. — iždo globė
jos. Į dvasios vadą pageidauta 
— kun. J. Jutkevičius ir kun. K. 
Jenkus. Naujai valdybai kun. 
Jenkus davė priesaiką. Posė
džiai iškilmingai baigti. Nuo
taika puiki. Naujai valdybai 
tenka linkėti nuoširdžiai sutarti 
ir gražiai veikti apskrity.

Baigus, So. Bostono vyčiai 
puikiai svečius pavaišino ir da
vė progos linksmai pasišokti.

Sekantis suvažiavimas įvyks 
Providence, R. I. Geros kloties 
vyčiai! P.

Centro pirm.;

Chungking. Kinija, geg. 
3 — Kinijos karo vadovybė 
skelbia, kad Taiheng kalnų 
kautynėse kiniečiai apsu
po įsiveržusius japonus, 
kurių ten būta iki 40,000, 
ir jų apie 20,000 nužudė 
arba sužeidė.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Jei norite Dvasinės Stiprybės, Paguodos ir 
tikros Kristaus Ramybės Įsileisti į Jūsų 

Šeimynas,
Jei trokštate, kad Dievo Palaima įžengtų 

per Jūsų namų slenkstį — 
tai nelaukdami užsisakykite 

“ŽVAIGŽDE” 
Jėzaus Širdies Mėnesinį Laikraštį. 

Kaina metams— 50 centų —su priedu $1.00

Užsakymams adresas —
“ŽVAIGŽDĖ”

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

i

1

i

£ “Žvaigždės” Leidėjai, TT. Jėzuitai nuoširdžiai linki vi- 
g siems “Žvaigždės” skaitytojams, rėmėjams ir platintojams 
t Kristaus Velykinio džiaugsmo. Telaimina Prisikėlusis Vieš- 
£ pats Jus irisus ir Jūsų šeimas gausiai savo Malonėmis!

Jums didžiai dėkingas,
KUN. Pr. AUKŠTIKALNIS, S. J. n

£ Maldos Apaštalavimo Direktorius. 5

MAKETMES EVERY

PAYDAYLU^BOND DAY
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DARBININKAS
366 Weat Broadway, South Boston. Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ... ........... $4.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ------------  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
(THE WORKER)

eublished every Tuesday and Friday except Holidays sucl o.- 
Vew Year. Good Friday, Memorial Day, Independence Day 

Labor Day. Thanksgiving and Christmas
--------by---------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
•mtered u second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Bosto< 

Mass under the Act of March 3. 1870
• cceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 110 

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

>omestic yearly ___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
foreign yearly $5.00
'oreign once per week yearly $2.50

tinų perka Karo bonus... vo ir švenčiausioji Marija, 
šv. Bernardas, lyginda
mas Skaisčiausios ir Ne
kalčiausios Motinos ir Die
viškojo Sūnaus meilę, sa
ko, kad Sūnus iš meilės 
mirė, gi Motina, negalėda
ma kartu mirti, iš meilės 

kiek

* * *

Rusų-lenkų kivirčiai atrodo keisti. Kaip tai gali 
būt — sako vienas anglų laikraštis — kad pabėgėlė 
lenkų vyriausybė, gyvenanti iš Suvienytų Tautų malo
nės, išdrįstų ardyti ramybę tų pačių Suvienytų Tautų 
šeimoje? Iš tiesų, tai atrodo lyg paradoksas bei neį
manoma keistenybė. Bet tikrovėje vargu taip yra. 
Lenkai, netekę valstybės ir gyveną po dviejų okupan
tų jungu, vargu benorėtų skaldyti vienybę toj šeimoj, 
nuo kurios paramos pareina jų laisvė ir nepriklauso
mybė. Juo labiau jų vyriausybė nesikėsintų šokti so
vietams į akis, jei neturėtų už savo pečių kokios pasau
linės pajėgos, užgiriančios jų sumanytąjį žygį. Iš to,' 
atrodo, kad norima priversti sovietų vyriausybę ati
dengti savo kortas, t. y. atvirai pasisakyti ne tik Pabal
tijo klausimu, bet ir dėl Lenkijos problemos. Dėl Pa
baltijo sovietai jau pasisakė, kad niekam to krašto 
neduosią, nes jie siekia atstatyti cariškos Rusijos sie
nas. Jei taip, tai ir visa Lenkija turėtų grįžti į rusų im
perijos sąstatą. Bet Lenkija kur kas stambesnė. Jos 
klausimas tenka rišti atskirai. Iki šiol jis buvo riša
mas paslaptingu būdu. Bet štai derybos nutrūko ir 
bomba triukšmingai sprogo: sovietai nutraukia santy
kius su lenkų vyriausybe. Tai tikra sensacija. Bet ne 
tik tuščia sensacija. Tai gudrus politinis manievras: 
jis privertė Rusiją atvirai pasisakyti.

Tiems kivirčiams priekabę sudaro štai koks įvy
kis. 1939 m. Lenkija pralaimėjo karą su Hitleriu. Pa
čioj karo pabaigoj sovietų armija puolė lenkus iš už
pakalio. Nemaži lenkų kariuomenės daliniai pakliuvo 
į sovietų nelaisvę. Vėliau, kada Hitleris puolė Rusiją
ir pirmais karo metais pastoviai stūmė raudonąją ar- šalininkais ir pasitarnaują nacių propagandai, siekian- to jos iš beribės meilės sa- 
miją į Maskvą, lenkai pasiūlė sovietams pagalbą tuo čiai suardyti Suvienytųjų Tautų vienybę. Tą riksmą vo sūnums kareiviams ir 
sumetimu, kad Hitleris perdaug neįsigalėtų. Sumany- pakartojo kai kurie laikraščiai, ir iš to viso susidarė savo dukroms slaugėms 
ta suorganizuoti lenkų belaisvius į atskirą armiją, ku- nuomonė, kad lenkų vyriausybė yra padariusi stambią aukojo viską, melsdamos 
ri kariautų prieš Hitlerį sovietų teritorijoj. Derybos diplomatinę klaidą. Tačiau ne visa Amerikos visuome- antgamtinės pagalbos, 
nėjo sklandžiai. Sovietai nesutiko turėti neliečiamą nė tiki tam argumentui. Pagaliau, klausimas apie nu- 
lenkų armiją savo žemėje. Tai jiems atrodė pernelyg žudytus karininkus išvilko daug kitų opių dalykų, 
pavojinga. Ryšiumi su derybomis kilo klausimas: kur tarp kurių pats stambiausias tai sovietų pareiškimas, 
yra 15,000 lenkų karininkų, kurie buvo pakliuvę į rusų kad jie Rusijos sienose organizuosią (o gal jau yra su- 
nelaisvę? Į tą klausimą sovietai nedavė patenkinančio organizavę) naują sovietišką Lenkijos vyriausybę, 
atsakymo. Ir štai dabar lenkų vyriausybė išėjo viešai 
su apkaltinimu, kad sovietai nužudę 10,000 lenkų ka
rininkų Smolensko apylinkėse. Sovietai riktelėjo, kad 
ta žinia išėjo iš vokiškų šaltinių; kad vokiečiai patys 
tuos karininkus nužudė ir kad lenkai, naudodamiesi 
melagingais nacių apkaltinimais, tuo pačiu esą nacių

Būrys WAACS — moterų - merginų Dėdės Šamo karo tarnyboje eis 
pareigas ir prie priešlėktuvinės sar-gybos darbuose. Jos operuos šviesų 
sroves ir ugnies-pliekimo ryšius, tik jos neoperuos pačio priešlėktuvinio 
pabūklo — kanuolės. Šis vaizdas parodo vieną iš daugelio lizdų Long 
Island bazėje.

Kitos dirba Raudonojo 
Kryžiaus naudai... dirba a- 
municijos dirbtuvėse die
nomis ir naktimis... be at- 
silsio... Trečios aukoja sa
vo gyvybės kraują... Gi ki
ti tūkstančiai meilingųjų
motinų, netekusių sūnų ir kentėjo. O Marija, 
dukrų, liūdi ir lieja griau- daug Tu kentėjai! 
džias ašaras...

Nesuskaitomi tų meilin
gųjų motinų būriai užpra- Katalikų Bažnyčia, skir

dama Kankinių Karalienei 
šį gražųjį Gegužės mėne
sį, kuriame ir visa gamta 
Jai nusilenkia, išskleisda
ma visas savo grožybes, 
nori, kad ir mes Ją su at
sidavimu ir uolumu pa
gerbtume iš nuolankios 
širdies paeinančios ir karš
tomis maldomis, kad savo 
vargus ir kentėjimus Jai 
aukotume, kad Ji, Dievo 
Motina ir Mylimiausioji 
mūsų Motina BUDĖTOJA,

Kun. A. Tamoliūnas. kia jo sugrįžtant, argi ne 
pasiskubintų prie jo? argi 
ne brangintų ir bučiuotų ?..

Tikrovėje, sūnus karei
vis tame nebyliame pa
veiksle justų atsidavusios 
savo motinos širdies plaki
mą ir realizuotų tą neap
čiuopiamą meilę, kurią 
meilingoji jo motina turė
jo numylėtam savo sūnui.

Brugėse, Belgijoje, ties langu padėjo savo paveiks- 
vienų namų langu atvaiz- lą, kuris ją vaizdavo pasi
duotas nebylis, bet iškal- puošusią šventadienio rū- 
bingas atsidavusios moti- bais, ir budinčią ir lau- 
nos ištikimybės ir meilės kiančią sūnaus... 
išreiškimas. Laikas ėjo, gi šiandien ta

Pirmojo pasaulinio karo motina ir sūnus jau daug 
1914 metais, kai tos moti- metų kaip abu mirė, bet 
nos sūnus ėjo į karą, ta paslaptingai tylusis moti-
motina prižadėjo, kad ties nos paveikslas vis dar bū- žiauriausio karo metais,

būdės ir di, vis dar lukerioja ir žvel- kiek tūkstančių... net mili-
gia į kelią Liežan, iš kur jonai motinų... taip, net

* * *

Gi šio antrojo pasaulinio

langu visada
lauks sūnaus sugrįžimo.

Skelbiamos žinios žymė- motina tikėjosi sulaukti desėtkai milijonai motinų, 
jo, kad jos sūnus žuvo ka- savo sūnų sugrįžtant... 
ro lauke.

Ji netikėjo gautomis ži- kareivis kurią dieną su
momis, ir kasdieną ji ne- į grįžtų iš Liežan ir ties na- 
liovė budėti iki nakties vė- mų langu pamatytų tą pa- 
lumai.

Kai gulo atsilsėti, ji ties motinos, kuri budi ir lau-

I Jei atsitiktų, kad sūnus

veikslą meilingosios savo

ir
e-
ir

kai narsuoliai jų sūnūs ir 
gracingos patogios jų duk
ros išėjo į karą, prižadėjo, 
darydamos priesaiką, kad 
ties langu visada būdės ir 
lauks savo sūnų ir dukrų 
sugrįžimo...

Visos tos motinos būdė-

s pagalbos, 
kad tik gyvi ir sveiki su
grįžtų į namus...
I Kokia meilė ir kokis pa- 

’ siaukojimas tų milijonų 
organizavę) naują sovietišką Lenkijos vyriausybę., 
Reiškia, sena pasaka: plėtimas komunizmo visuose į gu žvaigžde 

. Europos kraštuose. Išlindo yla iš maišo. Oficijaliai tai jvįem trims 
‘ smerkiama lenkų “išsišokimas”, bet privačiai mano- rįoms penkioms.
. ma, kad čia visai ne išsišokimas, tik gudrus politinis Tįe milijonai motinų bū-

viena... 
ketu-

šo šv. mišias už savo sū
nus kareivėlius ir už savo 
dukras slauges... ir artėja 
prie Marijos, Palaiminto
sios Dievo Motinos... visų 
BUDĖTOJOS paveiksią... 
intronizuoto Jos altoriu
je... verkdamos ir melsda
mos... tarsi žinodamos... 
kad kiekvienas Skaisčiau
sios ir Nekalčiausios Moti
nos Marijos paveikslas 
vaizduoja beribę Jos mei
lę mums visiems, kad Mei-
lingiausioji Marija, čia, galėtų visus mūsų skaus- 
šioje vargų ir ašarų pakai- mus ir kančias sudėti į 
nėję, yra kilniausias pa- pervertą ir plačiai atidarą 
vyzdis vargingam mūsų Brangiausiojo mūsų Išga- 
gyvenimui, kad Ji visada nytojo Širdį, melsdamiesi: 
budi karingoje mūsų gy
venimo kelionėje, kad Ji 
mums yra amžinoji paguo
da, kad tarp karionių ir 
kančių galėtume atsidavu- 
vusiai kreiptis į Ją, mūsų 
ir Dievo Motiną, ir kad pa- 
miltume Dieviškojo Jos 
Sūnaus Širdį, kuri trokšta 
visiems padėti ir gelbėti, 
jei tik į tą širdį atsikreip
tume ir Ją garbintume.

Į karą išėjusių sūnų 
dukterų motinos — Jūs 
sate kartu karžygės
kankinės! Neliūdėkite! Bet 
atsiminkite, kad Skais
čiausioji ir Nekalčiausioji 
Marija, mūsų ir Dievo Mo
tina, taip pat yra Sopulin
goji Motina ir kankinių 
Karalienė.

