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(LKFSB) Lietuvoje slap
ta prieš nacius leidžiama
me laikraštyje “Nepri
klausomoji Lietuva” prisi
menama ir LTT, kuri vadi
nama komitetu ir taip apie 
ją rašoma: “Tą komitetą 
sudaro visų Lietuvos poli
tinių srovių žmonės su pir
mininku pulkininku Gr 
niurni ir sekretorium prof. 
Pakštu. Tas Lietuvos mi- 
nisterių kabinetas atsto
vauja visai Lietuvai, kaip 
teisėtas Lietuvos valdžios 
tęsinys. Komiteto veiki
mas bus lengvesnis, jeigu 
jį rems krašte vyraujan
čios nuotaikos, kuriomis 
visur ir visuomet bus pa
brėžiamas nepriklauso
mybės reikalavimas, o y- 
pač, kad krašto viduje bus 
realios jėgos. Mūsų gi vi
daus jėgos turi būti nuola
tos didinamos ir stiprina
mos, kad karui baigiantis, 
kai kariaujančios pusės 
bus išvargusios ir nusilpu
sios, kad tada tos mūsų jė
gos pajėgiai ir efectyviai 
(sėkmingai) galėtų stoti į 
valstybės atstatymo dar
bą. Kai kiekviena minutė 
bus brangi, ne metas bus 
organizuotis.”

&

X-

---------------------------- --- --------------- A

MAKE EVERY 
RAY DAY 

BOND DAY
Joln The Pay-Roll

• SAVINGS PLAN •
--------------------------------------------------- «,

DARBININKAS 
Lithuanian Semi-Weekly 

New«paper 
Publinhed every 

TUESDAY and FRIDĄ Y 
3M Broadway, S. Boston, Masu.

VOL. XXVIII — No. 40. TEL. SOUth Bostoū 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) GEGUŽES (May) 25 D., 1943 M. TEL. SOUth Boston 2680

(LKFSB) Kasdien žiū
rėdami mirčiai į akis patri- 
jotai lietuviai tėvynėje lei- 

' džia slaptą laikraštį: “Ne
priklausoma Lietuva”. A- 
pie slaptojo lietuvių sąjū
džio siekimus tas laikraš
tis taip rašo: “Į egzistuo
jančių tautų bloką įeisime 

j tiktai per kovas, kraują ir 
plieną. Atsiekimų vaisius 
galėsime skirti tiktai turė
dami s rankose ginklus... 
Kaip bus sudaryta busimo
sios Europos pusiausvyra, 
dar nežinoma, bet mes pa
siryžę joje dalyvauti kaip 
suverene valstybė, kuri tu
ri savo ribose visus lietu
vius ir visas žemes, vis 
viena, ar anksčiau jos bu
vo nepriklausomos, ar bu- 

jvo svetimų valdomos. Bū- 
: sima Lietuvos teritorija 
l turės apimti visus lietu- 
jvius: lietuvius iš kalbos ir 
iš kraujo, ir iš kilmės, ne
žiūrint to, kokia kalba da
bar jie kalba. Todėl mes 
siekiame nepriklausomos 
Lietuvos su lietuvišku pa
jūriu vakaruose, su lietu-

Lietuvių komunistų or
ganizacijos ir draugijos 
nuo pat karo pradžios ir iki 
šiol dar nėra suruošę nei 
vieno susirinkimo, kuria
me būtų pardavinėjami 
Karo bonai. -Jie renka au
kas Sovietams, bet savo 
šaliai, kurioj jie gyvena, 
pelno pragyvenimą, tai tik 
kaip prievarta numeta 
trupinius. Bet komunistai 
drąsiai šmeižia lietuvius, 
vadina juos “pro-naciais”, 
kurie perka Karo bonus, 
aukoja Raudonajam Kry
žiui, ir ruošia masinius su
sirinkimus Karo bonų par
davimui, nuoširdžiai remia 
šios šalies karo pastangas 
laimėti pergalę. Tai toks 
skirtumas tarp patriotingų 
lietuvių ir kvislingų komu
nistų.
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Komunistų Internacionalas

London, geg. 24 — Perei- munistų partijos dar nėra 
tos savaitės pabaigoje gau- žinių, bet greičiausia, kad 
ta žinia iš Maskvos, kad jos veiks kaipo vietinės, 
Komunistų Internaciona- panašiai, kaip Amerikos 
cionalas (Kominternas) komunistai. Bet kitų šalių 
likvidavosi, t. y. panaiki- vyriausybės gali būti įsa- 
nąs savo veikimo centrą kys Komunistų partiją už- 
Maskvoje.

Kominternas 
dabar susidarę 
linkybės, jog
visas jėgas jungti prieš gandą, kuri buvo iki šiol 
bendrą priešą — ašį. i vedama, būtent, kad ašis 

Komunistų Internacio- kovoja prieš komunizmą, 
nalui Maskvoj likividavu- Ašis net turėjo anti-ko- 
sis, turėtų likviduotis ir minterno paktą. Tačiau ki- 
visos Komunistų partijos ti sako, kad tai didelio 
įvairiose šalyse. Tačiau ar skirtumo nesudarys. Ko- 
taip įvyks?

Amerikos 
partijos vadas 
kiti pareiškė,
kos komunistų partija ne- liau. 
priklauso prie Kominterno Suprantama, kada Ko- 
nuo 1938 m., o nepriklauso minternas likvidavosi, tai 
todėl, kad Jung. Valstybių Sovietų vyriausybei leng- 

_ . geg. įstatymas reikalauja, kad viau susitarti su alijantais,
24 — Prezidentas Roose- visi svetimos valstybės a-• išgauti jų didesnį pasitikė- 
veltas kreipėsi į Kongresą, gentai turi užsiregistruoti* jimą.

daryti.
sako, kad Kaikurie sako, kad Ko- 
tokios ap- minterno uždarymas Mas- 
reikalinga kvoje užkirs nacių propa-

New Yorko Arkivyskupas Francis Spellman vizituoja Maltoje George 
Cross salą. Žinios praneša, kad Maltos sala yra labai nukentėjusi nuo 
bombardavimo. Maltos sala randasi -Viduržemio jūroje, britų stipri karo 
bazė.

i

munistų partijos persi- 
komunistų tvarkys, kai kur gal sulys 
Browder ir į požemius, ir taip savo 
kad Ameri- pragaištingą darbą tęs to-

REIKALAUJA 45 BILIJONŲ
DAUGIAU KARUI 1943

VVashington, D. C., geg.’ Tas įsakymas galioja vi-
24 — J. V. Iždo sekretorius sose Rytinėse valstybėse, 

višku Vilniaus kraštu ry- Morgenthau pareiškė, kad Taipgi yra uždrausta va
tuose, Lietuvos su sostine reikalinga 45 bilijonai do- žinėti automobiliais dėl 
Vilniumi. Už šią Lietuvą lerių daugiau šiais metais malonumo, t. y. be jokio 
visi lietuviai, be pažiūrų karui, kuriuos turi sukelti svarbaus reikalo, tik pasi- 
skirtumo, kovos ligi pas- Karo bonais ir mokesniais važinėjimui, arba važiuoti 
kutinio”. I (taxes). ,

Straipsnis baigiamas ši
taip: “Mūsų laukia dar di-, 
deli sunkumai, didelės au
kos, kurių pareikalaus ir 
visas karo laikas, ir atatin
kamas jo momentas. Bet

T _ -, - * * 1 1 • I

40 Mbosiiiich^
Autobusų Važiavimų

Gasolino trūkumas pri- 
nėra nei viena auka per di- vertė Apsigynimo Trans- 

‘delė, jeigu ji atneša tau portacijos Ofisą (Office of 
tai laisvę ir nepriklauso- Defense Transportation) 

į mybę”. Po tuo slaptojo įsakyti sumažinti 
Lietuvos laikraščio straip- sų, sunkvežimų 
sniu pasirašo slapyvarde— ir taxi važiavimą 
Girinis. šia 40 nuošimčių.

autobu- 
(trucks) 
mažiau-

Užsibaigė Chrysler Streikas

72 Milijonai Doleriu 
Armijai

VVashington, D. C.,

Sovietai dar turėtų išsi-

Daugelis svarbių prane
šimų, kurie liečia vyrus už- ' 
muštus karėje, pražuvu-i 
sius arba paimtus nelais
vėn, kaip ir daugelis nepri
statytų “allotment” čekių, 
grįžta į Washingtono “un- 
claimed” (nepareikalauti) 
departamentą.