Kankinystė yra laisvas 
pasiaukojimas. Kankiniai 
išlieja kraujo ir daug ken
čia. Tačiau, yra ir dvasios 
kankinystė. Čia neliejama 
kraujo, bet pamažu, tykiai 
kenčiant, mažinamos gy- 

. vybės sultys. Kiekviena 
kūno kančia, turi būti ir 
sielos kančia. O kiekviena 
sielos kančia, turi būti ti
kėjimo kančia. Visos krik- 

jščionių kančios, turi būti 
kankinių kančios. Visos 
kankinių kančios eina iš 
tikėjimo dvasios. Gi tikėji
mo dvasia, yra meilės dva
sia. Tikrovėje, tai yra tik-

Skaisčiausioji ir Nekal- 
čiausioji Marija, Dievo Sū
naus Motina ir Kankinių 
Karaliene, taip pat ir Mei- 
lingiausioji mūsų Motina 
BUDĖTOJA, neapleisk 
mūsų varguose ir kančio
se, ir užtark pas Savo Sū
nų, Pasaulio Išgelbėtoją, 
Kuris kad globotų ir ap
saugotų mūsų sūnus ir 
dukras nuo visų pavojų 
karo laukuose, kad sku
biausiai liautųsi šis pasau
linis žiauriausias karas, 
kad žemės tautoms būtų 
pelnyta teisinga demokra
tija su keturiomis laisvė
mis, kad būtų užtikrinta 
nuopelninga laisvė visoms 
pavergtoms tautoms pa
saulyje, kad visose pasau- 

1 lio tautose užviešpatautų 
tikroji taika tiesos, teisin
gumo, meilės, ir kad visi: ? - . L. Ažmones pripažintų Dieviš
kąjį Tavo Sūnų, Jėzų Kris
tų, savo sąžinės ir savo 
sielos Valdovu ir Karaliu
mi.

F

Ignatius W. Cox, S. J.

ne milijonai motinų du- šia. Tikrovėje, tai yra tik- 
manievras. Kuri nuomonė yra tiksli, tai parodys to- dėto jų daro visokių aukų... rai karžygiška kankinystė, 
lesnieji įvykiai. K. Dauguma pasiturinčių mo- Tokia karžygė kankinė bu-

Verte Kun. A. Tamoliūnas

Popiežiaus Pijaus Xll-tojo Taikos Pasiūlymai
Jei apleisime Popiežių, mes apleisime 
Bažnyčių. — Jei apleisime Bažnyčių, 
mes apleisime Dievų, gi žmonija atito- 
lus nno Dievo yra žmonija prakeikta. — 
Taigi, mes turime klausyti Popiežiaus 

Pijaus Dvyliktojo balso.

Neseniai įvykusi konferencija Kasablan
koje tarp prezidento Roosevelto ir Winstono 
Churchillo, pirmesniosios jų diskusijos Wa- 
shingtone, ir dabar pagarsėjusieji jų aštuoni 
punktai pokarinei taikai — turėtų mūsų dė
mesį dar kartą kreipti prie vienintelio Popie
žiaus Pijaus XII-tojo asmens Vatikane. Iš 
jo balso aidėjo nuolatiniai maldavimai ir pa
siūlymai taikai. Tikrovėje, niekas kitas nega
li duoti reikiamo pagrindinio recepto tikrai 
ir pastoviai pasaulio taikai, jei jis pats nėra 
padaręs tikslios diagnozės ligos, kuri naiki
na vakarų ir viso pasaulio civilizacijos gyvy
bę. Nūngi, iš dabartinių internacionalinių as
menų, niekas kitas nepajėgia padaryti tikro
sios analyzės, kaip tik Kristaus Vietininkas, 
būtent, Popiežius Pijus XII.

Beveik visos pasaulio tautos, įimant ir mū

sų pačių Ameriką, buvo ir yra paliestos krau- 
geringų ligų, kurios, anot Popiežiaus analy
zės, yra versmė, iš kurios plaukia visos tau
tinės ir tarptautinės nelaimės. “Viena vadau- 
janti klaida”, kalba Popiežius Pijus XII pir
moje savo enciklikoje “Summi Pontificatus”, 
“kurią žymime kaip versmę, iš kurios gauna 
savo pradžią moderninės būklės nelaimės. 
Bendrai, privatiniame gyvenime ir pačioje 
valstybėje, dar daugiau tarpusaviuose santy
kiuose rasės su rase, vieno krašto su kitu, 
viena universalinė moralumo norma yra at
mesta; tuomi reiškiama prigimties įstatymą, 
dabar palaidotą destruktyvės kritikos ir pa
niekinimo griuvėsiuose. Prigimties įstatymas 
remiasi, kaip ir pačioje pradžioje, pažinime 
Dievo, Visagalio Kūrėjo ir visų mūsų Tėvo, 
vyriausiojo ir tobulo teisdavio, išmintingo ir 
teisingo atlyginimo už žmogaus elgesį. Kai 
norus amžinosios valios priėmimas yra paša
lintas, tai tokia sauvalė susprogdina kiekvie
ną teisingosios akcijos principą”.

Pirmasis punktas pasaulio nelaimių ana
lyzės, kurią padarė Popiežius Pijus XII, yra

tiesioginis pagrindinių prigimties moralumo 
principų nepaisymas. Antras punktas Popie
žiaus diagnozėje nurodo to nepaisymo prie
žastį, būtent, žmonių minties nutolimą nuo 
krikščioniškosios doktrinos ir nuo Dievo duo
to ir neklaidingojo mokytojo. “Priežastis, dėl 
ko moralumo principai seniai buvo atidėti į 
šalį Europoje, yra taip daugelio žmonių min
ties atpuolimas nuo krikščioniškosios doktri
nos, kurios saugotojas ir mokytoju yra pas
kirtas Šventojo Petro Sostas, šimtmečių ei
goje, Europos tautos buvo sujungtos ta dok
trina, ir krikščionybės dvasia sutvarkė jas. Į 
garbę pakeltos per kryžių, išmokslintos ir 
civilizuotos kryžiaus įtaka, jos iškilo į tokį 
aukštą valstybės ir pilietybės sluoksnį, kad 
tai ką išmoko, jos galėjo duoti kitoms pasau
lio tautoms ir kraštams” (Summi Pontifica
tus).

Nuo krikščionybės ir jos centro atpuolimo 
sėkmė buvo tamsa. “Tamsa krito ant jų; ir 
aklame pasitikėjime, jos prašalino Dievišką
jį jų Atpirkėją ir išskyrė Jį iš kasdienio savo 
gyvenimo ir net daugiau — išskyrė Jį iš ben
druomenės gyvenimo. Žmonės nusilpnino sa
vo sąmonę ne vien kas link tikėjimo Į Kristų, 
bet ir kas link tikėjimo Į Dievą. Sėkmė ta, kad 
visi bendrojo moralumo įstatymai ir kanonai, 
kuriais privatus ir viešas gyvenimas iki šiol 
buvo tvarkomas, daugiau nebeveikė. Taip

UNITED STATĖS 
DEFENSE 

BONDS 
ANO 

STAMPS 
UIP

vadinamo laicizmo šūkiai ir obalsiai patapo 
visų civilinių santykių esme, procesu, kuris 
aktyviau įsigyveno ir buvo sveikinamas... 
Diena iš dienos, paskui tų klaidų simboliai ir 
simptomai, kurie panaikino senąjį pagoną, 
ryškiau ir skaudžiau pasireiškė. Tai visa 
nūngi yra tose pasaulio dalyse, kur krikščio
niškosios civilizacijos šviesa spindėjo am
žiais. Visoje žemėje pasidarė tamsu, kai jie 
Jėzų prikalė prie kryžiaus...”

Mes čia turime pilnąjį paveikslą, ir supras
dami tą paveikslą, mes suprantame, ką Po
piežius Pijus XII reiškia, kai tvirtai stovi už 
tiesos, teisingumo ir meilės taiką. Tame pa
veiksle Dievas yra kaip žmonių šeimos ir tau
tų šeimos Kūrėjas ir vyriausias Teisdavis; iš 
Dievo eina prigimties įstatymas, saugąs ir 
akstinąs visus žmones tvarkytis prigimtojo 
teisingumo ir prigimtosios meilės pagrin
dais; žmogus savo santykiuose Dievui, savo 
artimui, visatai — Kristaus atpirkimo veiks
mu yra pakeltas į antgamtinę sritį Tame pa
veiksle žmogus skaitomas Dievo miesto pi
liečiu. nes tampa Mistinio Kristaus Kūno da
limi, būtent, Bažnyčios nariu, kurios regima 
galva yra Kristaus ir Dievo Pilies Vietinin
kas; tai atmesti, yra visiškai nepaisyti pri
gimtosios dalykų tvarkos, nepaisyti prigim
ties įstatymo ir jo Autoriaus, Dievo Kūrėjo.

(Bus daugiau)
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ŽINIOS IS LIETUVOS PRISIKĖLIMAS

Okupantų korupcija. Civiliai ir 
kariškiai. Žydai. Gyventojų 

viltis-J. A. V.

džiu. Lietuviai tokiems 
sandvičių pakiša, padėda
mi šalia jų ant varstoto, 
neva ieškodami reikalingo 
instrumento.

16 vasario minėjimas tai 
buvo lietuvių jėgų bandy
mas ir, reikia pasakyti, at
kaklumas laimėjo. Matyti 
vokiečių slaptoji policija 
buvo pranešus, kad moks
leivija ir daugumas gy
ventojų visvien pasirįžo 
minėti tą tautos šventę ir 
tuo parodyti, jog tautoje, 
nežiūrint kas valdytų, ne
priklausomybės idėja gy
va. Civilverwaltung buvo 
išleidus įsakymą, kad ji 
patyrusi apie kokius tai 
ruošiamus “neramumus” 
ir griežtai draudžia bet 
kokias demonstracijas ir 
žmonių susibūrimus. Vie
nok lietuviai tarėjai išaiš
kino, kad gali prieiti prie 
susirėmimų, tad apmąs
čius “neoficialiai” nusilei
sta — vokiečiai, girdi, ne
matysią to visko jei šalia

o taut. vėliavų bus ir naken-
Į 
i

JUOZAS KRUMINAS
Girdžiu—visais aidais, visais balsais dainuoja sutemos. 
Naktis — kaip pasaka — skaidriausia ir plati.
Ir aš, ir ilgesys — abu šią naktį juntame —
O širdyje —
Tik vienuma ir Ji
Tik vienuma ir Ji.
Mačiau daigus Velykose iš žemės kalantis.
Ir mylimosios šypsenom šypsojosi dangus.
Ir vis jaučiau, ir vis jaučiau — kad baisiai širdį gelia,
Ir klausiau vis —
Ar prisikels žmogus ?
Ar prisikels žmogus ?
Varpai nuo bokštų nešė skardų, nešė ilgą alleliuja.
Pro visą džiaugsmą, pro dainas aš praėjau tartum ru- 

Iduo.
Skausmu pridengęs lakų žvilgsnį, aš nuėjau nuo visų 
Žinodamas — [durų ujamas,

j Kad nėra rankos kam paduot.
; Kad nėra rankos kam paduot...
■ Nebuvo nuoskaudos širdy nei lašo. Ne. Nebuvo anei la- 

[šo. 
Jaučiaus lyg jovaras, svečiuos dirvonuos neprigijęs. 

[Ne.
Kaip vergas—širdį dalinau ir liepiamas ir prašomas.
Ir niekas nepaklausė —

tos) komendantas Just, Ar slegia tas mane, 
buvęs Lietuvoje karo ate- Ar slegia tas mane.
v _•• ••! ° ___ _ _ _ _ . _ - . .

nepasikeitė.
Lietuva dabar valdoma 

dalinai kariška adminis
tracija ir civiline valdžia. 
1915-1918 metais svar
biausią rolę vaidino karo 
vadovybė, kurios žinioje į 
buvo civilinė administra
cija, arba vokiškai Civil 
Verwaltung, lošia svar
biausią rolę — su ja skai
tosi kariški Orts - komen
dantai ir kitokie kariški 
viršininkai. Iš kariškių ži
nomi gen. liet. Braemer o- 
kupacinės “Ostlando” ar
mijos vadas, gen. major

v •

Kada tai Kaizerinė Vo
kietija didžiuodavosi savo 
valdininkija. Valdinin
kams buvo statomi griež
ti reikalavimai ne tik tar
nyboje, bet ir privatiniam 
gyvenime: būti blaivais, 
nepaperkamais, rūpestin
gais su piliečiais ir pavyz
dingais šeimyniniame gy
venime. Skolos, ar šiaip 
netvarkingas gyvenimas 
buvo ganėtinos priežastys
paliuosavimui iš tarnybos, j 
Jau laike pirmo pasaulinio i 
karo Lietuva pergyveno j 
vokiečių okupaciją. Deja' 
vokiečių valdininkai pali- Pohl Lietuvos okup. korpo 
ko labai ir labai blogą apie' 
save numonę. Korupcija, 
storžieviškumas ir dažnai 
žiaurumas — štai kokia 
charakteristika liko vokie
čių valdininkams.

Negalime pasigirti, kad 
turime ganėtinai žinių a- 
pie dabartinę okupaciją, 
vienok jų pakanka, kad 
pasakyti jog okupantai

vadas ir Kauno Orts (vie-

■■■. .sB 1 -
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Q. Are ‘"Baby Bonds" štili avail- 
able?
A. No. They have been 

sncceedcd by Series E 
Mar Bonds. the tems 
of which are substaa- 
tially the šame.

Q. In what denominations are 
Series E Bonds available?
A. They are issued in de- 

nominations of $25, 
$50. $100, $500, and 
$1.000 (m a t u r i t y 
value).

Q. How may I keep Stamps 
vhile I am accumulating 
them?

By Gib Croekett.
A. An aihum is given free 

upon reąuest with ».e 
first Stamp you buv. 
Spares are provided for 
mounting the Stamps.

Q. Is it permivjt>le to name 
both coovneę and a ben<» 
firiary on a War Žavingi 
Bond?
A. No. Either a eoovner 

or a beneficiarv may be 
named, būt not b»th.

Q. When a voman who owns 
Bonds gets tnarried, should 
she have the Bonds reissued 
in her married name?
A. The Bonds srill be so re- 

issued. if she desires.
*5 It *® not necessary, how- 

ever.

Remember—the lonaer 
you keep War Bonds, 
up to 10 years. the more 
valuable they become.