Pagal Karo ir Laivyno 
Departamentų prašymo, 
Amerikos Raud. Kryžius 
bando surasti tuos asme
nis, kuriems šie praneši
mai pasiųsti.

Nors Raud. Kryžius gali 
surasti daugumą tų, ku
riems laiškai adresuoti, 
užima kelis mėnesius su
rasti tuos, kurie išsikraus
tė, nepalikdami naujo ad
reso. Daugiau sunkumų

------------ -— <*
Detroit, Mich., geg. 24 —Į 

United Automobile Wor-! 
kers (CIO) unija nubalsa-į 
vo užbaigti streiką Chrys
ler karo produkcijos dirb- 

Į tuvėse, kada darbininkams 
buvo užtikrintos geresnės ,
sąlygos, tarpininkaujant 
Karo Darbo Tarybai — 
(WLB).

Aštuoni tūkstančiai dar
bininkų grįžo darban. Kiti 
grįš kaip tik bus galutinai 
susitarta.

I United Automobile Wor- 
kers unija įteikė darbinin
kų reikalavimus Karo Dar
bo Tarybai.

Akron Streikas Baigiasi

kad paskirtų apie 72 bilijo- Valstybės Departmente.
nūs dolerių armijos išlai- Bet Amerikos komunis- žadėti tų teritorijų, kurias 
doms 1943 - 44 fiskaliniais tų partija visuomet laikėsi j jie užgrobė 1939 ir 1940 

m., būtent, Lenkijos ir Pa
baltijo valstybių, ir užtik
rinti visoms tautoms lais
vę ir nepriklausomybę, 
kaip yra užtikrinusios 
Jung. Valstybės. Tuomet 
bus didesnis pasitikėjimas.

metais. Padidinta suma Kominterno įsakymų iš 
reikalinga oro jėgų praplė- Maskvos. Komunistų spau- 
timui. ' •

Reikalaujama armijai 
suma yra §71,898,700.00.

i
I

- » ten, kur galima lengvai su
sisiekti kitokiu būdu.

OPA agentai/vietinės ir 
valstybių policijos veikia, i 
kad visus automobilistus, 

' kurie neturi teisės važiuoti j 
į automobiliais, sulaikyti ir 
atitinkamai nubausti.

Taigi visi, kurie turi A.
B ar C kuponus, turėtų grįtų sostinėje išeinančia- 

i vartoti savo automobilius
tik būtiniems reikalams. 
Jeigu kas nežino, gali ar 
negali važiuoti kur nors,1 
tai gali atsiklausti vietinių 
Racionavimo Tarybų arba 
OPA.

"Lietuva Reikalauja Balso", 
— Kartoja Londone

da visuomet spausdino 
Kominterno žinias, jas 
platino, laikėsi jos direk
tyvos. , . k

Ką darys kitų šalių Ko-

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas praneša iš Lon- 

’; dono šiuos žodžius radęs

ALIJANTAI SUNAIKINO 305 
PRIEŠO LĖKTUVUS

Iš Alijantų Centro, Šiau
rės Afrika, geg. 24 — Pra
neša, kad per 5 pastarąsias 
dienas Alijantai sunaikino 
305 ašies lėktuvus. Tuo 
pačiu laiku alijantai prara
do tik septyniolika lėktu
vų.

Alijantų lakūnai, 
okupacijos ir nuo savęs barduodami Sicily 
prideda, kad “America” iš- dromą, sunaikino devy- 
spausdino straipsnį, kurs n^us priešo lėktuvus aero- 

. , Ti nrimpna anp-lii - amerikie- drome ir kitus šešius kau-Londonas — Pranešama. Ppmena. amerikie Penktadienio naktikad aliiantai sunaikino cių pasižadėjimus mažo- mynėse. renKtaoienio naaų kaa alijantai sunaikino y f j __----------. Britai bombardavo Castel-
vetrano, Sciacca, Borizzo 
ir Milo, Sicilijoj, oro lau
kus, kur sukėlė daug gais-

Sunaikino 2,000 Ašies 
Lėktuvų Tunisijoj

, me “Catholic Herald”, 
kurs bal. 16 d. įsidėjo san
trauką J. B. Kidyko straip
snio, tilpusio žurnale “A- 
merica”. Tasai anglų laik
raštis pabrėžia dėl ko Lie
tuva. nekęsdama nacių, 
drauge bijosi ir Rusijos I

I bom- 
aero-

rų, suardė administracijos 
namus ir kuro ir amunici
jos stotis.

Prancūzų Generolai 
Susitiks Alžire

Akron, Ohio, geg. 24 — 
United Rubber Workers u- 
nija nubalsavo, kad darbi
ninkai grįžtų darban. Deli”^ prįešo lėktUvų Tuni- sioms tautoms. Lietuva y- uvi vxzxv mu r v Mvciciiziy ucctj ... i • * ----1— n _ • “ —

darbas, kurį dirbo 36,500 S1J°J-
darbininkų. Streikieriai 
priešinosi Karo Darbo Ta
rybos sprendimui algų ’ 
klausimu, būtent, pakelti. 
Firestone darbininkams po

★ Vokiečių laikraščiai iš
aiškino, kad "Ostlando” e- 

mausimu, outent, pakeiti >s‘i°s banka.s> .^is jau 
Firestone darbininkams po PradeJ«s yelktl> slu0 metu 
8 centus į valandą. Go<^-j 
rich ir Goodyer darbinin
kams po 3 centus.

' Unijos viršininkai sako, 
darbininkai nubalsavo už-

ra taiD pat verta laisvės, 
■ kaip Čekoslovakija, —duo
da suprasti “Catholic He
rald”.

gų (“Ostlando” markių). 
Apyvartoje ir toliau pasi
lieku tik “reicho kredito 
kasų ženklai” (Reichskre- 
ditkassenschein). Nauja-

Italai Savo Pinigus Perkelia 
Į Užsienį

Ankara, Turkija, geg. 24
— Vėliausios žinios iš Ita
lijos paduoda, kad daugu
ma didesnių Italijos bankų 

sudaryta ieškojimais žmo- baigti streiką ir grįžti dar-' sis emisijos bankas tiktai savo pinigus siunčia į už- 
J cent- ban, nes Karo Darbo Tary- perėmęs šių kredito kasų sienį. Turi būti prisibijo, 

kad naciai “nenusavintų”.
nių karo industrijų < r .
ruošė, kur vardai neįra- bos sprendimas tiesiogi-' 
švti į telefono knygas, nes niai jų nelietė, 
jie gyvena tenai laikinai, j

Kad palengvinti prista- 
tvmą svarbių pranešimų 
šeimoms, kurių vyrai karo 
tarnyboje, visi asmenys, 
kurie užrašyti “next of 
kin” tarnybos rekorduose, 
prašomi Raud. Kryžiaus 
valdininku palikti savo 
naujus adresus, arba “e- 
mergency” adresus Jung. 
Valstybių Pašte savo apy
linkėj.

Potvyniai Vargina Žmones

funkcijas.

SOVIETŲ LAKŪNAI NUŠOVĖ
313 PRIEŠO LĖKTUVŲ

Algiers, Šiaurės Afrika, 
geg. 24 — Pranešama, kad 
gen. Giraud pasiūlęs naują 
planą visiems prancūzams, 
kovojantiems už pergalę. 
Gen. Giraud pakvietęs gen. 
Charles de Gaulle atvykti 
į Alžirą pasitarimui, kad 
sudarius vieningą prancū
zų frontą.

15 Priešo Lėktuvų Puolė Du

Puolimas Tapo Atmuštas
VVashington, D. C., geg..japonų vienetą visiškai at- 

24 — J. V. Laivynas pra-Į kirsta kalnuose ir tapo su
neša, kad penkiolika japo
nų bomberių puolė Ameri
kos du laivu ties Attu sa
la, bet tas puolimas buvo 
atmuštas. Japonams nepa
vyko padaryti nuostolių 
Amerikiečiams.

Kol kas nenustatyta iš

naikinta”.

Mussolini Atlieka "Spring 
Cleaning" Fašistu Partijoj

Londonas, geg. 24 —Pra
nešama, kad Italijos dikta-Londonas, geg. 24 — Iš> Smarkiausi mūšiai dabar _ ,

Maskvos praneša, kad pe- eina Kuban srityje arti kurios bazės japonų bom- j torius Mussolini vėl valąs 
reitą savaitę Sovietų laku- Novorosyisko. Tačiau di

delių permainų nėra. So
vietai sako, kad Vokietijos 
naciai sutraukė daugiau 
kariuomenės į Ukrainą. 
Taipgi organizuoja ukrai
niečius kovai prieš Sovie
tus.

nai nušovė 313 priešo lėk
tuvų, o tuo pačiu laiku

Vidurinių valstybių va
karinėse srityse potvyniai 
padarė labai daug nuosto
lių ten gyvenantiems žmo
nėms, kada vanduo išsilie
jo iš Mississippi. Illinois ir
Wabash upių. Užliejo daug prarado savo 71 lėktuvą, 
derlingų laukų; gyventojai Per pastarąsias keturias 
buvo priversti kraustytis savaites Sovietų karo jė- 
iš užlietų vietų. Raudona- gos sunaikino 1,894 priešo 

Pirkite Karo Bonus ir 1 sis Kryžius gelbsti potvy- lėktuvus, o tuo pačiu laiku
Štampas nių paliestiems žmonėms, prarado savo 515.

bėriai pakilo ir atlėkė ties 
Attu sala. Gal būti jie at
lėkė Paramushiru, kuri 
randasi 630 mylių nuo At
tu.

Attu saloj tebeina mū
šiai su užsilikusiais japo
nais. Karo departmentas 
praneša, kad ‘‘viena maža

Italijos fašistų partiją.
Šiomis dienomis partijos 

kovotojų organizacijos 
viršininku tapo paskirtas 
pulk. Allesandro Scala. 
Kaikurios partijos virši
ninkus Mussolini pašalino 
iš pareigų, o kitiems atėmė 
atsakomingas vietas.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Naciai "OstlandiečMs" 

Nepatenkinti

HOVt MUCH

Prof. Krėvė-Mickevičius Atsklei 
dė Įdomias Bolševikų Okupa

cijos Paslaptis

Japonę Adm. tsorokn 
Yamamoto Užmuštas?

New York, geg. 24 — Ja
ponijos karo štabas skel
bia, kad adm. Isoroku Ya
mamoto, vyriausias japo
nų laivyno komandierius, 
užmuštas kautynių metu. 
Japonai tvirtina, kad adm. 
Yamamoto žuvęs, kai jis 
vadovavęs oro kautynėse 
šiais metais balandžio mė
nesį.

Tačiau Amerikos laivyno 
autoritetingi sluoksniai 
nustebo tokiomis japonų 
žiniomis ir pareiškė, kad 
pastaraisiais laikais nebu
vo tokio svarbaus mūšio, 
kuriems būtų reikėję va
dovauti tokio aukšto japo
nu vado.

i -

Visi, kurie pažįsta Japo
nijos gyvenimą, mano, kad 
japonų admirolas Yama
moto pasidarė charakiri 
(nusižudymas persipiau- 
nant pilvą).

kvai buvo tik todėl reika
lingi, kad naujoji vyriau
sybė turėtų dar šiokį tokį 
pasitikėjimą Lietuvos vi
suomenėje, bet kuriai visai 
nepasitikėjo Maskva ir jos 
įgaliotiniai Lietuvoje. Ant
rąją grupę sudarė komu
nistai, kurie turėjo griež
tai vykdyti Maskvos jiems, 
kaip komunistams, padik
tuotus uždavinius”.

Toliau pranešime atsklei
džiama, kad tautinę gru
pę sudarė V. Krėvė-Micke
vičius, E. Galvanauskas ir 
gen. Vitkauskas. Jie svar
biausiais klausimais pirma 
pasitardavo ir eidavo su 
bendra nuomone. Kartais 
juos paremdavo Mickis ir 
Venclova, gi komunistinei 
grupei, kuri gaudavo di
rektyvas iš rusu atstovv-•J c

bės, priklausė Pakarklis, 
Gedvilas. Koganas — toks 
buvo vad. Liaudies vyriau
sybės ministerių pasiskir
stymas, kurs kaikuriais 
atvejais sutrukdė Mas
kvos planus. “Maskvos at
stovai su G. Dekanozovu 
priešaky, — rašo toliau 
Krėvė - Mickevičius, — pa
stebėję. kad jiems nepa
lanki grupė rodo kietą ats
parumą, ėmėsi priemonių ginus su Lietuvių “laikraš

te

A POUND of F AT?
, rršcNoueH

f TO PIRE FOUR
/ 37MILLIMETER 
/ ANTI-AIRCRAFT 
/ 5MELLS ABPING 

. / POWN A MAŽI
PLANE OVER 

NOKTU AFRICA/

KEISTI DALYKAI
“Garsas“ geg. 6 d. rašo:
“Turbūt, pasaulyje niekur ne

rasi tokių keistų dalykų, kaip 
čia pas mus. Ar kur kas yra 
girdėjęs apie “teisėtą nusikalti
mą”?.. Jei kas nužudo kokį as
menį, pavagia, apiplėšia ir kito-

(LKFSB) Buv. Liaudies 
seimo narių susirinkime, 
įvykusiame 1942 m. rugp. 
30 d., padarė reikšmingą 
pranešimą ėjęs Liaudies 
Vyriausybės Ministerio 
Pirmininko pareigas ir 
bolševikų okupacijos metu 
buvęs užsienio reikalų mi- 
nisteriu rašytojas prof. V. 
Krėvė - Mickevičius.

Tasai pareiškimas buvo 
išspausdintas laikraštyje 
“Į Laisvę". Čia Krėvė-Mic
kevičius prisimena 1940 
m. birželio 15 d., kada įžy
giavo raudonoji armija į 
Lietuvą ir toliau rašo: 
“Faktiškai visa valdžia pa
teko į rankas bolševikų 
ginkluotų pajėgų ir Mas
kvos Komisarų Tarybos 
įgaliotinio G. Dekanozovo, 
atvykusio Lietuvon 1940 
m. birž. 15 d. vakarą. G. 
Dekanozovas Lietuvon at
vyko su aiškiai nustatytu 
tikslu — inkorporuoti Lie
tuvą į Tarybų Sąjungą. 
Jei iš karto formaliai to 
nebuvo padaryta, tai tik 
todėl, kad buvo norėta su
vaidinti politinę komediją, 
neva laisvu noru Lietuvos 
įsijungimą į Tarybų Res
publikų Sąjungą. Tuo tiks
lu Maskvos buvo supla
nuota tiek Lietuvoje, tiek. Ministerių Taryboje sus-Ibiais, turi labai menką ti 
ir kitose Baltijos valsty- tiprinti komunistinę gru- ražą. 
bėse kolkas išoriniai palik
ti tą santvarką, kokia jose 
iki šiol buvo. Lietuvoje 
1940 m. birželio mėn. 17 d. 
buvo sudaryta nauja vy
riausybė ne laisvai, bet 
Maskvai paėmus į savo 
rankas vadovaujamą rolę. 
Toji naujai sudarytoji vy
riausybė. pasivadinusi 
Liaudies Vyriausybė, ne
buvo vienlypė, bet susidė
jo iš dviejų priešingų gru
pių. su skirtingais tikslais 
ir siekimais. Viena grupė 
— iš tautiškai nusistačiu
sių žmonių.

i

★ Vokietijos reicho mi-l 
nisteris okupuotiems “Ry
tų kraštams” įsakęs, kad 
lietuvių laikraščiai suma
žintų bent vienu trečdaliu 
savo puslapių skaičių. Taip, 
esą pasielgta neva dėl “po- į 
pierio stokos”. Tuo tarpu 
vokiečių laikraščiai, kurių 
Lietuvos gyventojai ne-; 
skaito, savo formato nėra 
sumažinę. Be to, vokiečių; 
laikraščiai Lietuvoje, paly-
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Naciai Padidino Mokestį Už 
Mokslą Lietuvoje

★ “Deutsche Zeitung imi 
Ostland” (XII. 10) įsidėjo 
savo vyriausiojo redakto
riaus vedamąjį straipsnį, 
pavadintą “Pilvo vergai 
Ostlande”. Redaktoriai aš- kius biaurius nusikaltimus pa- 
triai puola tokius “pilvo daro, valdžia tokius mėgina kuo 
vergus“, kurie negalvoją greičiausia suimti ir teismo bū- 
apie nieką kitą, kaip tik a- 
pie valgį. Jis primena, kad, 
vokiečių kariuomenei išvi
jus bolševikus, visi “Ost- 
lando“ gyventojai buvę 
kupini padėkos ir džiaugs
mo, tačiau dabar atrodą, 
kad “tam tikri sluoksniai 
tą seniai užmiršo“. Redak
torius dar primena paša- kad kas dar tavęs nepašieptų 
kymą apie “i ’’ '
psichopatus”, kurių esą ir 
“Ostlande”...