še, neseniai irgi pakeltas į 
gen. majoro laipsnį. Ne 
vien tik Lietuvos žmonės 
nepatenkinti ir neapken
čia vokiečių civil - verwal- 
tungo valdininkų, net pa

slys vokiečių kariškiai jais 
' piktinasi. Kariškiai esą 
j nepatenkinti tų valdininkų 
j privilegijuota padėtimi ir
■ išdidumu. CV žmonės gy
vena geriausiose vilose, 
rekvizavo savo įstaigoms 
ir privačiam gyvenimui 
geriausius namus, baldus. 
Vagiliavimas ir korupcija 
plačiausiai tarp jų paplitu- 

• si. Žydų tautybės žmonės 
| seniai apiplėšti atimant 
i brangenybes, baldus, me
no vertybes, kilimus etc. 
Už tuos dalykus žydai lai
kinai galėjo gauti šiokių

! tokių lengvatų sau ir šei
mai, kaip jau nieko neliko 
— bendras, o gal ir žiau
resnis už kitus likimas. 
Lietuviai, ypač ūkininkai, 
turi atiduoti privalomas 
normas ir virš jos dar tu
ri aprūpinti privačias ci
vil - verwaltungo žmonių 
užgaidas maisto srityje, ir 
dar dažnai dovanoms tų 
valdininkų Berlyne pro- 
tektoriams, dėka kurių jie. 
savo riebias vietas gavo ir; 
iš kurių laukia apgynimo: 
jei įklimptų. Penėti ir ap
rūpinti baldais reikia tiek 
valdininkus, tiek jų šei- 

i mas, bei gausią giminę, 
I kuri išrašyta iš Vokietijos 
gilumos. Jie visi valgo ir

■ lėbauja namuose, gi visi 
| kariškiai turi eiti pietauti
' ir vakarieniauti į “Deut- 
Į shes Haus” (buv. Liet, ka-

Lyg laivas — ūkanoj paklydęs — jaunystė praplaukė 
[pro šalį. 

Gyvenimas—ai ne—nebuvo jis nei mielas, nei brangus. 
Ir vis jaučiau, ir vis jaučiau, kad baisiai širdį gelia — 
Ir laukiau —gal many — 
Gal prisikels žmogus.
Gal prisikels žmogus.
Ir štai atsirėmiau į juodą neviltį nuilsęs ir nuvargęs. 
Visuos keliuos juk nesurast, juk nesurast tikrų kelių. 
Ir krito mintys kaip naktis, kaip rudeninės darganos. 
Ir taip norėjosi užgęsti —
Be triukšmo ir gėlių.
Be triukšmo ir gėlių.
Ruduo klajojo smilgose. Ir giriose. Ir šilko debesyse. 
Ir pamačiau, kaip vienos akys glostė ilgesiu gelsvuo

sius berželius, 
i Ir išskaičiau—gyventi prasmę—-nuostafbiausiose akyse 
Ir supratau —
Kad prisikelti aš galiu.
Kad prisikelti aš galiu.
Ir šiandien šypsenom palydžiu nykų aidą sutemų. 
Ir ši naktis — lyg alleliuja — skaidriausia ir plati.
Ir aš, ir ilgesys — gyvenimą kitokį, gyvenimą vienam 

[žmogui mes juntame

Tėvų džiaugsmui mažytė dukrytė tėvą sveikina, 
mamytei žiūri į akis. Tai du filmų artistai rado tikro kreuco vėliavos. Miestas 
džiaugsmo ir tikros motiniškos šypsenos... buvo pasipuošęs tautinė

mis vėliavomis, ties Tau
tai smarkus vokietininkas pati atsiekė laisvės, kaip tos Muzėjum buvo sudėta 
Hirsh, visiškai nusiminęs, to norėjo, ji tai geriausiai daugybė vainikų ir gėlių. 
Lietuvos laikais jo žmona supras, kad ir mažų tautų Didžiausia minia išklausė 
turėjo gerą dantų gydyto- norą gyventi ir tvarkytis generolo Nagiaus rimtus 
jos praktiką. Dabar ne- laisvai. Su jos ir Britų pa- žodžius ir gatvėse visur 
gauna buto ir neturi reika- gelba būsime laisvi. Žmo- buvo 
lingu instrumentų. Ankš- nės Lietuvoje dėl vokie- tvarka

pavyzdingiausia
— gyventojai tą 

čiaus gyvenę Lietuvoje vo- čių tvarkos ir vagiliavimo dieną norėjo pademons- 
------ - - .................................................-'1 ir įrodė savo su-kiečiai, buvę aštrūs vokie- šiaip galvoja: lai vagia ir truoti 

tininkai, dabar sugrįžę vi- sauvaliauja — kaip atėjo, brendimą ir tvirtą nusista- 
sai kitaip jaučiasi. Dauge- taip ir išeis.. Turtą ir vėl tymą. Šventė praėjo ant 
lis jų nesivaržo viešai pa- įgysime by tik laisvi bū- tiek įspūdingai, kad oku- 
sakyti, jog anksčiau pas tume. Tačiau bolševikų pantai pajuto, jog lietuviai 
lietuvius buvo geresnė naujo atėjimo visi bijo: nesiduos taip lengvai pa- 
tvarka, nebuvę tokios ko- sako tokiu atveju, jaunas vergiami.
rupcijos, nei vagiliavimo, ir senas griebsis gintis.: Pirmieji okupantai bėg- 
Net sugrįžusiam grafui Kaip tik užeina kalba apie darni paliko savo žmonas 
Totlėbenui, jo Kėdainių jų galimą grįžimą ūkinin-—pramintas katiušomis. 
dvaro nesugrąžino,© pasiū- kai ir darbininkai surim- Joms vokiečiai pirmiau į- 
lė persikelti į Lenkiją ar tėja ir ramiai kalbėti ne- taisė koncentracijos sto- 
Ukrainą. Pasirodo jo dva-. begali. vykią irgi Vilijampolėje.vykią irgi Vilijampolėje.

O širdyje —
Tik vienuma ir Ji. 
Tik vienuma ir Ji.

I

I
 PLAČIAUSIAI AMERIKOIE SKAITOMAS 

yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

uŠv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

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

Platintojai, surinkę tris naujas ^Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 

, gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- 
! meratų gauna vertingų dovanų.

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

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

*

rininkų Ramovę). Valgis mi tą daryti grasinant 
ten yra vienodas ir blogas. 
Kariškiai prisibijo ir ven
gia bendrauti su civil - 
verwaltungo žmonėmis, 
nes tie išgirdę apie save 
nepalankią nuomonę per stosi, nuo išsiuntimo į dar- 
gestapo sudaro tokiems bo stovyklas. Mieste su 
protekciją perkėlimui į valgiu blogai, o kojinių ir 
frontą.

Didesniuose miestuose 
pašto įstaigose yra atskiri 
langeliai vokiečiams. Iš 
teatrų repertuaro išbrauk
ti visi anglų, rusų ir kitų 
Suv. tautų autorių veika
lai.

Ruduo Lietuvoje buvęs 
labai gražus, saulėtas ir 
šiltas. Derlius buvo labai 
geras, deja ūkininkai ne

įgalėjo juo pasinaudoti — 
tuo pasirūpino “civil - ver- 

i waltung”. Dėka juokingo 
, mažo atlyginimo ūkinin
kai net nenori auginti gy
vulių: tačiau jie priverčia- vynei žmonės”. Pav. kada

prašalinimu nuo ūkio, ar 
išsiuntimu prie darbų Vo
kietijon. Ūkininkui pirktis 
geležies, ar trąšų neįma
noma. Daug jaunimo slap-

apavo už jokius pinigus 
negausi. Todėl Kaune visi 
vaikščioja be kojinių ir 
daugelis su medinėm 
klumpėmis. Kaune ir pro
vincijoje daug policijos ir 
vokiškos žandarmerijos — 
kur anksčiaus buvo vienas 
— dabar 3-4 policininkai. 
Grįžusieji iš Vokietijos re
patriantai irgi nusiminę ir 
nepatenkinti. Negavo to 
ko tikėjosi važiuodami Vo
kietijon, dabar vėl atvežti 
negauna savo turtų, ku
riuos užgrobė civil - ver- 
waltungo “nusipelnę Tė-

Today’s Film
Story

M-G-M brinįs to the screen 
William Saroyan’s “The 
Human Comedy” a deeply 
movint pietų re of American 
life. Saroyan presents a erose 
aeetion of American life 
throuįh the eyes 
of a telegraph 
messenįer boy, 
played by Mickey
Rooney, who learns to know 
and love people when he 
meets them while deliverinį 
messaįes. The Macauley 
family of Ithaca is poor in 
svealth būt rich in human 
valuos. The oldest aon has 
fone to svar, the second son 
įets a job workinį after 
school, thodauįhterattonds 
college and does war work 
vvith her brother's fiancee, 
the firl neit door. Clarence 
Btosrn produced and d i' 
rietęa.
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• ras patiko vienam minis- Pirmų okupantų teroras Dabar daugelis jų vaikš- 
_ . .. !i . . , . , , ■ _______ • ;______________________________

žmogui ir jis iš jo nemanąs dabar lietuvių nervai ne-' nauja vokiečių
• V • .«• ~ • « —. ~ • 1 * -A--------- 1 1 - - 1 - —-------A

išeiti.
Mokyklų skaičius visiš

kai mažas, nes patalpos 
užimtos kariškoms ligo
ninėms. Vienam kambary 
dirba 2—3 klasės. Vokie
čiai nori ir tą skaičių su
mažinti. Lietuvių profeso
rių delegacija su prof. 
Zubkum priešakyje mėgi
no apginti medicinos ir 
technikos fakulteto ir taip 
jau sumažintas patalpas. 
Ta delegacija tapo areš
tuota. Nežinia kas ten įvy
ko, bet po kelių dienų juos 
išleido iš kalėjimo — sako 
neva kariška valdžia pata
rė neerzinti žmonių per 
daug.

Lietuvių taip vadinamų 
patarėjų rolė grynai deko
ratyvi — jie jokios galios 
neturi.

Visi tiki, kad Lietuva bus 
laisva. Net didžiausi pesi
mistai tiki į galutiną Suv. 
Tautų laimėjimą ir ypač 
pasitiki Amerika: sako ji

tro Rosenbergo artimam buvo toks baisus, kad ir čioja laisvai į miestą, tar- 
■ ‘ — ......................... * 1----- - — -----į šeimose,

tvarkoje. Beveik nėra šei- Bet vėl kitos iš tos stovyk- 
mos, kuri neturėtų ištrem
tų į Sibirą artimųjų.

• Žydų klausimas. Apie žy- 
I dus kuomažiausia žinių. 
Jie yra visiškai atskirti, 
įjuos valdo specialūs vo
kiečių valdininkai. Pra- 

i džioje vokiečiai davė jiems 
.vieną mėn. laiko persikėli
mui į Vilijampolę. Pra
džioje buvo žudynių ir sa
vižudybių. Buvo iš vokie
čių pusės ir apiplėšimų. 
Lietuviams žydų pagailo, 

'mėgino jiems gelbėti, bet 
tokie lietuviai pagauti pa- 

j tys smarkiai nukentėjo. 
Pastaruoju laiku apie žy
dų žudymą nebuvo girdi
ma. Iš jų sudarytos darbo 
komandos ir matoma, kaip 
iš Vilijampolės jie gatvė-į 
mis vedami į darbus. Kai i!! 
kur fabrikuose lietuviai ! j 
dirba su žydais drauge. ; j 
Nors stropiai prižiūrima ;; 
vis tik apsimainoma laiš- ! Į __________
kais ar ir vienu kitu žo-

v •

• v •

los neišleistos iki paskuti
nio laiko.

Apie Pasiuntinybių ir 
konsulatų egzistavimą 
žmonės žino. Žino ir apie 
Amerikos Lietuvių Tary
bą.

Jungtinės Am. Valstybės 
Lietuvoje visuomet buvo 
populiarios. Čia gyvena 
milžiniškas skaičius tau
tiečių. Kas gi geriau su
pras Lietuvą ir gins jos 
reikalus? Todėl ir visos 
viltys nukreiptos į Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Jonas Klajūnas.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
Lim.sinai dėl visokių reikalų

Micfaey Rooney Stars in Saroyan s “The Human Comedy”

AT THE END of his first day's work, 
Mickey Rooney returns home to find 
mother, Fay Bainter, vertinį for him. 
He telis her of his day's wotk and de- 
aeribes his new feelinįs."Whydo I feelso 
tomely?'-he asks, ĮookinįintoMa’seyes.

LIFE'S DARKEST MOMENT comes for Mickey when 
he has to deliver a sinįinį teleįram to his įirl, Rita 
Quiįley. in the presence of his rival. David Holt. Mickey 
įets off to a had start būt all's well that ends well, and 
the incident has a happy endinį vrhen Mickey sottles

_ his differences vith Holt for all tune. _ _

”WELCOME HOME. brother,” Mickey 
telis John Creven, friend of his older 
brother lošt in action. who has come 

!home to Ithaca to fili his ptace in the
Macauley family. “My brother is štili 
with us vhileyou're hera in luastoad.”



Antradienis, Gegužės 4, 1943 DARBININKAS

SUKILIMAS LIETUVOJE IR MURAVJOVAS KORIKAS
80 metų nuo 1893 m. sukilimo. - Sukilėlių vadai: Kalinauskas, Sierakaus

kas, kun. Mackevičius.-Atakos ir anų laikų kautynes.-Vysk. Valančiaus pa
tarimai sukilėliams. - Pakartas sukilėlių vadas kun. Mackevičius. - Tremti

nio laiškas sesutei.Kai prieš pusantro šimt
mečio galingesnieji kai
mynai išsidalino Lietuvos- 
Lenkijos valstybę, kone 
ytsą laiką pavergtuose ti *reiks ba!no^ 
zmonese buvo stiprus lais
vės ilgesys ir dažni suki
limai. Ypatingai stiprus ir 
kruvinas sukilimas įvyko 
1863 m., taigi lygiai prieš 
80 metų. Vilniuje sukili
mas prasidėjo 1863 m. bal. 
16 d. Anuo laikotarpiu vi
soj Europoj buvo žymus 
tautų atbudimo sąjūdis, 
kurs pirma persimetė į 
Lenkiją, o vėliau rado at
garsio ir Lietuvoj. Kaip toj 
lietuviškoj sukilimo dai
noj sakoma:
—Lenkuos kilus sumišimui,

mūsieji nemiegojo,
Vieni pirko švyno kulkas,

EINA GARSAS NUO PAT VILNIAUSiii
Eina garsas nuo pat Vilniaus,

Daug kryžiuočių nuo Malburgo 
Rengias mus terioti.