Tas pats laikraštis įsidė
jo (XII. 12) kitą straipsnį, 
kuriame lyginama vokie
čių tautos ir “Ostlando” 
gyventojų galvosena. Pa
sak autoriaus, vokiečiai 
“žiūri į ateitį”, o “Ostlan
do gyventojai dairosi tik į 
praeitį”. Girdi, “Ostlande 
daug kas nori rinkti derlių, 
nesėjęs”. Paskutiniuoju 
laiku miestelėnams nebe- 
gaunant sviesto, “ostlan- 
diečiams” iš to pasidariusi 
tikra tragedija, tuo tarpu 
“ir vokiečiai Ostlande ne
gauna (?) sviesto”, bet jie- 
dėl to “nesijaudina”.

I du tinkamai nubausti. Bet jeigu 
tu nusipirkai žemės sklypą, pa

sistatei sau namelį į kurį sudė- 
. jai viso gyvenimo ir tai dažnai 
, labai sunkaus gyvenimo ir pūs
lėtų rankų darbo skatiką, ir 
tau jį sunaikina, sugriauja, tai 

. net dažnai negali nei kam pasi
skųsti, ir tylėk lūpas sučiaupęs,

“nacionalinius bei nepasidžiaugtų iš tavo ne- 
’. laimės.

“Europos išeiviai lietuviai, 
slavai ir kitos tautos, apsigyve
nę Pennsylvanijos kalnuose, ga
vę anglies kasyklose darbus, 
per metų metelius knisosi, kaip 
kurmiai, po žeme, neatsižvel

giant į savo gyvybių pavojų.
■ Tūkstančiai jų po žeme ir žuv 
I Deje, ne tik jie patys žuvo, 
į dažnai ir jų viso gyveni
■ darbo turtas — namai tapo su
■ naikinti ir nugarmėjo “skra- 
’ džiai žemės”; o jų šeimynos — 
tai tik tikras tremtinio likimas.

“Sukurtos jų, dažnai labai 
brangios, bažnyčios ir mokyk- 
los tokioje pat padėtyje atsidū
rė. Kasyklų savininkai už tai 
jokios atsakomybės neturi. Kaip

Toliau autorius Stato pa-' jie sako, kad jei kai kada ir pa
vyzdžiu suomius, kurie pa-' taiso, tai tik darą, girdi, gailes- 
kelią daug daugiau sunku- j tingumo sumetimais. Turčiai 
mų. Į šį argumentą kažkas moka ir gali padaryt ir pravest 
autoriui atsikirtęs: __
bet ten žmonės žino, už ką' anglies kasyklų 
kovoja ir dirba; o mūsų a-' 
teitis yra aptraukta rūku”, i 
Autorius stengėsi tą argu
mentą atremti, bet to ne
sugebėjo.

bolševikinei
demagogijai ir propagan-

“Taip, savo naudai įstatymus. Rodos, 
visuomenė tu

rėtų atverti akis ir per įstatym- 
davius apsaugoti savo turtą, 
miestus...

“Ąkyvaizdoje kultūringo pa
saulio, mūsų įstatymų davėjai 
turėtų rausti, bet pinigas ga
lingas, prieš kurį dažnai ir tei
sėtumas turi 
čiai, budėkit, 
mūs miestai 
gūžtomis”.

★ Norėdamas suvaržyti’vojingiausi, 
lietuvių gimnazijų veiki
mą, vokiečių generalinis dai. Tačiau jeigu vokiečių 
komisaras įsakė padidinti 
mokestį už mokslą visose 
gimnazijose ir progimnazi
jose. Nuo I iki IV klasės 
mokestis padidintas nuo 
ligšiolinių 60 markių iki 
92 markių, o aukštesnėse 
klasėse — nuo 80 iki 124 
markių. Turint galvoje, 
kad Lietuvoje uždarbiai y- 
ra labai žemi, daugelis ma
žiau pasiturinčių tėvų ne
bepajėgs sumokėti tokių 
aukštų mokslapinigių.

Gruodžio mėn. vokiečių 
, reicho komisaras “Ostlan
de” išleido įsakymą, ku- 

i riuo pertvarkomas moks
las Lietuvoje ir kitose Pa
baltijo valstybėse. Įveda
mas 7 metų privalomas 
pradžios mokslas, tačiau į- ■ 
sakyme pasakyta, kad ‘dėl 

i mokytojų stokos šis įsa-i Lenkijos kalėjimuose, 
kymas kol kas Lietuvoje į§sįva(iavo Tarp jų yra 
dar nevykdomas. Vidurinis vįinįetįs Antanas Vilūnas, 
mokslas išeinamas per 4 kuris 1930 m buvo nuteis_ 
metus, tačiau norint įstoti tag 1Q metų kalėjimo už 
į universitetą ar pradedant tautįnį lietuvių veikimą, 
mokytis amato, reikia dar jįg aįSėdėjo Kielcų kalėji- 
privalomai lankyti 2 ar tn- me 9 metus 
jų metų amatų mokyklas. 
Laikraščiai komentaruose |

| pabrėžia, kad šio įsakymo 
i tikslas esąs skatinti jauni
mą eiti į praktinio pobū

džio mokyklas.
Šis įstatymas dar kartą 

įrodo vokiečių tikslus: Pa
baltijo jaunimui norima 

I užkirsti kelią į humanita
rinius mokslus, o jį siekia- 

;ma geriausiu atveju išmo
kyti amato ar šiaip prakti
nės profesijos. Visa kita 
turi būti palikta “valdovų” j 
tautai...

Kai dėl pastabos, kad Lie
tuvoje Stingą mokytojų, i 
tai tenka pastebėti, jog 
bolševikų okupacijos metui 

j iš tikrųjų buvo išgabenta į.
Sibirą apie 10 nuošimčių 
lietuvių pradžios mokyklų 
mokytojų; jie pasirodė vie
ni atspariausi, taigi ir pa-

ražą. 
-------------------------------- 1 

siekimo Ministerija pirmo- < 
mis okupacijos dienomis į 
buvo perimta bolševikų 
kariuomenės vadovybės ■ 
žinion. Dabar Ministerių 
Taryboje atsirado specia-Į 
lūs komisaras irgi su mi-į 
nisterio teisėmis... Tuo pat j 
metu buvo paskirtas nau
jas valstybės kontrolie
rius, irgi aršus komunis-’ 
tas, L. Adomauskas. Tokiu 
būdu Ministerių Taryboje: 
komunistinė grupė gavo! 

Didžiulis- aiškią daugumą. Be to, j 
kurie Mas- Grosmanas (žydas). Susi- persiorientavo ir anksčiau 

švietimo ir 
ministeriai, 
klausimais 

prie komu-

pę. Be Ministerių Tarybos 
ir be einančio pirmininko 
pareigas prof. V. Krėvės- 
Mickevičiaus žinios, buvo 
J. Paleckio aktu įsteigtos 
naujos ministerijos— Dar
bo Min. ir Pramonės M-ja. 
kurių ministeriais buvo 
paskirti, kaip pasirodė vė
liau. komunistų partijos 
nariai. Buvo įsteigta Vil
niaus srities įgaliotinio į- 
staiga. kuriai vadovavo į- 
galiotinis 
teisėmis. Įgaliotiniu buvo 
paskirtas

su ministerio

i K.

W.-
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svyruojantieji 
žemės ūkio 
svarbiausiais 
prisišliedami 
nistinės grupės. Gavę dau
gumą Ministerių Tarybo- 
je, komunistai ir visose ki
tose srityse ėmė aktyviai, 
veikti, dažnai nesiskaity- Į 
darni nei su Lietuvos įsta
tymais, nei su ankščiau 
padarytais Min. Tarybos 
nutarimais. Pasinaudoda
mas draugijų įstatymu vi
daus reikalų min. M. Ged
vilas legalizavo Lietuvos 
komunistų partiją ir visą 
eilę komunistinių organi
zacijų. Kiti komunistiniai 
ministeriai, naudodamiesi 
teise tiesioginiai teikti pre
zidentui skirti ir atleisti 
savo ministerijų net aukš
čiausius pareigūnus, ėmė 
G. Dekanozovo nurody
mais, šalinti senuosius pri
tyrusius valdininkus, jų 
vieton skirdami naujus, 
dažnai nieko nenusima
nančius, bet už tai komu
nistinio nusistatymo, daž
niausia partinius komunis
tus. ne tik. kad nelietuvius,

Sportininkas - metikas — Jesse Sandoval Flores, bet ir ne Lietuvos pilie-
• __ t~>k ; i z-J z-w1 i o A f k* 1/if i C1US •kuris žaidžia su Phiiadelphia Athletics.

komisaras motyvuoja ne
galėjimą įvykdyti jo suma
nytosios mokyklų refor
mos vien tik mokytojų 
stoka, tai priežasčių iš tik
rųjų reikia ieškoti kitur: 
tame pat lietuvių mokyto
jų atsparume prieš oku
pantus! Mat, daugelis mo
kytojų yra nepriimtini vo
kiečiams, tad jie turėjo iš 
savo tiesioginio darbo pa
sitraukti ir ieškoti užsiė
mimo kitur.

i

I

Mandagumas yra būti
nas intelektualinio, mora
linio ir religinio išsilavini
mo papildymas ir turi su 
jais kartu žengti. Krier.

nusilenkti. Pilie- 
nes snaudžiant 
virs vaiduoklių

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

, ★ Spaudos žiniomis, len
kams valdant Vilnių, daug 
ten gyvenusių lietuvių, ko
vojusių dėl lietuvybės, bu
vo nubausta ilgiems me
tams kalėti. Užėjus 1939 
metų lenkų vokiečių karui, 
daugumas lietuvių, kalin-

★ Dariaus - Girėno Komi
tetas, norėdamas grožinėje 
literatūroj atžymėti lietu
vių tautos didvyrių Da
riaus ir Girėno didingąjį 
žygį, paskelbė konkursą 
parašyti: 1) Legendarinę 

i pasaką apie Dariaus - Gi
rėno žygį; 2) 45 minučių 
radijo vaidinimui tekstą 
tema: “Dariaus - Girėno 
skridimas per Atlantą“.

"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- 
kiulį (pocketbook). Didelės raidės^ spauda aiš
ki. Norintieji gauti knygutę 
AMERIKOS PILIEČIU?"—įdėkite į konvertą 25# 
ir priklijavę 3<£ štampą, pasiųskite "Darbinin
kui", 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. ir tuo
jau ją gausite.

"KAIP TAPTI

★ Vokiečių komisariatas 
Šiauliuose primena, kac 
jokia įstaiga ar įmonė ne
turi teisės priimti ar at
leisti valdininkų, tarnau
tojų ar darbininkų, nega
vusi komisariato leidimo. 
Tokia tvarka esanti nusta
tyta todėl, kad “su kiek
viena diena vis labiau jau
čiama darbo jėgos stoka“.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — j

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS ;
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis |

“Šv. Pranciškaus Varpelis” |
Pigiausias laikraštis yra ®

"VARPELIS" |

Metams kainuoja tik $1.00 
Kanadoje $2.00

Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. A 
Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, Z 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 1 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- S 
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS" - f

Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir ] 
; kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- j 
; pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.
j Adresas:
! FRANCISCAN FATHERS
j 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567

i

i i
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Tunisijos Pamoka

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

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680
A . a ■ ■ / ‘ -

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
*Iew Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered aa second-elass matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

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

Oomestic yearly ___________ $4.00
Oomestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly____________ $5.00
foreign once per week yearly $2.50

Neseniai sugrįžę, mainomis atgauti, britų armijos kariai, džiaugiasi 
savo šalies gamta, kur nors Anglijoj.

bių kitu susitarimu, negui 
besąlyginiu pasidavimu, 
arba visiška pergale Vo
kiečiu.

... I Jie dar prie to nepriėjo, 
bet jau dabar platina gan
dus Vokietijoje, kad aukš
tuomenės išminčiai galės 
sudaryti kompromiso tai
ką su Amerika ir Anglija, 
ir, kad tada Vokiečiai ga
lės pulti Rusiją visais re- 
zursais ir stiprumu. Čio
nai, jie skleidžia gandus, 
kad jie gali taip pat susi
tarti su Rusija, ir tada su 
mumis greitai apsidirbti. 
Tikslas tų gandų yra, kad 
jeigu mes nenorime jų 
kompromiso su Rusija, 
mes turime daryti taiką su 
Vokiečiais. Ligi šiol, niekas 
nekreipė dėmesio į tas tuš
čias kalbas, bet jie nepa
liaus, ir mes galime tikė
tis taikos pasiūlymų iš sa
telitų tautų. Bus taikos pa
siūlymų irgi iš neitralių 
tautų, kurios nori taikos 
savo tikslams.

Mes girdėjome tokių kal
bų nuo Gen. Franco, Ispa
nijos diktatoriaus. Praeitą 
vasarą gen. Franco pareiš
kė, kad liberalis pasaulis
smunka žemyn, auka savo tinė Nacių propaganda į- 
klaidų — jis kalbėjo apie rodė, kad jie nori apmui- 
mūsų pasaulį— pasaulį de- linti žmones mūsų šalyje, 
mokratijos ir laisvės. Jis Me stoli nuo jų ir dar ne- 
tada buvo įsitikinęs, kad matėm karo pasekmės. 
Ašis viską pergalės. Bet Mes visi norėtume pama- 
po dviejų dienų, po Tuni- tyti pergalę su komažiau- 
sijos ir Bizertės pergalės, šia auka gyvybių. Taigi 
Franco staiga įsitikino, Vokietijos vadai tiki, kad 
kad nei mes, nei Ašis nega- jie galės mus apgauti ir 
lėsime išlošti, taigi jis pa- pasiūlyti “pergalę”, kuri 

visiškai nebūtų pergalė, 
bet paliktų Vokiečiams 
daugumą jų pagrobimų. 
Kuri būtų pradžia kitos 
paliaubos, ir kuri nesitęstų 
net dvidešimt metų. Žino
dami t ąviską, Alijantų di
plomatai pareiškė Casa- 

ir Britanija priims tiktai blankos doktriną — nė jo
kių sąlygų priešui, išsky
rus besąlyginį pasidavimą.

Diktatorių Globos Nieks Nenori
Apetitas ateina bevalgant, sako prancūzai. Rusi

jos bolševikai mažai tegauna pavalgyt, bet jų apetitas 
kas kart didėja. Tad susidaro suprantamesnis priežo
dis, kad apetitas ateina badaujant. Tiesa, bolševikus 
dabar maitina Amerika, tad jie paragavę “kapitalisti
nės” duonos, jau pagal prancūzų patarlę, įsigyja vis 
daugiau net nežmoniško apetito. Dalykas toks, kad so- 
vietija siekia pasiimti ne tik Pabaltės tautas, bet ir ge
roką Švedijos ir Norvegijos kąsnį. Netenka abejoti, 
kad, tokius plačius užsimojimus jie daro vien savo nau
dai, bet jie sakosi tai darą grynai humanitariniais su
metimais, t. y. -pavergtosioms tautoms norį atnešti by Elmer Davis, director rodo, kad jie turėjo visko 
kažkokią nepaprastą laimę, apie kurią jos neturėjo Office of War Inforrnation ■ pakankamai, išskyrus^ vie- 
supratimo. Tiesa, nieks neištyręs neturi supratimo, 
kokią nelaimę bolševikai gali atnešti. Jokio gerbūvio 
jie nesukuria. Priešingai, tik grobia ir ardo. Jie nepa
jėgia, kad ir norėtų, įnešti pažangos bei pagerinimo į 
ūkį, pramonę ir prekybą, nes komunistinė sistema ša
lies ekonomiką skaudžiai sužaloja. Socialiniu atžvil
giu dar blogiau. Jie panaikina laisvę, įveda nepaken- EI Alamein. Nes jeigu mes galbos; ką Britai turėjo 
rinmn diktatūra nnsfplhia ir natralian išrania navpror. būtume praloŠę nors vieną vasarą 1940 m., kada jie ties