Pasilik, sesute, sveika, 
Nuramink širdelę,
Gal sugrįšiu nepražuvęs
Į tėvų šalelę.

Daugel turto pas kryžiuočius 
Nuo senos gadynės;
Auksu žiba miestų tionės, 
Šilko pilnos skrynės.

Aš parnešiu sau iš Prūsų 
Plieno kardą kietą, 
Tau, sesyte, šilko skarą, 
Diržą auksu lietą.

i

Jau pavasaris išaušo,
Gieda vieversėlis, 
Nebegrįžta nuo Malburgo 
Mielas bernužėlis.

Saulė leidos, buvo kova,
Kraujo daug tekėjo, 
Mylimasis dėl tėvynės 
Galvą ten padėjo.

Mano draugės gieda linksmos 
Ir šilkais dabinas,
Man gi ašaros tik žiba
Ir kapai vaidinas.

Nekalbėsi, bernužėli,
Man meilių žodelių, 
Neužmausi aukso žiedą
Ant baltų rankelių. Maironis.

gi pirmą vietą užėmė Pa
nevėžio apskritis. Čionai iš 
Petrapilio atvyko gen. šta
bo karininkas Zigmantas 
Sierakauskas. Susidarė di
desni sukilėlių pulkai, ta
čiau jiems buvo sunku at
silaikyti prieš reguliarią 
kariuomenę, jų būriai 
buvo išblaškyti, o Sie
rakauskas sužeistas pate
ko į belaisvę. Pasiskirstę 
mažesniais būreliais suki
lėliai dar slapstėsi miškuo
se. Vienas narsiausių suki
limo vadų buvo Kalinaus
kas, bet ir jisai, jausda
mas, jog sukilimas pralai
mėtas, norėjo, kad būtų 

j mažiau aukų ir patsai iš-

I

Milžiniškos upės užtvankos vartai, Shasta Dam, Cal., yra apie 80 nuo
šimčių užbaigto darbo. Tai didelis ir reikšmingas faktorius industrijos 
šalies programoje.

M i -ry . -14. i -• įleido atsišaukimą, ragin-Ataka Varmuose ve‘ a?,tra. fankaNSU“"P° damas pasirašyti carui iš- 
' ud kli ie~k o vaizdumo . Prisimin- sėsi, kol nepastebėjo būrio H yj^usiai išsilaikiusiu

. . „ šaudyklių ieškojo, jęįme kaip istorikas Alek- vadas Mackevičius, i’-”*-® & •
Kiti per žydus is Prūsų

paraką vežino,
Tardamies visi, nabagai, 

jog nieks to nežino.

Manifestacijos 
ir kautynės

Aktyviausiai tame suki
lime dalyvavo miestiečiai 
ir bajorai. Norėdami la
biau išjudinti valstiečius, 
jie stengėsi tą judėjimą 
susieti su religija, net iš
šaukti kunigų persekioji
mą, kad ir religingoji Lie
tuvos liaudis pajudėtų. 
Todėl nenuostabu, kad į- 
žanga į 1863 m. sukilimą

Nauja Energija Waterburio Lietuviuose
kurs 

na aprašo vieną sukilėlių raitas prišokęs rusui galvą 
ataką Varniuose:

—Varniuose tebuvo ne
didelis rusų būrelis. Vieni 
buvo išėję maudytis į eže
rą, kiti į pirtį. Pavakaryje 
40 sukilėlių, beveik visi 
raiti, įpuolė Telšių keliu ir 
pradėjo šaudytis. Rusų 
krito 20, sukilėlių keli. Jie nių įsitikino, kad šią nely- 
būtų nuveikę išsisklaidžiu- gią kovą sukilėliams neį
sius rusus, kad ne dragū- manoma laimėti, todėl kuo 
nai, kurie netikėtai atvy- greičiau ji pasibaigs, tuo 
ko Kaltinėnų keliu. Jie pa- bus mažiau kraujo pralie- 
dėjo saviesiems ir išgai- ta. Tarp tokių buvo ir gar
nio jo sukilėlius. Uždegė susis vysk. Valančius, 
miestelį, kurs degė visą Tarp jo dokumentų buvo 

___ naktį. Seminarija su savo rastas toks laiškas į suki- 
buvo manifestacijos. Pir- rektoriumi Juozapu Dovy- lėlius. Aišku, kad jisai ne
moji iš jų įvyko 1861 m. 
liepos 31 d. Kaune. Žmo
nių minias vedė trys kuni
gai, kapomis apsivilkę, 
buvo nešamas kryžius, re- Lietuvoje. Neaprūpinti su- visa Europa, matydama 
liginės vėliavos. Procesija kilėliai plėšdavo žmones, jūsų pasišventimą, stebisi 
nužygiavo anapus Nemu- ieškodami maisto. Įtaria- ir sako: ach, kaip smarkiai 
no, čia susijungė su kito- muosius šnipinėjime vie- šie vargšai kenčia dėl savo 
mis procesijomis ir pasie- šai kardavo ir sukilėliai, žemės. Per kiaurus metus 
kė Garliavą, kur dalyvavo ir rusai. Sužeisti sukilėliai gyvendami ne namie, be 
naujos bažnyčios pašven- slapstėsi kitą sykį bijoda- maisto, be apdangalo, kiek 
tinime. Rusai nedrįso mi- mi šauktis ir gydytojo, sielvarto, kiek šalčio ir ba- 
nioms priešintis, bet vė-1 Ginklai anais laikais visų do jie pritirsta. Nėra abe- 

vaikai mano, jog

perkirto”.

Valančiaus slap
tas laiškas į 

sukilėlius
Daugelis šviesesnių žmo-

- - - - — - — — v • “

viešai paskelbtas, 
kulipkomis švil- Štai jo įdomesnės ištrau

kos:
— Netikėtai mes, bet ir

davičiumi praleido baisią buvo 
naktį, 
piant pro langus”.

Baisūs laikai tada buvo

Rusai nedrįso mi- mi šauktis ir 
priešintis, bet vė-i Ginklai anais 

liau vadus nubaudė. Baž- buvo prasti — atidrėgda- jojimų, 
nyčiose ] 
patriojotinės giesmės. 
Kartais rusų žandarai ir į 
bažnyčias įsiverždavo, 
gaudydami, jų akyse, nu
sikaltusius. Šie ėmė slaps
tytis, kiti bėgo į miškus, 
pasiruošė gintis, norėdami 
pagrobti ginklus su me
džiokliniais šautuvais, su 
kirviais puldavo mažes
nius rusų dalinius. Taip 
natūraliai perėjo į kruvi
nas kovas. Rusai Vilniuje, 
Gardine, Kauno guberni
joje paskelbė karo stovį.

sukilėlių būrių buvo kun. 
Mackevičiaus vadovauja
mas. Tai įdomi asmenybė. 
Kilęs iš neturtingų lietu- 

i vių šeimos, per vargą išė- 
Į jęs į mokslus, jisai labai 
■ giliai atjautė Lietuvos 
j baudžiauninkų vargingą 
buitį ir skelbė, kad jiems 
turi būti duota žemė ir 
žmoniškesnės gyvenimo 
sąlygos. Gal tas jį ir pas
katino taip aktyviai daly
vauti sukilime. Jo būrys, 
nors ir sumuštas ties Bir
žais, ilgai vargino rusų 
kariuomenės dalis, bet ir 
Mackevičiaus grupės jė
gos ištirpo. Pagaliau jį ru
sai sugavo besirengiantį 
persikelti per Nemuną į 

t Prūsus ir nugabenę į Kau
ną pakorė. Kun. Mackevi
čiui žuvus, kaip rašo isto
rikas Šležas, pasibaigė ir 
sukilimas.

Kaip korikas Mu
ravjovas malšino 

sukilimą
Caro vyriausybė pasky

rė Muravjovą Vilniaus ge- 
i ir

(LKFSB) Lietuviškais bą sudaro 31 narys. Į ją į- 
reikalais besirūpindami ėjo visų grupių žmonės ir 
Waterburio lietuviai pas- svarbesni profesionalai, ži- 
kutiniu metu ėmė rodyti noma, išskyrus komunis- 
daug energijos. Visam vie- tus. Nuo šių pastarųjų tai 
tos lietuvių veikimui su- jau apsivalė lietuviškos 
bendrinti įsteigta Water- patrijotinės organizacijos 
būrio Amerikos Lietuvių ir klubai. Waterburio Lie- 
Taryba. Jos pirmininku iš- tuvių Taryba pravedė Lie- 
rinktas . gabus, neseniai tuvių Dieną per radiją ir 
Fordhamo universitete miesto aikštėje. Bonų lie- 
daktaro laipsnį gavęs kun. tuviai išpardavė daugiau- 
J. Bogušas, Vice-Pirminin- šiai už visas tautybes. Tik 
kais: amerikiečiams pažįs-, 
tami Dr. P. Vileišis, J. Tre
čiokas ir M. Devenienė. 
Sekretoriai — M. Andrikis 
ir N. Janušaitis. Fin. sekr. 
Ant. Orentas ir B. Zails- 
kienė. Kasin. — A. Aleksis 
ir T. Matas. Trustees: —A. 
Lazdauskas, Mrs. Bružie
nė ir Barkauskas. Be šių 
dar yra 18 narių. Iš viso 
Waterburio lietuvių Tary-

pradėta giedoti vo parakas, kartą iššovus, jūsų pasišventimas begali- nprairn.hprnatoriiimi ir 
pavedėjau. sukilimą nu- 
malšinti. Muravjovas, visų 
pirma, palaikydamas vals
tiečių teisę į žemę ir žadė
damas jiems kitų lengva
tų, stengėsi juos sulaikyti 
nuo dalyvavimo sukilime. 
Sukilimo gi dalyvius ėmė 
persekioti griežčiausiomis 

priemonėmis. Jo paties ap
skaičiavimu, bemalšinant 
sukilimą buvo nužudyti 
129 žmonės, į katorgą iš
siųsti 972 žmonės, į Sibirą 
— 1427, į artimesnes Ru
sijos sritis — 1.529, ati
duota į kariuomenę 345, 
areštuota 864, ištremta į 
Rusijos ūkius (davė že
mės) — 4.096; taip, kad iš 
viso turėjo nukentėti 
9,361 žmogus, o kiek žmo
nių turėjo bėgti į užsienius 
ir nukentėti kitais būdais. 
Vien kunigų Žemaičių vys
kupijoje nukentėjo 107, 
kas sudarė apie šeštą dalį

dus parako popierinį pat- krašito neapsakoma... Jūs 
roną įpilti į vamzdį, užtai- būdami miškuose, girdite 
syti. Todėl kovose nekartą paukštelių čiulbėjimą, bet 
mieliau griebdavosi kardo, neskaitote laikraščių ir 
durtuvo, bet ir čia įvykda- nežinote, kas darosi pasau- 
vo juokingų atsitikimų.

Štai
vienas tokias imtynes kun. te rusų.
J. Vitkus:
— Susitikę mūšyje rusas 

užsimojo sukilėlį, bet šis 
capt už durtuvo; sukilėlis 
nori antrą ranka savo ieš- 

| mu tą rusą perdurti, rusas nės kulpkos,

i

flfe Retriever For Guns ISBb

:ą;k
•<

lyje. Patys numanote, jog 
kaip nupasakoja savo jėgomis nepergalėsi-

Iš savo dvivamz
džių galite užmušti vieną, 
ar kitą kareivį, bet kaipgi 
paimsite tvirtoves. Juk 
jūs neturite nei vienos ar- 
motos, nei vienos armati- 

o nepaėmę 
tvirtovių ir neišvarę iš ten 
rusų, neužviešpatausite 
krašto. Prancūzai... neža
da skubintis jums į pagal
bą...”

Toliau Valančius ragina 
pertraukti beprasmį krau
jo praliejimą, grįžti į na
mus. Toliau rašo: 

i — Pakol gi nesugrįšite 
namo, nekarkite nieko ir 
nebauskite dėl to, kad 
kankinimu meilės neį- į visų vyskupijos pasaulinių 
kvėpsite niekam ir prie sa- kunigų, j-.

i

te r
p te i
'Our Congertman” (spelling correct) 1943 National Amateur Quail 
Champion salvages fat which is not good for him to eat and bringa 
it to owner, Fred H. Clarkaon, who will turn it_in_for contersion to 
Alycerme for gunpowder.

įvęs nepatrauksite...”

Sierakausko ir 
kun. Mackevičiaus

Sukilime daugiausia da
lyvavo Kauno gubernija,

taigi daugiau, 
kaip 15$. Iš jų 67 buvo iš
siųsti į Sibirą, o 6 sušaudy
ti ar pakarti. Kunigai Gar
gus ir Noreika buvo suim
ti besialapstą vienoj trobe
lėje, ilgai kalinti Telšių 
kalėjime, vėliau kariuo
menė juos išvedė į mieste
lio ganyklas, netoli kelio į

Į daryti “Lietuvių Kraujo 
' Banką” — dėl sužeistų 
I USA karių, per Raudonąjį 
Kryžių. Taipgi ruošiamasi 
ieškoti būdų pagelbėti iš
tremtiesiems į Rusiją.

__________
Amerikos Lietuvis Surinko 

5.000 Liaudies Dainų
(LKFSB) Chicagoje gy

venantis Petras Sarpalius, 
gimęs ir augęs Amerikoje, 
bet labai pamėgęs lietuviš
kų liaudies dainų melodi
jas, nuo pat jaunatvės jas 
pradėjo rinkti ir jau turi 
surinkęs apie 5.000 lietu
viškų dainų žodžių ir melo
dijų. Tai jo apie 30 metų 
darbas. Parinkęs gražes
nes, jisai suharmonizuoja 
ir patiekia chorams. Pet
ras Sarpalius yra gabus 
kompozitorius ir jo visa 
eilė dainelių yra labai pa
mėgtų, kaip, pav., “šitas 
Mylimas Kraštas”. Savo 
kompozicijose jis mėgsta

per tą vieną bonų platini
mo dieną išparduota už 
820,000. Daugiausia ir pir
ko patys lietuviai. Mitin
gai Tarybos daromi kas 
mėnuo. Ruošiama iškil
minga vakarienė su sve
čiais kalbėtojais. Tą pro
jektuojama daryti Elton 
Hotelyje. Mitinge numato
ma aptarti lietuvių prisi
dėjimą prie karo laimėji
mo ir apie kelius i Lietu
vos nepriklausomybės at- naudoti lietuvių liaudies 
statymą. Numatoma su- dainų motyvus.

Plungę, sušaudė, užkasė, o 
raitelių būrio arkliais ir jų 
kapą užmindžiojo. Vėliau, 
Lietuvai laisvę atgavus, jų 

' kūnai buvo perkelti į Tel
šių bažnyčios šventorių.

Džiovininkų ir 
tremtinių likimas
Žmonių buvo pilni kalė

jimai. Daugpilio kalėjime 
sėdėjo kun. Lileika. Vys
kupas Valančius, sužino
jęs, kad jį džiova baigia į 
kapus nuvaryti, kreipėsi į 
vyriausybę, kad tą ligonį 
paleistų.

1866 m. vasario 22 d. va
žiavo pas vieną ligonį kun. 
Zubrickas. Jis buvo kelyje 
areštuotas ir uždarytas 
kalėjime. Ligonis mirė be 
sakramentų, o kalinamas 
kunigas Zubrickas susirgo 
proto liga.

Į Archangelsko guberni
ją ištremtasis kun. P. 
Stropus savo seseriai rašė: 
— Seserėle, balandėli, aš 

iš liūdesio nebedaturėsiu. 
Kur nepasisuku, — visur 
aplinkui siūbuojančios, o- 
šiančios, pušys. Laukiu, 
ar nors kada nepapūs vė
jelis, ar neužlėks paukšte
lis iš gimtojo krašto”.

Iš ištrėmimo jis dar su
grįžo, • išlipęs iš vagono 
kniūpščias parpuolęs bu
čiavo Lietuvos žemę, bet 
jėgos buvo iščiulptos, tai 
greit ir mirė, o kiek mirė 
ten toli, toli už Uralo, kur 
jų nei vardo nei kapo nie
kas nežino...

K. J. Prunskis.

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 j
PftAMS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ISOį-R

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės 

"Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

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

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, 
auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina $1.50

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi.................         35c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos 
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai................  $1.25

•'MALDŲ ŠALTINIS”, didėlėmis raidėmis, odos 
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių $2.50

MALDŲ RINKINĖLIS, balti ceiuloidiniai viršeliai $1.00

MALDŲ RINKINĖLIS, balti ceiuloidiniai viršeliai 
su kabike__ _______ ______________________ ___  $150

PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,
555 pusi. ..................      $2.75

z Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

< I 
<I
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Siūlo lietuviams “kultūrą”, 
Lietuvos Quislingams — 

medalius!
Kalbės: Kun. Pr. Virmauskis,Kun. J. Švagždys ir red. A. F. Kneižys.

SVASTIKOS VERGIJOJE
3-jų Aktų drama, kurią suvaidins Brocktono Liet. Dramos Ratelis, vadovybėje Kun. F. Norbuto,

Sekmadienį, Gegužes - May 16 d., 1943

VAIDINS SEKANTIEJI ASMENYS: Senutė MARGARITA MAZGELIENĖ; Senukas — MARTYNAS AUDIJAITIS; Barbora — Evalina AKSTINAITĖ; Stasė — vargonininkė 
p-lė LEONĄ ŠARINTAITĖ; Alytė — MARYTĖ PELDŽIŪTĖ; Reinbekas — p. BRONIUS BARTKEVIČIUS; Stasės Tarnaitės — FLORENCIJA TAMULEVIČIŪTĖ ir AGNIETĖ 
MATIKAIČIŪTĖ; Naciai Kareiviai — VYTAUTAS JAKAVONIS, PR. AKSTINAS ir V. KAŠĖTA; Stasės draugės — ELENA BULKAITĖ, LINA MATULYTE ir BERTA JE- 
ZUKEVIČICTĖ. Sufleris — MARGARITA SINKEVIČIŪTĖ.

Visas pelnas’ “Darbininko” naudai. Nuoširdžiai kviečiam visus— LDS N. A. Apskritys

LOS ANGELES, CALIFORNIA
GZRAEZ7 LIETUVIU 

KOLONIJOSE *
C. BROOKLYN, K. Y.

BAŽNYČIŲ LANKYMAS
Pagal paprotį, beveik visur, 

didyjį ketvirtadienį yra lanko
mos bažnyčios, kad pagerbti 
Švenčiausią Sakramentą, kuris 
yra padėtas taip vadinamam 
kalėjime. Atlankius kelioliką 
bažnyčių, iš kurių buvo dvi ka
tedros. panoro pamatyti ir Šv. 
Jurgio par. bažnyčią. Ir koks 
nustebimas! Palyginus turtin
gas svetimtaučių puošnias baž
nyčias su šia kuklia užkampyj 
pastatyta bažnytėle, pamany
tum, kad labai paprastai ir Ve
lykų šventėms pasirengę. Tei
singumo akimis reikia pasakyti, 
kad paruoštas kalėjimas ir kur 
Kristų vaizduoja karste, altorių 
išpuošimas viršyjo visų matytų 
bažnyčių išpuošimus. Kalėji
mas paruoštas prie naujo Auš
ros Vartų altoriaus, labai suma
niai ir meniškai - artistiškai. 
Karstas paruoštas prie šoninio, 
vyrų pusėj, altoriaus, kuris vai
zduoja akmenis ir uolas. Pama
niau sau, kad tokį darbą gali at
likti tam tikri specialistai, bet 
pasiteiravęs vieno-kito, gaunu 
atsakymą, kad vietinių darbas, 
prižiūrint ir diriguojant Sesu
tėms Praneiškietėms. Tikrai tai Švenčiausiąjį, 
jos turi dailės skonį.

Velykų šventes teko praleist 
Brooklyne pas savo gerus gimi
nes. kurios priklauso prie šv. 
Jurgio parapijos, tai jie ir pa
kalbina mane važiuot į Prisikė
limo mišias, kurios buvo 5 vai. 
rytą. Važiuojam automobiliu, 
nes gana tolokai, bet už pusva
landžio jau buvom prie lietuvių 
bažnyčios. Žiūriu, eilės karų; 
sakau, geri parapijiečiai, kad 
taip anksti ir jau tiek daug pri
važiavę. Teta sako — tik per 
Kalėdas ir Velykas tiek daug 
suvažiuoja, o paprastais sek
madieniais nedaug teprisirenka.

Bažnyčioj jau beveik nėra vie
tos. Pilna visur. Tuoj ir pamal
dos prasideda. Išsirikiuoja pro
cesija. Eina, eina ir galo nesi
mato. nuo mažiausių ligi di
džiausių. Pirmiausia eina 3-4 
metų amžiaus berniukai - mer
gaitės. puošniai aprengti; po 
tam altoriaus tarnautojai, soda- 
lietės. toliau ir ūsuotų - suau
gusių vyrų, tai Šv. Vardo dr-jos 
vyrai — visi su žvakėm, o jų 
pryšaky eina kariškiai, šios dr- 
jos nariai, kurie parvažiavę ato
stogoms. Kryžių neša — navy 
uniformoj jaunas vyrukas. Bal- 
dakymą neša 4 kariškiai, po ku
riuo eina trys kunigai ir neša 

Bažnytinės jų
drapanos auksu žyba. Choras

l u. 

Ruošėmės labai rimtai prie gus, o tiktai vien apie Jėzų pri- 
ir todėl galiu sikėlusį mąstėme ir Jį garbino

me su troškimu, kad mūsų Jėzui 
amžinai giedotum ‘Alleliuja’.

Mūsų choristai parodė netik
tai nepaprastus gabumus, kad 
per trumpą laiką išmoko taisyk
lingai giedoti šv. mišias, bet ir 
tikrai lietuvišką ištvermę, nes 
padarė rekordą giedodami per 
Velykų procesiją ir dviejas mi
šias, nes tiktai Lietuvoje giedo- 
riai pradėję giedoti Didžiojo 
šeštadienio vakare 8 valandą iš
tverdavo per visą naktį iki ryto 
7-8 valandos. -

Kad mūsų jaunas choras pa
darė nepaprastą pažangą, tai 
nuopelnai Sesers Asizijos, kuri 
nenuilstamai mokino choristus. 
Bet reikia pripažinti ir choris
tams, kad turi daug nuopelnų; 
reikia įvertinti jų pasiaukavimą.

Los Angeles miestas nepa
prastai didelis ir priseina kai- 
kuriems choristams važiuoti ke
liolika mylių, o jog visi jie dar
bo žmonės, tai grįžę iš darbo į 
namus turi vakarieniauti, persi
rengti ir važiuoti į repeticijas, 
tai jau būna 8 vai. vakare. Re
peticijos dažniausiai tęsdavosi 
dvi valandi, ir vėl važiuok kelio- 
liką mylių, tai gali priglausti 
galvą prie pagalvės apie 11 vai. 
nakties, o rytmetį 5 vai. — tas 
naudingas, bet nemalonus budė
tojas savo nemaloniu čirškinimu 
ar skambinimu prikelia iš lovos.

Chore turime ir vedusių mote
rėlių. Joms irgi nelengva at
vykti į repeticijas. Vienai reikia 
gerokai vyrą nuglostyti, kad 
išleistų į repeticijas, kitai ne
tiktai vyrą reikia gražiai pa
prašyti, kad sugrįžęs iš darbo, 
dar vaikus padabotų, o jai kar
tais vyras turi kitų pareigų ir

Velykų švenčių, 
su Jumis pasidalinti ta žinia, 
kad šįmet šv. Velykos praėjo ne
paprastai sekmigai; nemanyki
te. kad tuo atžvilgiu sėkmingai, 
kad keletas dolerių daugiau 
bažnyčiai turėjome kolektos, 
turiu minty visų pirma dvasinį 
pelną.

Štai pirmą dieną Šventų Vely
kų ėjo prie Šv. Komunijos ke- 
liasdešimts žmonių įvairių luo
mų. o ypatingai gerą pavyzdį 
parodė mūsų lietuviai kareiviai 
ir mūsų (Lietuvos) jūrininkai, 
o taipgi labai gražų pavyzdį pa
rodė mūsų choristai, kurie ne
tiktai gražiai - įspūdingai giedo
jo “Linksmą dieną” etc. — gies
mes. bet dar Viešpatį Jėzų priė
mė į savo širdį. Todėl ir choris
tų balsai taip dievotai skambė
jo. kad pasidarė bažnyčioje tik
rai dangiška nuotaika. Rodos, 
užmiršome visus šių laikų var-

galingai ir įspūdingai traukia 
“Linksma Diena nušvito jau”, o 
toliau labai gražiai giedojo mi
šias. Prie komunijos eina labai 
daug. Pasigirsta solo “Terra 
triumphat”. Bažnyčioj negražu 
dairytis, bet vėliau sužinojau, 
kad p. Brundzienė giedojo. Mi
šių laike irgi kitas soprano gra
žus solo pasigirdo — Et in car- 
natus ėst..

Vargonai galingi ir turi gra
žių balsų. Vargonininkas J. 
Brundza sumaniai juos valdo.

Pamokslą sakė misionierius— 
marijonas.

Pasveikino Velykų šventėmis 
pats klebonas kun. Paulionis.

Daug matėsi moterėlių ver
kiant. Ir kaip neverks...

Nevienas ir Lietuvą prisiminė 
šioj Kristaus Prisikėlimo šven
tėj. ir mintimis bent pasimeldė, 
kad greičiau Lietuva prisikeltų 
iš to merdėjimo, kokiame 
dabar yra.

Šių įspūdingų apeigų negreit 
pamiršiu, nes retai kur tokių 
galima sutikti.

Velykų šventes tikrai gražiai 
praleidau pas gimines. Dėkui 
jiems už pakvietimą, nes kur aš 
gyvenu, labai mažai yra lietu- 
vių.

Tetėnas užkvietė per Atvely
kį vėl atvažiuot į parapijos Mar
gučių balių, sako, pamatysi, 
kaip čia bus linksma. — Sakau, 
labai ačiū, norėčiau, bet, kad 
tie darbai, sakau, kartais reikia i
visą šventą dieną dirbti.