šių kovų, pergalės kelias vieni kovojo, f "' ' 
būtų daug ilgesnis ir sun- iė pamoka Tunisijos kovos 
kesnis. Visvien pasiseki- — kad valdytojų rasė ne- 
mas Afrikoj yra svarbus galėjo tą pergyventi —kad 
dalykas. jie negali kovoti, kada jau- lyse, kurių prasižengimus

Vokiečiai susilaukė to, ką i iveikti.
Lucuiouavc— ^11^1110,1 xum»ija puue, vai-. ——, - —, xv F<x-■ . Washin{rtnna<5

Olandams, Belgams ir dytojų rasė sustoja, kada į bėgs nuo nubaudimo, neis-i Rr P ’ S
Prancūzams. Ir jie to ne- jaučia, jog įveikta. Vieną sisuks nuo vokiečių žmo-'vo pareikšta kad Amerika 
galėjo priimti. Berlyno lai- dieną taip atsitiks Vokieti- niŲ įtūžimo, prieš gaują, j. — - -’
kraščiai skelbė, kad jų pul- joj — taip buvo praeitame kuri jiems pažadėjo pašau-į £į* l1“? 11

kai Tunisijoj kovojo ligi kare — kada tautinė mo- U u-privedė į prapultį. ąJg 1P mą.
paskutinio šuolio. Bet jie ralė vokiečių subyrėjo, j . ..
turėjo užtektinai amunici- kaip tik jie realizavo, kad .. Pirma. Jie bandys, kaip
jos, kada jie pasidavė. At- jie negalės laimėti. Bet tas ^ab)ar bando, kiekvie- 
--------------------------- ---- —-------------------------------  nu propagandiniu budu

VVashington, D. C. !no dalyko — to ką Rusai 
! turėjo, kada jie laikė Sta
lingradą; ką mūsų mary- 
nai turėjo pradžioje kovos 
Guadalcanal, kada jie neži
nojo ar kada nors jie su
lauks reikmenų arba pa-

Laimėjimas Afrikoj gal 
netoks svarbus galutinam 
vedimui karo, kaip trys le
miamos kovos 1942 metais 
— Midway, Stalingrad ir

neįvyks be tolesnių įveiki
mų — įveikimų Europoje, 
ne Afrikoje. Ir kada taip į- 
vyks, “išminčiai” Vokieti
joj tą pajus daug greičiau, 
negu kiti iš šalies. Ir kada 
jie matys pradžią, tie gal- 
vopročiai norės kaip nors 
išsisukti, kad savo kailį iš
saugoti. Jie žino, tie nacių 
valdžios vadai, kaip ir mi- 
litarės ir industrijų vadai, 
kurie juos rėmė, kad jie 
negalės išsisukti iš pražū- 

., ties Visi Nacių vadai,
Ši yra dide- įaUg militarinių vyrų į- 

maišyti į šiuos prasižengi
mus prieš nekovojančius 
gyventojus okupuotose ša-

čiamą diktatūrą, nustelbia ir pagaliau išrauja paverg
tųjų tautų kultūrą ir importuoja savotiškąją — azia- 
tiškai burliokišką. Po jų valdžia apšvietos lygis nu
smunka, nes jų tikslais — padaryti visus žmones “ba- 
trakais”, t. y. bernais - samdininkais. Tai natūralu, 
nes diktatoriams tamsūnų gaujos tai pačios lengviau
sios valdyti ir išnaudoti. Vergas su pamėgimu laižo po
no batus.

Suprantama, kad nuo tokios “kultūros” visi su 
pasibaisėjimu purtosi, ypač tie, kuriems bolševikų 
rėžimo teko paragauti. Tai kažkas tokio neįmanomo. 
Kuriems teko bolševikų priespaudoj pabuvoti, tie ne
randa tinkamų žodžių tai nelaimei apibūdinti. Tai lyg 
koks baisingas sukrėtimas, panašus į žemės drebėji
mą, didingą gaivališką gaisrą ar viesulą - uraganą, ku
rį anais metais teko mums pergyventi. Visos tautos, 
kurioms bolševizmo pavojus gręsia, jaučiasi kaip ta moję atsiranda toks, anot prancūzų, enfant terrible— suskaldyti Jung. Tautas 
auka, apie kurią budelis su kirviu jau sukinėjasi. Da- pasibaisėtinas vaikėzas — kurs visus terorizuoja, nė- 
bar urmu visi Pabaltės ir Skandinavijos gyventojai kiek neatsižvelgdamas į nustatytas padorumo bei 
maldaute maldauja Alijantų, kad gelbėtų juos nuo mandagumo taisykles, tai tėvas, motina ir kiti šeimos 
vokiečių ir bolševikų. Tačiau ir Alijantų padėtis ne- nariai už galvos stveriasi, kas su juo daryti? Ypač kai 
permaloniausia. Jie yra giliai įsitikinę, kad Hitlerį vaikėzas jau nebe vaikėzas, bet stambus, pajėgingas, 

sumuš, bet kas bus paskui? Tai problemai išrišti Ali- atkaklus, šokąs muštis pusbernis. Jis žino, kad yra 
jantų vadai jau dabar labai susirūpinę. Atlanto Čarte- naudingas žagrei stumti ir dėlto jaučiasi galįs visą 
ris aiškiai nustato jų pokariniūs užsimojimus — grą- šeimą pašokinti. Nė jį nubaust, nė jį priglaust, 
žinti pavergtoms tautoms keturias laisves, bet kaip! Ir tautų šeimoje yra karčių, akis graužiančių dū- 
patenkinti žmogų su nežmonišku apetitu? Kada šei- mų, kurie suteikia nuolatinį galvos skaudėjimą. K

Įvadas Į Programą Taikai
Rt. Rev. Msgr. Fulton J.Sheen, Ph. D.

Vertė KUN. A. TAMOLIŪNAS
Graikų kalboje žodis “krizė” reiškia spren

dimą. Taigi, krizė istorijoje yra “istorijos 
nuosprendis bei ištarmė”, tai būklei, kurią 
bent kuri civilizacija gyveno ir protavo, jun
gės arba ne, laimėjo arba ne, meldėsi arba 
keikė. Kad mes atsidūrėme ties tokia krize 
istorijoje, šiandien tik palaikis. Nūngi, tokia 
krizė pareina dėl progresyvio krikščioniško
sios kultūros ir moralinio įstatymo atmeti
mo. Dėl to negalima kaltinti “eilinio žmo
gaus” minties. Vis dar universaliniai mano
ma, kad politinių ir ekonominių jėgų arba 
naujosios bankinės sistemos mainymas pra
šalins visas mūsų nelaimes. Tačiau, krizės 
reikšmė nesiranda tose epi-fenomenose, bet, 
tikriau, sąžinės išsižadėjime. Dėl trumpumo, 
krizės priežastis surandama šiuose palies
tuose sekamuose punktuose.

1. Mes esame ties pačia istorijos eros pa
baiga, taip tikrai kaip Roma buvo eros pa
baigoje, kai Alarikas smogė ties Salariano 
vartais. Skirtumas tarp anos krizės ir mūsų 
yra, kad tuometinėje Romoje materialistinė 
civilizacija buvo jau begriūvanti ir dvasinė 
civilizacija turėjo jau iškilti. Dabartinėje ins-
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Nacių partijoj kils revo- 
liuciia arba sukilimas ka- 
riuomenės prieš visus na
cius; arba kombinacija ge
nerolų ir biznierių su kokiu 
nežinomu vardu priešaky... 
bi ką, kad tik išsisukti nuo 
pražūties, kuri jų laukia. 
Visi tie išsisukinėjimai ne
apgaus tų, kurie turėjo gy
venti po Vokiečių prie
spauda. Ir neapgaus tūk
stančius žmonių Anglijoj, 
kur 50,000 vyrų, moterų ir 
vaikų žuvo nuo Nacių 
bombardavimų. Bet dabar-

siūlė taiką dabar. Yra 
daug gerų priežaščių, ko
dėl Franco dabar siūlo tai- 

alijantų valdžios prisiekė Bet ar tai. buv° j° Pa‘ 
kitiems davė — Lenkams, Tunisija įrodė, kad vai-, nubausti; ir tie, kurie pa- C1° P.a_S1U Ymai, ar Per

• »

Toksai pasidavimas reiš
kia prapultį visiems Vokie
tijos valdžios vadams, ir 
visiems jų pakalikams, ku
rie padėjo kankinti ir nu
žudyti tūkstančius žmonių 
okupuotuose kraštuose. 
Kaip Prez. Rooseveltas pa
reiškė praeitą spalių mėn., 
vadovai šių prasižengimų 
bus apkaltinti ir nuteisti 
pagal kriminalio teismo 
sprendimą. Tas irgi taiko
ma Japonams ir tiems Ita
lams, kurie prisidėjo prie

Jie bandys išnaudoti pavy
dėjimus ir nepasitikėjimus 
tarpe tautų ir pačiose tau
tose, bandydami viską, kas 
tik galėtų susilpninti Ali- 
jantų karo pastangą. Jie 
bandys įtikinti žmones, 
kad yra nauja Vokietija, 
saugi Vokietija, kad būtų 
saugu mums atšaukti karą 
ir neaukoti daugiau gyvy- šių prasikaltimų.