Ligi pasimatymo. Svečias, 
| L.IĄ

I

INDICTED—Frankle Marl- 
tote, alias Frankle Diamond, 
trles to hide face as he sur- 
renders in Chicago. He was 
indicted by New York Fed- 
eral Grand Jury on labor 

racket charge.

ar Šv. Jokūbo Švėkšnos garsin-' laimės, kurią turėjome Nepri- 
goj bažnyčioj. Tame momente klausomoje Lietuvoje. Nepa- 
mintimi aplankiau ne tiktai miršiau ir tų lietuvių, kurie Ju- 
Švėkšną. kurioje 40 kartų ap-. došiaus pavyzdį sekdami, nori 
vaikščiojau Velykas, bet nūs-' mums parduoti tiems, kurie 
krido mano mintys į Panevėžį, Į mus per daug metų žudė. Pra- 
Ramygalą ir dar toliau į Sibi- j šiau Jėzaus, kad ir jų pasigai- 
rą, kur tiek mano pažįstamųi lėtų, ir suteiktų tą malonę, ku- 
giminių badu miršta ir kenčia j rią davė šventajam Povilui, kad 

' šaltį ir kitus kentėjimus. Turė
damas rankose Viešpatį Jėzų 
laiminau netiktai dabartinius

' mano parapijiečius, netiktai 
visus mano geradarius Ameri
koje, bet ir visus lietuvius, kur 
jie tiktai yra; laiminau Lietu-

i vą ir prašiau Jėzaus, kad mano
Tėvynę prikeltų iš numirusių ir 
leistų vėl mums paragauti tos

Į turi iš namų vėlai išeiti, tai 
mūsų choristei priseina dukre
lę pasiimti į repeticijas, kuri 
nors nesupranta dar gaidų, bet 
tokį balsą turi, kad ir visą cho
rą iš vagos išvaro.

Turime chore ir kareivių. Tai 
galite įvertinti pasišventimą to
kio jaunuolio, kada turi nuo sa-, 
vo perdėtinių gauti leidimą iš
eiti. Turi važiuoti kelioliką my
lių, nakvoti kitur, kad tiktai 
savo gražiu balsu sustiprinti 
mūsų chorą.

Aš ir visa parapija įvertina
me tokį choristų pasiaukavimą 
dėl Dievo ir tautos. Todėl nors 
sulyginus mumis su kitų lietu
vių kolonijų parapijomis esame 
“ubagai”, vienok per Velykas 
netiktai margučiais pavaišino
me mūsų choristus, bet pasta
tėme ant stalo kumpį ir krienų 
ir vaišinome, negailėdami to, 
šiais laikais brangaus maisto— 
rodydami dėkingumą, kad cho
ristai mums davė tiek sielos 
maisto, kad mums visada ausy
se skambės tos gražios Velykų 
giesmės. ■

Ne vien giesmės mūsų mintis 
kėlė aukštyn ir širdyje žadino 
jausmus Dievo meilės ir prakil
naus tikslo troškimą, bet tokia 
nuotaiką mūsų sieloje sutvėrė 
visa mūsų bažnytėlėje prakilni 
išvaizda. Viešpaties Jėzaus 
"grabas” taip buvo paruoštas, 
kad. rodos, tikrai matai V. Jėzų 
karste gulintį. Čia tai gabumai 
mūsų Seserų Pranciškiečių. Ne
nuostabu, kad turėjome daug 
pagyrimo žodžių išgirsti ir nuo 
amerikiečių, kurie turėdami sa
vo dideles bažnyčias, ėjo į mūsų 
mažytę bažnyčią atgaivinti sa
vo sielos troškimus.

Velykų šventėje neapleidome 
ir iškilmingos procesijos. Ma
nau, kad nustebsite ir gal ne
norėsite tikėti, kaip galima ma
žoj bažnytėlėj, arba koplyčioj 
padaryti dar “iškilmingą“ pro
cesiją? Mūsų koplyčia taip yra 
įrengta, kad sujungta su dido
ka sale. Atidarome trejas du
rys, arba teisingiau pasakius, a- 
tidarome didelias durys ir iš 
dviejų pusių durų išimam leng
vai panešamąsias sienas ir ta
da mūsų koplyčia dvigubai pasi
daro didesnė ir užtektinai turė
jome vietos eiti su procesija. £- 
jo vaikai, nešdami kryžių ir Ve
lykų žvakes, o gražiai papuoš- i 
tos, Brūzgų ir Sakevičių mergai-' 
tės barstė kvepiančias i 
nešant Viešpatį Jėzų Monstran- ’ krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke” 
cijoje. Choristai ir visi lietu-1 
viai, entuziazmo pagauti, giedo
jo taip gražiai Linksmą dieną— 
Alleliuja, kad tikrai nejutau 
skirtumo ar aš einu Los Ange
les Šv. Kazimiero bažnytėlėje

iš persekiotojo paliko V. Jėzaus 
apaštalu

Prel. J. Maciejauskas.
1943-IV-27.
2511—3rd Avė. Los Angeles, 

California.

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

Kareiviams, Jūreiviams, Marinams Ir Slaugėms 
Reikalinga Ir Graži Dovana

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

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

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

siųjų ir nauding^ausiųjų. Jie nešiodami medalikėlį ant savo kaklo 
primins Jus kiekvieną dieną ir jie atsiduksės prie Dievo Jūsų 
intencija. MEDALIKĖLIO KAINA S2.50.

Taipgi turime anglų kalboje nedidelę maldaknygę tinkamą 
kareiviams, “The Catholic’s Pocket Manuel of Prayers”. Odos 
apdarais, auksuotais kraštais. Kaina $1.50. Užsakymus siųskite 
su money orderiu: DARBININKAS, 366 W. BR0ADWAY, SO. 
BOSTON, MASS.

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass

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

Tel. Parkway—1864-VV.
Iždininkė — Ona Staniullūtė.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
oae protokolu raštininke I 492 E. 7th St.. So Boston Mass

ŠV. JONO EV. BL. PASALPIN69
DRAUGIJOS VALDYBA

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

| Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleiki*
702 E. 5th St., So. Boston. Mass 

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass 

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

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

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

I
Draugija laiko susirinkimus kas trr 

I čią sekmadienį kiekvieno mėnesio

492 E. 7th St.. So Boston Mass

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

!tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
rožes,! šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kuri^

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Perlnns Markei
Baltrušiūnas - p. Klinga, Sai

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

t
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Antradienis, Gegužės 4, 1943 DARBININKAS
• f

VIETINES ŽINIOS
&

ZINUTĖS

Bal. 29 d., mirė, porą metų 
sirgusi, miesto ligoninėje, Ona 
Vaitekienė (Maldanytė), 33 me
tų, gyv. 89 Old Harbor St. Pali
ko vyrą Povilą, dukterį, motiną, 
du broliu ir vieną seserį. Gedu
lingos pamaldos atlaikytos šeš
tadienį. Sekmadienį palaidota 
Naujos Kalvarijos kapuose.

your work i^ my Communion 
this Sunday.

Sincerely Yours,
Al. Alishauckas, 

Aviation cadet.

Kas ką žino apie Lauryno ir 
Elzbietos Rinkevičius ar jų šei
mą malonėkite pranešti “Darbi
ninko” Administracijai. Rinke- 
vičiai yra gyvenę 15 Savoy 
Place, Bostone.

Q. What kind of Bonds are Tat 
Savings Bonds?
A. They are appreciation 

Bonds, that is, they are 
sold on a discount basis. 
After issue, they in- 
crease in value, reach- 
ing their full value in 
10 years. The increase 
in value, which you re- 
ceive when you redeem 
the Bonds, is the inter- 
est on your investment.

Q How long will War Savings 
Bonds and Stamps be oa 
sale?
A. No time limit has been 

sėt. The sale will con- 
tinue until it is stopped 
at the discretion of the 
Secretary of the Treas- 
ury.

Pirmadienį, gegužės 3 d. mirė 
Jonas Urbonas, 74 m. amžiaus, 
gyv. 320 W. Broadway, So. Bos
tone. Paliko nuliūdime žmoną 
Elžbietą (Bronišiūtę) ir dukte
rį. Pašarvotas savo namuose. 1 

Laidojamas trečiadienį, geg. 
5 d., 9 vai. rytą iš Šv. Petro lie-

parengimą nebus įžangos. Visi į 
ir visos kviečiami į jį atsilan-' 
kyti.

MirimaiFili III1C1I

I
Antradieniais, 4 v. p.p. vaiki

nai basebalninkai susirenka į 
McNary’s Park ir mokosi žaisti 

įbaseball. Greitu laiku Tėvo Al
berto vadovybėje, jie turės 
rungtis su kitų parapijų rate
liais.

Kareivio padėka Šv. Petro pa
rapijos Moterų ir Merginų ka
reiviams remti skyriui: 
Ladies:

Received you Easter greetings 
and present, and was pleased 
very much to receive it. Thanks, 
imensely for your generosity in 
thinking of us fellows in the 
service. We appreciate your 
thoughtfullness.

1’11 ask God to bless you and

South Bostoniečiai Susiti
ko Kareivių Mišiose

South Bostonietis Mykolas 
Marksas rašo džiugų laišką sa
vo mylimai motinai Ievai Mark- 
sienei, kad, vieną rytą, jis nuė
jęs klausyti šv. mišių, Fort 
Jackson, No. Carolina, ir tas 
mišias atlaikęs South Bostonie
tis kun. Jonas Daunis. Po šv.
mišių jie džiaugsmingai pasi- tuvių parapijos bažnyčios Nau- 

’ kalbėję, ir jautėsi, kaip South ’ jos Kalvarijos kapuose.
. Bostone esą. i --------------

Dabar šiedu South Bostonie- Tą pačią dieną mirė Jonas A- 
čiai yra perkelti į Camp Gor- liukonis, gyv. 1244 Columbia 
dan, Augusta, Georgia. , Kd., So. Bostone. Paliko žmoną,

_________ dukterį, motiną ir du broliu.
Geg. 1 d., tapo pakrikštyti Laidojamas ketvirtadienį, ge- 

Juozas Edvardas Juozo - Ago- j gūžės 6 d., 9 vai. rytą iš Šv. 
tos (Kasparaitės) Kasčių; ir Petro lietuvių parapijos bažny- 
Marijona Stasio - Onos (Čižiū-jčios Naujos Kalvarijos kapuose, 
tės) Zabliackų.

DAKTARAI

I Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8
I

Pamokos
Katekizmo pamokos

čiams ir mergaitėms yra kiek
vieną sekmadienį, 1 vai. p. p., 
bažnyčioje ir bažnytinėje salėje, 
West 5th St. Šiose pamokose 
vaikai vieni mokosi pradinį reli
gišką mokslą, kiti rengiasi prie 
pirmos Šv. i

Dernai

Į A. a. Jono Aliukonio kūnas 
pašarvotas jo motinos namuose, 
3

|
Bateman Place, So. Bostone.
Melskimės už mirusius!

Sekmadienį, gegužės 9 d., š.
m., 3 vai. po pietų, “Darbinin-

LANKĖSI

Penktadienį, balandžio 30 d. 
“Darbininke” lankėsi p. Anas
tazija Puodelienė, ilgametė 
“Darbininko” skaitytoja ir rė
mėja (p. K. Vilniškio uošvė) iš 
New Haven, Conn. ir su viešnia 
lankėsi pp. Ona Venienė, nuošir
di LDS 1-mos kp. narė ir p. Ju- 
lia Puodelienė iš So. Boston, 
Mass.

šeštadienį, geg. 1 d. “Darbi
ninke” lankėsi Elena Jonušienė 
iš Brighton, Mass. Atsilankymo 
proga atnaujino metams “Dar
bininką”, papirko giminaičiui 
kariui puikų medalį ir kalendo
riaus fondui aukojo SI.00.

Tą dieną lankėsi p. J. Stanke
vičius iš Dorchester, Mass. at
silankymo proga atnaujino me
tams “Darbininką”. P-nas Stan
kevičius yra ilgametis “Darbi
ninko” skaitytojas ir rėmėjas.

Daugiau kaip 400 karininkų, j>o vadovybe Major 
General Alvan C. Giliem, Jr., dovanojo savo kraujo 
dėl Raudonojo Kryžiaus San Jose, Cal.
E. Nanartavičienč, M. Eaiaus-|mą minčių, o ne gražumą rašto 
kienė, M. Karčiauskienė, M. Kil-1 arba taisykliškumą gramatikos.

Morta Aičiauskienė, į Kas pageidauja dalyvaut kon- 
teste, gali būti tikras, kad nie
kas nežinos apie jo ar jos daly
vavimą, jeigu jis ar ji seks tai
sykles, rašant po slapyvarde, 
atskiram voke prisiunčiant tik
rą vardą, pavardę ir adresą, 
šiaip adresuojant voką: 
Slapyvarde.

South Boston Lithuanian 
Citizens’ Association 

309 E Street
South Boston, Mass.

Komisija pasilieka teisę daryti 
permainas taisyklėse, jeigu su
sidarytų reikalas, arba aplinky
bėms verčiant.

Komisija: 
Adv. Jonas Grigaitis, 

Adv. Kazys J. Kalinauskas, 
Dr. Antanas L. Kapočius.

moniūtė,
K. Aukštelienė, Anna Goski, K. 
Šnarienė, p. Budreckienė, Julė 
Račkauskienė, E. Marksienė, P. 
Marcinauskienė, Paulina Šležie
nė, Morta Šaparnienė, Karolina 
Čiurlionienė, Ona Andriunienė, 
B. Sykes, Morta Ančiukaitienė 
ir p. Martusevičienė.

Daugiausiai tikietų pardavu
siai, prižadėta graži dovana — 
sidabrinis medalikas. kuris yra 
iabai tinkamas tarnaujantiems 
Dėdės Šamo Karo jėgose, 
graži premija!

Gimtadienio Proga 
Surprizas

KONTESTAS

Tai
Rap.

pirmos Šv. Komunijos, treti ko” salėJe ^ks trumpas, bet 
prie Sutvirtinimo Sakramento. svarbus LDS 1-mos kuopos su- 
Svarbu yra vaikams prisirengti 
prie Sutvirtinimo Sakramento, 
nes Vyskupas atsilankys birže
lio 17 d. 10:30 vai. ryte.

j O Vyskupas ne kiekvieną me
tą teatsilanko.

JI. Vaikų lietuviškos pamokos y-
ra laikomos parapijos salėje ir 
kambariuose, 492 E. 7th St., kas 
penktadienį, 4 v. p.p.

PARSIDUODA 3-jų šeimynų šioje pat vietoje maži kūdy- 
namas su 18 kambarių, baltos ^įaį nuo 4 metų yra mokomi per 
sinkos, trys heateriai, kietos savaitę, rytais nuo 9 valandos, 
grindys, 6 piazai. Didelis jardas.
Antras aukštas tuščias. Galima savo mažutėlius į šią įdomią 
matyti Sekmadieniais nuo 2-ros 
iki 5-tos valandos. Randasi —
95 Dakota St., Dorchester,
Mass. Žema kaina.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Net svetimtautės motinos atve-

mokyklą.
Religinės pamokos yra vai

kams. 492 E. 7th St., šeštadie
niais, 9 v .r.

Šaltų Spindulių 
PERMANENT WAVE 

(Cold Ray Permanent)

K'~r'
*

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 REAUTY 

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

Tel. ŠOU 4645

sirinkimas. Kviečiami visi na
riai atvykti. Bus svarstoma, 
kaip sėkmingiausiai paminėti 
mūsų organizacijos globėjo, Šv. 
Juozapo šventę, kuri pripuola 
gegužės 16 d. Tuo labiau, kai tą 
pačią dieną atvyksta Brocktono 
Dramos ratelis su vaidinimu.

Kas dar nėra atsilyginęs už 
“Darbininką”, tai galės irgi ta 
proga pasinaudoti. Taigi visi į 
susirinkimą geg. 9 dieną.

Valdyba.

Minėjo Gimtadienį

Užpereitą ketvirtadienį, p-nia 
Elzbieta Nanartavičienč, žino-

Raudonojo Kryžiaus 
Pagelbininkės Smar

kiai Dirba

Bal. 30 d., vakare, p. Morta. 
Bendzevičienė, LDS 1-mos kuo-j 
pos narė, gyv. City Point, So. 
Bostone, šeimyniškoj tylumoj 
apvainikavo dar vienus mete-: 
iius savo kuklaus amželio. Bet. 
vakarinė tamsa atnešė skambu-i 
čio neišpasakytą šauksmą. — Ir 
kas gi dabar čia?!... Prasiveria 
durys ir štai virš pusė kapos 
draugių ir “kūmučių”, kurios: 
pasispaudę karvojus, sūrius, 
lėkštes, puodus ir dar ką... ver
žėsi į vidų šaukdamos “happy 
birthday”... Supratus dalykų 
stovį, p. Morta Bendzevičienė

■ apsipylė ašarose... Na ir įvyko, 
1 kaip sako gimtadienio surpri-

■ zas. Beje, būtų neprošalį pami
nėti, kad tą 'procesiją* vedė pp.; 
Birutė Martinkienė ir jos ma- i 
mytė, taipgi lydėjo p. Medonie-; 
nė, p. J. Savickienė, p. Nerie-' 
rienė. p. P. Komenčienė, p. A- j 
verkienė, p .Razvadauskienė, p. 
p. Lukoševičių šeima, p. Gailiū- 
nienė, p. Griganavičienė, p. 
Kumpienė ir daug kitų, kurių 
neteko vardų sužinoti.

Reikėtų pastebėti, kad tokį 
atsitiktini kaimynkų subėgimai, 
įvairių sukaktuvių proga, atne
ša draugiško simpatingumo ir 
palaiko lietuviško draugiškumo 
ryšius. Rap.

I

Q. Can children purrhase War 
Savings Stamps and Bonds?

B’j Cib CrocktU.
A. Yes. Millions of chil

dren are buying them 
regularly as their share 
in the national savings 
program.

Q. Vį ill the Govemment accept 
a per-onal check in payment 
for a Bond?
A. Yes; subject to collec- 

tion.
Q. If both coowners of a Tar 

Savinas Bond die hefore the 
Bond is presentcd for 
demption, who gets 
money ?
A. The estate of the 

o u nėr v hose death took 
place lašt.

the
re- 
the

co-

savo gimtadienį. Užklausiau, 
ir kelintą gi ponia gimtadienį mi

ni? Atsakė: “Negaliu sakyti, 
nes sužinosi kiek man metų. Ži
nai, esu našlė, tai dar tikiuosi... 
“Well”, sakau, tai šoksime...

Remember—the longer 
you kecp War Bonds, 
up to lOyears. the more 
valuable they beeome.

South Bostono Lietuvių Pilie
čių Klubas skelbia kontestą, 
kuriame bus suteikiama dvi do
vanos už geriausias mintis, pa
reikštas disertacijoj, parašytoj 
lietuvių kalboje temoje: “Lietu
vos Nepriklausomybė, Jos Da
bartine Reikšmė”.

Pirma dovana: Karo Bonas ir ma So. Bostone veikėja minėjo 
Štampų vertės — $50.00.

Antra dovana: Karo Bonas
Štampų vertės — $25.00.

KONTESTO TAISYKLĖS
1. Raštas ne daugiau kaip 400 

žodžių ilgio, turi būt priimtas 
South Bostono Lietuvių Piliečių 
Klūbo, 309 E Street. South Bos
ton, Mass., ne vėliau birželio 1, 
1943.

2. Raštas turi būti po slapy
varde, o atskiram užlipdytam 
voke turi būti įdėtas rašytojo 
vardas, antrašas ir pažymėta 
slapyvarde, kurią jis ar ji var
toja; ant lauko voko turi būti 
parašyta slapyvarde.

3. Tik dviejų laimėtojų vokai, ■ 
, kurie paduoda vardą, pavardę 
; ir antrašą tų dviejų rašytojų

. bus atidaromi, po tam kada tei- 
“ , sėjai paskelbs laimėtojų slapy- 

i vardes.
I1

!

| 
I

I

Bostono Raudonojo Kry- 
Pagelbininkės moterys

Z?.
JAUČIATĖS BLOGAI?

Sgjungiečių Žiniai

So. 
žiaus 
smarkiai dirba. Pereitą ketvir

tadienį į “Darbininko” salę bu
vo jų susirinkę didelis būrys, 
kurios su dideliu nuoširdumu 
dirba mūsų kariams bandažus. 
Jau padaryta keliolika tūkstan
tių bandažų. Bravo!

4:15 v. p. p., bus Marijos Vai-1 Taipgi Raudonojo Kryžiaus 
kelių draugijos pamaldos ir su- pagelbininkės neužmiršta ir! 
sirinkimas. j “Darbininko”.

7:30 v. v., klausomos suaugu- į Pereitą ketvirtadienį į “Dar- Į 
šių žmonių išpažintys, ir bus bininko” salę buvo atsilankęs 
gegužės mėnesio pamaldos.

i
I
I

Trečiadienį, 7:30 v. v., įvyks
ta gegužės mėnesio ir Šv. Tere
sės novenos pamaldos.

________
i

Ketvirtadienį, 4 v. p. p., klau
somos vaikų išpažintys prieš 
pirmą mėnesio penktadienį.

Moterų Sąjungos vietinės kuo
pos intencija šv. mišios bus at
našaujamos Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje. So. Bosto
ne. 9 vai. ryte. Visos narės kvie
čiamos ateiti į pobažnytinę salę 
8:30. iš kur susigrupavę vyksi- kurio tu negali matyti 
me “in corpore” bažnyčion.

Zeva Jfarfcsienč, pirm.

I Infliacija yra priešas,

Nugalėk ją Karo Bonų 
>u taupomis.

VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 
ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

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

10c

“Darbininko” administratorius 
A. Peldžius ir užkvietė visas 

Penktadienį, pirmos šv. mi- į moteris į “Darbininko” paren- 
šios bus laikomos 6:30 v. r.,;girną, kuris įvyks gegužės 16 d.. 
Maldos Apaštalavimo draugijos. Šv. Petro par. svetainėje. 5th 
intencija. j St.. So. Bostone. Visos moterys

Vakare, 7:30 v., šventa Valan- nuoširdžiai priėmė pakvietimą 
da ir geg. mėn. pamaldos.

8:30 v. v., įvyks Maldos Apaš
talavimo draugijos svarbus su
sirinkimas.

šeštadienis, geg. 8 d., yra ski
riamas šios diecezijos vaikams 
kaipo Marijos Diena. Vaikai y- 
ra raginami tą dieną išklausyti 
šv. mišių, priimti šv. Komuniją 
ir pasimelsti prie Marijos, Po
piežiaus ir savo intencijoms.

Vyčių, Šv. Vardo

Geg. 9 d., Motinos Diena. 10 
vai. r. šv. Petro par. bažnyčio
je, giedamos šv. mišios Vyčių 
intencijai.

j draugijos ir abelnai jaunimo 
bendra šv. Komunija.

2:30 v. p.p. Choras ir Vyčiai 
, atgiedos mišparus, ir tuoj po 
: Mišparų, eis po bažnyčią į pa- 
1 rengimą motinai pagerbti. Į šį

! ir pasižadėjo visu urmu daly- 
1 vauti. Taipgi iš jų paėmė platin
ti tikietus sekamos:

Marijona Gailienė. D. Butke
vičienė. Em. Gaidys. K. Masiu- 
lienė, Uršulė Tumienė, E. Balu- 
kevičienė, M. Usevičienė, Cecili- 

1 ja Naudžiūnienė, M. Janco, A. 
Majauskaitė, E. Kuderauskienė.

i

4. Visi raštai pasiliks nuosa
vybe South Bostono Lietuvių 
Piliečių Klūbo ir nebus grąžina
mi.

5. Teisėjai pradės skaityt di
sertacijas po birželio 1. 1943, ir 
ko greičiausiai po tam paskelbs 
rezultatus.

6. Nei teisėjai, nei jų giminės 
negali stoti į kontestą.

7. Teisėjai sekant: 
“Darbininko” redaktorius, 
Antanas Kneižys; “Keleivio” 
redaktorius, S. Michelsonas; 
Advokatė S. šalnienė.

Jų sprendimas bus galutinas.

Pastaba: Teisėjai spręs geru-

Štai, Jums Darbas Arti Namų ■
Reikalinga moterų ir merginų dirbti skal

bykloje (lanndry). Patyrimas nereikalingas. 
Darbas pastovus, sulygta geros. Atsmauki
te tuojau:
Crown Coat & Apron Supply Co.

Ine.)
39 DAMRELL ST„ SO. BOSTON, MASS.

Arti Andrew Sguare.
(39-3-7-10)

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2500
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Jūsų Pardavėjas Pasididžiuodamas Pasiūlo
Jums pasirinkimą

PICKWICK
"ALE that is ALE

Jis pataria pirkti “keisais” pilnomis kvortomis arba
12 oncų buteliais... tai yra parankiausia

jums ir jam.

•■twto tv M**rtM*t**t* a co., •»«., «•»»., a««wt»s simcc i«ro

CASPER
<UNERAL KOMI
187 Dorchester Streei 

South Boston, Mass 

Joseph W. Caspe 
(KASPERAS) 

uakfotuvių Oirektor'i-* 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLK 
'-'atarnavirnas Dieną ir Nas> 

koplyčia šermenims Oyk- 
r.i šou Boston 1437

ŠOU Boston 396C

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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



Iš Du Boiso Padangės

reivėliams!

DU BOIS. PA. — šv. Juozapo vių parapijos į karą išvyko su 
lietuvių bažnyčioje Velvkose viršum 100 lietuvių kareivėlių ir 
garbingos Prisikėlimo ceremo- karių, iš kurių daug jau žuvo 
nijos prasidėjo 6:30 vai. rytą, už Jungtinių Valstybių gerovę 
ir sekė iškilmingoji procesija, ir už laisvę pavergtoms tautoms 
Ministrantai ir baltai pasirė- ateityje, 
džiusios mergaitės lydėjo proce
siją. kurioje kleb. kun. Mykolas 
J. Urbonas po baldakimu nešė 
Švenčiausiąjį. Parinktosios mer
gaitės barstė gėles. Po procesi
jos klebonas visą parapiją pa
laimino švenčiausiuoju.

7 vai. pradėta iškilmingos šv. 
mišios, kurias atnašavo kleb. 
kun. Mykolas J. Urbonas, kurs 
taip pat skelbė turiningą ir
reikšmingą pamokslą. 0 Links- gražiausios kloties mieliems 
maus Alleliuja aidai per visas narsuoliams mūsų lietuvių ka- 
pamaldas džiugino kiekvieno 
širdį, ir kiekvienam reiškė: Tai 
yra diena, kurią ūiešpats mums 
davė: džiaugkimės ir linksmin
kimės”

Sekančios šv. mišios buvo 8:-
30 vai. ir Suma 10:30 vai. Suma 
baigėsi su Palaiminimu 
čiausiuoju Sakramentu.

Seselės Pranciškietės

Šiomis dienomis iš mūsų pa
rapijos Dėdė Šamas vėl pašaukė 
karo tarnybai dar šiuos penkius 
k .reivėlius. kurių vardai ir pa
vardės seka:

VVilliamas C. Mikelonis. 
Vincentas A. Niedzinskis, 
Aleksandras J. Shuminsky. 
Jonas V. Spryšakas,
Jonas W. Wolka.
Gausaus Dievo palaiminimo ir

Šven-

labai 
gražiai išpuošė visus altorius 
gyvomis gėlėmis ir velykinėmis

MOTINOS DIENAI 
ARTĖJANT

Katalikų Bažnyčia gegužės 
mėnesį skiria Skaisčiausios ir 
Nekalčiausios Marijos. Dievo 
Motinos, garbei, viso grožio Ka
ralienei. Dėl to. Šv. Juozapo lie
tuvių bažnyčioje gegužinės pa
maldos Dievo Motinos garbei 
kas dieną įvyksta tuojau po pa-

lelijomis. Džiugu ir malonu vi- skutinių šv. mišių, gi sekmadie- 
siems!

Gi Sodalietės gražiai pasidar
bavo. kolektuodamos aukų Vely
koms nupirkti gėlių. Jos taip
pat kolektavo aukų nupirkti §ų lietuvių Darapijoje 
gėlių ir Motinos Dieną minint. 
Už tai mūsų Sodalietėms. Valio'.