I
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tancijoje, tai dvasinė civilizacija, kuri yra 
skandinama, ir materialistinė beiškilanti.

2. Era, kuri išsibaigia, buvo charakterizuo
ta individualizmu, arba moralumo ir savimei
lių interesų identifikacija. Kaipo tokia, ji bu
vo trijų revoliucijų kūrinys, būtent: a) Re
liginės Revoliucijos, kuri žmogų išskyrė nuo 
atsakomybės dvasinei bendruomenei arba 
Bažnyčiai; b) Prancūzų revoliucijos, kuri 
žmogų išskyrė nuo atsakomybės politinei 
bendruomenei ir valstybei; ir c) Industriali- 
nės revoliucijos, kuri žmogų išskyrė nuo at
sakomybės bendrąjai ekonomiškai gerovei.

3. Paskutiniuose dviejuose dešimtmečiuose 
buvo tvirta reakcija prieš individualizmą 
vardan grupių arba šalininkų kolektyviškos 
valdymo formos, tai yra: Fašizmas, kurs in
dividą įsiurbia tautoje; Nacizmas, kurs indi
vidą praryja rasėje; ir Komunizmas, kurs in
dividą paskandina klasėje. Tų socialistinių 
valdžios formų protestai prieš liberalistinį 
individualizmą buvo teisūs, bet jų reformos 
buvo klaidingos. Tos sistemos niekada nebū
tų iškylusios, jei vakarų civilizacija nebūtų 
buvus ligonė.

4. Vakarų civilizacijos istorija, kaip Perik- 
leano amžiaus dramos, gali būti vaizduota 
trimis laikotarpiais. Pirmasis laikotarpis bu
vo krikščioniškoji civilizacija; paskui sekė, 
galima pavadinti Substitucijos Era, kurioje 
civilizacija per pastaruosius keturius šimtus

metų ryžosi viešpatavimui surasti Moralinio 
Dievo Įstatymo substitutą individų širdyse 
ir tautų tarybose. Tarp tų substitutų buvo 
Šventasis Raštas, Dieviškoji Karalių Teisė, 
Bendroji Valia, Žmogaus Protas, Gamtos į- 
statymas kaip Fyziškasai Įstatymas ir, pa
galiau, individualinis savimeilus interesas. 
Trečiasis ir paskutinis laikotarpis, kuris da
bar įeina, tur būt yra cyklinių karų ėra, kur 
svarbiausias vaidmuo ne tarp tautų, bet tarp 
ideologinių absoliutų. Religijos karai šešio
liktame amžiuje dabar pasiekė savo logiškų
jų konkliuzijų Anti-Religijos karuose.

5. Mūsų taip vadinamoji liberalistinė civi
lizacija, kuri išsibaigia, yra pereinamoji fazė 
tarp civilizacijos, kuri vieną kartą buvo krik
ščioniškoji, ir tarp kitos, kuri yra nekrikščio
niškoji. Ta civilizacija neturi savo pastovu
mo, ji didžiumoje pagrįsta pagretinėmis 
krikščioniškojo gyvenimo filosofijos nega- 
cijomis. Ji pasibaigs arba sugrįžimu į krikš
čioniškąją tradiciją, arba staigiu persikeiti
mu. Tai vien tik kuriasi demokratijos krizė, 
ir ji arba sugrįš iš kur prasidėjo, arba visiškai 
dings bei pragaiš.

Praktiškasai vakarų pasaulio ateizmas ir 
indiferentiškumas buvo prisiruošimas dėl 
Komunizmo, ir Komunizmas yra negatyve 
Nacizmo pusė. Liberalizmas tvirtina, kad ne
daro skirtumo, ar tu tiki arba netiki į Dievą. 
Štai, Komunizmas atsako, kad daro didelį

z 
skirtumą, nes nėra Dievo. Nacizmas atkerta, 
kad Komunizmas klysta, sakydamas, kad nė
ra Dievo. Nacizmas reiškia, kad yra Dievas, 
bet Dievas nėra Teisingumo Dievas, tik vo
kiečių rasės dievas. Tikrovėje, Nacizmas tur 
būt būtų neegzistavęs, jei Komunizmas būtų 
nenušlavęs “krikščionybės griūvėsiu”, ir Ko
munizmas būtų niekada neatėjęs į šį pasaulį, 
jei nebūtų buvęs ateizuotas arba subedievin- 
tas individų gyvenimas. Marksas tik sociali- 
zavo individualinį ateizmą, versdamas ateiz
mo atomus į komunistinio ateizmo moleku- 
lus.

6. Taigi, vakarų demokratijų pasaulis da
linai yra šios krizės priežastimi ta prasme, 
kad buvo indiferentiškas moraliniam įstaty
mui, bet taip pat duodąs vaistų sudaryti re
akciją prieš baisias nelaimes, kurias sukūrė. 
Matomas moralinio įstatymo atmetimas, o 
vaizdas su visomis nelaimėmis papiktino 
žmoniją, ir jo pradėjo reaguoti. Tai yra Die
vo pusėje ne laisva dalia, bet apystovomis. 
Niekada pirmiau demokratijos byla nebuvo 
taip susijusi su krikščionybe. Demokratija 
kovoja už kilnesnią dalią, negu kad žino; ji 
kovoja už kilnesnią dalią, negu kad nusipel
no. Taigi, demokratija turi ryžtis pasidaryti 
verta to didelio ir kilnaus pašaukimo, į kurį ji 
pašaukta.

(Bus daugiau)
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Antradienis. Gegužės 25, 1943 DARBININKAS

Raud. Kryžiaus Klubai 
Tarnaujantiems Vyrams

Viena iš pirmiausių pro- į su jais pačiu laiku vyko 
blemų, kuri pasirodė, kada 
Amerikos pulkai pradėjo 
vykti į užsienį buvo parū- 
pinimas jiems palinksmi
nimų laike atostogų nuo 
tarnybos. Amerikos Raud. 
Kryžius išrišo tą proble
mą, įsteigdamas klubus 
vyrams tarnyboje taip va- nas pasirodė ir radio - vik- 
dinamose “leave areas”, trola. Antrą dieną vietinis 
armijos valdininkų paskir- restoranas pasiuntė 70 ke
tose. Pirmiau Islandijoj, džių ir dailydės padarė 15 
vėliau Britų Salose, ir da- stalų, 
bar Šiaurės Afrikoj. Vid- 
rytuose. Indijoj, 
Australijoj ir keliose salo- Raud. Kryžiaus darbo. Li-' 
se Pacifike, šie klubai yra goninėse specialiai išlavin- 
labai popularūs. Operuo- ti darbininkai ir darbinin- 
jami, kaip privatūs klubai, kės su savo gražiomis 
su keliais pridėtais pato- Raud. Kryžiaus unifor- 
gumais. jie yra maža dale- moms, sekė pulkus ir pri- 
lė tėviškės svetimoje šaly- žiūrėjo tuos, 
je. Čia kareiviai gauna a- 
merikoniško maisto, 
rios lovos, paklodės 
valkalai, karšto ir 
vandens maudynės 
pinta. Žaidimų, skaitymo 
ir rašymo kambariai visa
da populiarūs.

Suplanuoti įvairūs pasi
linksminimai taip, kaip va
žinėjimai po miestą, teatro 
bilietai parūpinami, ir ki
tos programos organizuo
tos. Nors sykį per savaitę 
įvyksta šokiai, ir partne
riai parūpinti iš atsargiai 
parinktų sąrašų.