Šitas nacių Mercedes-Benz, pusiau-trokas-saruotis, britų pagautas Tunisijos karo fronte, da
bar tarnaująs britų aštuntajai armijai. Beabejo, nepridengtas stogu, jame važiuojantiems Afri
kos karštoji saulė gerokai įdegina.

KARO BONŲ VAJUS NAMINIS FRONTAS

8
I Leit. Marie Guadalupe 
Gentile, kurios tėvas buvo 
Meksikos generolas, dabar 
yra Camp Rucker, Alaba- 
mos valstybėj, studentė 
slaugė. Leit. Gentile laukia 
paskyrimo už jūrų tarny
boj.

Ar jaunos Jung. Valsty
bių moterys, nepilietės, 
gali imti studenčių slaugių 
kursus?

SU VIRŠUM 100 LIETUVIŲ 
KAREIVĖLIŲ IŠ MŪSŲ PA

RAPIJOS KARO TARNYBOJE
Šv. Juozapo lietuvių parapija 

kas kart netenka vis daugiau ir 
daugiau gražaus ir skaistaus 
lietuviškojo jaunimo, netenka 
savo jaunųjų lietuvių vyrų. ku
rie pirmiau taip gražiai darba
vosi parapijos gerovei ir daug 
triūsė kultūriniai tautiniame 
darbe.

Iki šiol iš Šv. Juozapo lietu-

niais 3 vai. po pietų su Palaimi
nimu švenčiausiuoju Sakra
mentu.

Gražus ir kilnus paprotys mū- 
yra pa

gerbti visas motinas antrąjį ge
gužės sekmadienį, kuris šiais 
metais pripuola gegužės 9 dieną.

Tą sekmadienį. Motinos Die
ną minint, visos motinos para
pijoje 8 vai. rytą priima Šven
tąją Komuniją per šv. mišias, 
kurios atnašaujamas jų in
ja. Sodalietės taip pat bendrai 
priima Šventąją Komuniją.

Kas ypatinga. kad tos jaunos 
Sodalietės jau iš anksto ruošia
si visoms motinoms, priėmu- 
sioms Šventąją Komuniją, pus
ryčius duot: mūsų parapijos au
ditorijoje. Taip pat būna trum-

i

p. Juozas Matulis

Philadelphia, Pa. Ponas _ j - ei - 
Juozas Matulis, 642 n. ii- Studentes Slauges j 
th gatvė, įžymus biznie-j Amerikai reikalinga 65,-!

Pagal Imigracijos Įstaty
mą iš 1924 m., skaičius a- 
teivių slaugių, jau išlais
vintos Amerikos mokyklo
se, ir sugrįžo į savo šalis. 
Ir slaugių mokyklos visoje 
šalyje įvedė panašius pa
tvarkymus.

Užbaigus bile kurią iš ša
lies 1300 slaugių mokyk
lų, studentė slaugė gali iš
laikyti valstybės kvotimus 
ir tapti užregistruota slau
ge.

Klasės naujoms studen
tėms prasideda birželio 
mėnesį ir rudenį. Dėl karo, 
trijų metų kursai dabar 
sutrumpinti iki 24 — 32 
mėnesių.

i Tapti slauge, studente 
turi užmokėti išlaidas; 
kambaris ir valgis apmo-

R

:enc;

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

.mokslo kreditais). 
! (3) Gera sveikata.

... T. . ---------------------- o- --> • (4) Gauti vardus slaugių karna. Stipendijos, kurios
rius_ir nuoširdus Lietuvos ooo studenčių slaugių 1943 • mokyklų jūsų valstybėj, padengia dalį arba visas 
rėmėjas ir aukotojas, šio- m reikalavimams, 
mis^dienomis ve^pirko Ka-j «jūs gaiįte pasididžiuoti j Nurses, *Box 88, New York

. Galima 
jų dar- gauti informacijų iš atsa-

i reikia parašyti į Student išlaidas lavinimo, siūlomos 
Federalių ir privačių fon
dų dėl tinkamų studenčių, 
kurios neturi iš ko užmo
kėti. Galima gauti aplika
ciją iš mokyklos, į kurią 
kandidatė ketina įstoti, to
kioms stipendijoms.

Valdininkai sako, kad 
šimtai merginų kasdien 

................... klausia apie studentų slau- 
Leit. Olga Constantine gių programą, šios jaunos 

Pasaka apie narsius ir Benderoff, kuri atsižymė-! moterys neužmiršo slau- 
darbus jo piet pacįfįko karo teat-' gių heroiškų darbų Corre- 

veždama pirmą būrį gido r... Bataan... Wake... 
slaugių į karo kovas yra Guam! Jos nori dalyvauti 
.............- ’ •__________ ‘ kovoje. O. W. I.

ro Boną už S1000.00 per slaugėmis, kurias aš pali- Citv New York 
ponios _ Petronėlės Anta- kau Corregidor>>. _ _

.naitienes vedamą progra- bas yra milžiniškas ir jos kingo gydytojo arba jūsų 
mą iš Stoties WHAT. Da- atlieka jį kuopuikiausiai”. apylinkės ligoninėse, 
bar ponas Matulis turi pir-;
v w z-x zx zx zx zx zx J* •

apylinkės ligoninėse, 
kęs bonų už 812,000.00. Čia' A^FeHmuth ^A^mUo^, Kaip Leit. Floramund, 
atspausdintas paveikslas qi eiimutn, is Armijos kurlos tevai atvyko į Ame- 
buvo'nutrauktas 1938 m S1"-KorpuvS° taip pa’ riką iš Vokietijos, slaugių 
buvo nutrauktas m.,rase draugui, kada ji vyko profesija pritraukė mote-

į Australiją iš Filipinų su rų svetimos kilmės.

Leitenante Floramund

birželio m. Lietuvoj, Kau
no mieste. A.S. grupe sužeistų kareivių.

pa programa, kuria per tuos' metų amžiaus mirė viengentis | 
pusryčius Sodalietės pagerbia ■ Pranas Trepkus, o 27-tą balan- 
visas parapijos motinas. ’ džio. po pamaldų už jo vėlę Šv.

Žymėtina, kad Motinos Dieną Jurgio bažnyčioje tapo palaido- 
minint. mūsų Sodalietės bendrai 
su visomis parapijos motino
mis šv. Juozapo lietuvių bažny
čioje melsis už visas sodalietės 
pasaulyje, melsis už Popiežių 
Rijų XII-tąjį. melsis už visus 
kareivius, melsis už karo laimė- 
jimą ir uz teisingą tautą ir uz 
nuopelningą laisvę visoms pa
vergtoms tautoms pasaulyje.

Mūsų Sodaiiečių idealingas ir 
maldingas šūkis yra: “Nekal- 
čiausioji Marijos, mūsų Moti
nos ir Karalienės, Širdie, mels- 'dvi 

: ki už mus visus.'

humanitarinius < 
slaugių Corregidor ir ki- į.e 
tose kovų zonose, dabar , 
pasiliko istorijoj. Bet, kilusi įg Rusijos 
slaugės kovų laukuose vi- — 
sam pasaulyje kasdien pri- f 
deda naujus skyrius asme
ninio heroizmo prie šios is- | 
torijos, skyriai, kurie vi
sais laikais pasiliks minty- | 
se laisvę - mylinčių žmo
nių. |

Amerikai šiandien reika
linga daugiau tokių mote- a 
rų, kaip Leit. Fellmuth ir ’ 
jos draugės, kurias ji pali- * 
ko Corregidor. Jeigu ne- " 
bus galima pritraukti 65,- * 
000 studenčių slaugių į ▼ 
kursus 1943 metais, sako 
sveikatos ekspertai, Jung. 
Valstybėse įvyks aiški 
sveikatos krizė.

Dabar Armijos ir Laivy
no slaugių Korpusai turi 
33,000 narių. Bet tai nega
na. Karo vadovybė rekrū-Į 
tuoja 3,000 naujų slaugių 
per mėnesį. Ir kada nauji 
kovų frontai pradėti reika
linga daugiau slaugiu.

Industrijų miestai, karo 
reikmenų fabrikai, ir vie
šos sveikatos aptarnavi
mai irgi reikalauja tūks
tančius naujų i 
Slaugės būtinai reikalin
gos laike epidemijų, nelai
mių, sabotažo ir priešo 
veiksmų. Paprastas skai
čius ligonių ligoninėse pa
sidaugino 8% nuo 1941 m. 
ir skaičius vis auga.

Studentės slaugės šau
kiamos padėti 
krizėj.

Kaip galima 
dente slauge?

Paduodame 
reikalavimus —

(1) Amžius 17 arba 18 
ligi 35 (priklauso nuo vals
tybės reikalavimų).

(2) Užbaigusios aukštes
nę mokyklą arba geriau

l(su tinkamais klasės ir

tas Šv. Domininko kapuose Jį 
laidojo (bei pas jį ir visą laiką 
jo kūnas išgulėjo) jaunas un- 
dertakeris” — viengentis, Juo
zas Balinskis, gyvenąs antrašu: 
3336 E. Thompson St.. Phila., 
Pa. Velionis. Pranas Trepkus 
yra gimęs Lietuvoje. Seredžių 
parapijoje, o į Ameriką jis at
vyko 1910 metuose. Jis iš arti
miausių gyvais paliko: žmoną 
ponią Teresę (Kalnaitę) Trep- 
kienę. sūnų — Joną Trepkų ir 

dukras ponią Stepaniją i_3.’” Krookienę. pasiturinčią ūkinin-
Kun. A. Tamoliūnas. kę — farmerką ir panelę Jadvy- 
___________ gą Trepkaitę, kuri dabar yra

i “nurse”, ir, kaip ir jos tėvas, 
yra muzikalė — moka puikiai 
smuiką groti.

Amžiną atilsį, Praną Trepkų 
gerai pažinau, kaip jis buvo vie
tinių jurgiečių vargonininku 
laike a. a. kun. Mykolo Šedvi- 
džio klebonavimo: o prie to, jis 
tada buvo kartu ir mokytoju ti
kėjimo. Po tam, jis buvo nusi
pirkęs “groserštorį”, o, po tūlo 
laiko, išėjęs iš bizniaus, jis bu
vo apsigyvenęs nuosavoje ūky
je.

Amžiną atilsį jam. o jo arti- 
miausiems giminėms, jo mirties 
dėlei, reiškiu užuojautą.

Kazys Vidikauskas.

"Darbininkas” išlei
do labai naudingą kny
gutę, kuri labai daug 
padės tiems, kurie ruo
šiasi gauti Amerikos pi
lietybės antruosius po
pierius. Joje yra trum
pai suglausti klausimai

ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu
tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridi-1 
kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Norintieji gauti knygutę — ’ 
AMERIKOS PILIEČIU9”—įdėkite į konvertą 25# 
ir priklijavę 30 štampą, pasiųskite "Darbinin
kui”, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. ir tuo
jau ją gausite.

KAIP TAPTI

Mirė Buvęs Jurgiečiu Vargo
nininkas A. A. Pranas 

Trepkus I

Philadelphia, Pa.
balandžio, šių metų Bridgewa- 
ter'y, arti Philadelphijos 67-nių

21-mą

I

HELPFUL HINTS
•i

SUSIRASK NUMERI

Malonėkite turėti 
rą numerį. Kada abe
jojate... visuomet pa
tikrinkite telefonų di
rektoriuje.

KLAUSYKIS BALSO ‘HUM’

Klausykis nuolatinio balso 
•‘hum’’, kuris yra kaipo sig
nalas pradėti “dialing". Pa
rink atsargiai kiekvieną 
dial tarpą.

♦

♦

♦

♦

A
♦

JO. LUA5- . 
slaugių. "

♦

♦
FORVICTORY

$
v

♦

"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMU KNYGŲ

DIAL Į DEŠINĘ

Visuomet dial suk iki 
piršto - sustojimui. Pa
skui leisk dial sugrįžti 
visu keliu pačiam.

NEW ENCLAND TELEPHONE t TEIECPAPH CO.

Jei ir neturetumei dial telefono, Jus 

turite žinoti, kaip jį vartoti. Dial o- 

peratorkai. pažymėtai “Operator". 

jei turi kokių nors sunkumų.

BUY
VN1TED 
STATĖS

WAR 
’bonds

AND
STAMPS

šioj šalies

minimumo

♦

♦

i
♦

♦

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

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

DIEVO MOTINOS APSIREISKIM AS ant Kalno
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina ...................................................-.........

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

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

GELIŲ PINTINĖLE, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 

GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadelkis. labai gražūs 
kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
SOc., dabar parduodame po —............. -..... —

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

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių. S2.5O 

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina |1OO, dabar SOc. 

KATEKIZMĖLIS — Pirma lipažintis. Sutaisė Kun.
P. JuSkaitis. Kaina ...............................................  15c.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parakė Kun.
Dr. J. Starkus. Kaina.................    $1.10

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

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu SI knygutė yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik ...... ................

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

Sv. Elžbieta Tiuringietė — Antanas Fengeris. S. J. 
51 pusi. Kaina ..................................................

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 
parašė kun. Pr. JuSkaitis. Kaina__ __ ____

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Paraiė kap. P. Jurgčla, gerais apdarais. Kai
na ....................................... . ..................................

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

TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas. 
Graži apysaka. Kaina .......................... -...........

VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. Nagornoskls. Kaina ------

NOVENOS
šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina 

Motinos Gerosios patarties. Kaina

Dievo Motinos Nuol. Pagelbos. Kaina

prie

prie

prie

už Sielas Skaistykloje. Kaina

Stebukl. Medalikėlio D. M. Garbei. Kaina 15c.

NOVENA

NOVENA

NOVENA

NOVENA

NOVENA

Su užsakymais kreipkitės —
DARBININKAS"

366 W. Broadway. So. Boston. Mass.