Kada Amerikos pulkai 
nuvyko į Šiaurės Afriką, 
praeitą lapkričio mėn., 
Raud. Kryžiaus atstovai

Orane, Raud. Kryžius tuoj 
perėmė didelį automobilių 
parodos kambarį ir įsteigė 
klubą Jung. Valstybių pul
kams. Ši vieta tuoj tapo 
bendra susirinkimo vieta 
Amerikos kareiviams. 
Truputį vėliau puikus pia-

I

Bet aptarnauti sveikus 
Kinijoj, kareivius buvo tik pusė

kurie buvo 
ligoninėse. Nors paranku- 
mai buvo apryboti, asme
ninės problemos išrištos ir 
įvairūs palinksminimai 
parūpinti. Kur ligoniai 
negalėjo rašyti, jiems laiš
kai buvo parašyti ir jie 
gražiai apžiūrėti ligos va
landose. Raud. Kryžius ga
vo 10 dėžių cigaretų, deg
tukų , skurtuvų, skutymo 
kremo, dantų šepetukų ir 
pašto, saldainių, popieros I 
laiškams, nuo 1,200 ligi 
1,500 knygų ir įvairių A- 
merikos žurnalų.

Vėliausias Raud. Kry
žiaus kareivių klubas į- 
steigtas Kunming, Kinijoj, 
Raud. Kryžius prieš kelias 
savaites pranešė apie ati
darymą. Nors transporta- 
cijos klausimas buvo sun
kus ir už gazoliną reikėjo 
mokėti $8.00 už galioną— 
klubas atidarytas pagal 
planą.

Kareiviai populiariu bal
savimu užvardino klubą 
“Victory Club”, jis suside
da iš vieno didelio kamba
rio, dviejų žaidimo kam
barių. bibliotekos, priėmi
mo kambario. Lauke įvai
rūs žaidimai irgi parūpin
ti. Bet žaidimams reikėjo 
įrengimus partraukti iš 

kurioje randasi labai Indijos, ir dėlei gazolino 
, reikėjo samdyti 

darbininkus sulyginti že
mę.

Parūpinti palinksmini
mus vyrams apleistuose a- 
vanpostuose. Anglijoj ir 
Šiaurės Afrikoj, kartais

Šva- 
ir už
šalto 
parū-
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Šie amerikiečiai kariai Russell saloj, Pacifike, prie mažos ugnelės ga
minasi sau valgymą. Pasistiprinę, jie žygiuos išpilti kailį priešams japo
nams.

liaus” aptarnavimą. Šie 
“clubmobiliai” aplanko į- 
vairias vietas ir kasdien po 
vieną. “Clubmobiliui” yra 
visokių įrengimų, jie turi 
daug plokštelių, kurias ga
lima girdėti per “loudspea- 
kerį”.

Dar apart kareivių klubų 
yra poilsio centrai įsteigti 
prie stovyklų ir vadinami 
poilsio namai. Šie namai, 
kaime, parūpina gražias ’ 
vietas, gerą maistą ir poil
sį. Su klūbais, poilsio na-
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LietK.FederacijosN.A.Apskr
Suvažiavimas

įvyks birželio 6 d., 1943 m., 2 vai. po pietų. 
Darbininko” Svetainėje, (‘Darbininko' name), 

So. Boston, Mass.
Federacijos skyriai kviečiami prisiųsti savo 

delegatus į suvažiavimą.
Dvasios Vadas— Kun. K. Vasys 
Pirmininkas — A. Daukantas 
Sekretorius — B. Jakutis.

RACUOHAVIMAS

KAVA: Ženklelis #2

CUKRUS: Ženklelis #12
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WORCESTER, MASS
VYČIŲ GARSAS vių puota įvyko nuotakos tėve-

Sekmadienį. geg. 2 dieną. So. lių namuose. Tarp dalyvaujan- 
. Bostone Vyčių Algirdo 17-tos čių buvo parapijos vietiniai kū

mais Šių Raud/ Kryžiaus kuopos kambariuose įvyko Vy- nigai, kun. Bakanas iš Šv. Ka- 
įstaigų yra 150. z..... _.

GEGUŽES MĖNESIO
Knygutė.
gražūs skaitymai kiekvienai stokos, 
dienai per visą gegužės mėnesį.
Knygutė buvo išleista Šv. Kazi
miero Draugijos. Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
184 pusi. Kaina tik 25c.

Užsisakydami šią “Gegužės 
Mėnuo’’ knygutę. įdėkite 25c į
konventą ir prisiųskite: “Darbi- daug mylių nuo arčiausio 
ninkas" 366 W. Broadway. So. kai Amerikos Raud.
^stcn. Mass., .r tuojau ją gau. ..clubmobi_

A.R.C. čiu Naujos Anglijos Apskričio zimiero parapijos, miesto majo- 
į suvažiavimas. Vyčiai iš įvairių ras Bennett, Apsaugos Direk- 

’f’L ’ kolonijų dalyvavo. Vyčiai 116- torius Vernon Inett ir Daktaras
-EV-ldsmKclVlIIldb j kuopos puikiai pasirodė. Pranas Rozanski, kurs dabar y- 

------------- Nežiūrint dabartinių sunkumų, ra leitenantu J. V. Laivyne.
kuopa įstengė net keturis auto-1 
mobilius nusiųsti. Vairuotojai 
buvo sekantieji: Anielė Smols- 
kytė, Adelė Pigagaitė. Albertas 
Zavorskas ir Kazys Tamošiū
nas. Dviejų panelių iš mūsų 
kuopos gabumai tapo įvertinti, 
nes buvo išrinktos į apskričio 
valdybą: Liudvika Totilaitė — 
Vice-Pirmininkė ir Irena Keršy- 
tė — Iždo Globėja. Kuopa nuo
širdžiai dėkoja virš-minėtiems 
asmenims ir tiems, kurie nuva
žiavo ir taip gražiai pasirodė. 
Toks pasišventimas yra tiesiog 

: pagirtinas.

, Selective Service prane
ša, kad vyrai yra suskirs
tyti šiaip:

Tinkami Militariai
Tarnybai

Class I-A: Tinkami milita-
riai tarnybai.

Class I-A-O: Tinkami ne- 
kovojančiai militariai 
tarnybai; sąmoningas 
pasipriešintojas (cons- 
cientious objector).

Class I-C: Jung. Valstybių 
žemės ar laivyno jėgų 
narys.
Atidėtas šaukimas Iš į -------------
Priežasties Užsiėmimo skaičius leitenantų nuo-

Class II-A: Vyras reikalin- iat didinasi. Geg. 10-tą dieną 
gas civiliam veikimui. vYtls Adomas Kudarauskas sek- 

i Class II-B: Vyras reikalin- mingai užbaigė mokslus J. V.
gas karo produkcijos 
programai.

Class II-C: Vyras, kurio 
šaukimas tarnybon ati
dėtas dėl užsiėmimo a- 
grikultūroje.
Atidėtas šaukimas Iš

Priežasties Priklausomųjų
Class III-A: Vyras, kuris 

turi tikrą šeimynišką 
gyvenimą ir turi užlai
kyti vaiką ar vaikus.

Class III-C: Vyras, kuris 
turi užlaikyti šeimą ir 
turi užsiėmimą agrikul
tūroje.

Class III-D:
šaukimas 
dėtas dėl 
ir apsunkinimo žmonai, 
vaikui arba tėvam.
Atidėtas Šaukimas Dėl

įvairių Priežaščių
Class IV-A: Vvras, kurio 

šaukimas atidėtas iš 
priežasties amžiaus ir 
kuris yra pasiekęs 45-tą 
gimtadienį.

Class IV-B: Valdininkas, t 
kurio šaukimas atidėtas j 
pagal įstatymą.

Class IV-C: Neitralus sve
timšalis (nepilietis), ku
ris prašo atleisti nuo 
pratybų ir tarnybos ir 
svetimšalis nepriimtinas 
į ginkluotas jėgas.

Class IV-D: Religijos kuni-l

II
i

valia buvo kitokia, nes nesuspė
jo. Tik porą valandų pasivėlino. 
Vincas didvyriškai priėmė šias 
sunkias valandas, visiškai pasi-‘
davė Dievo valiai. Šioje progoje War Ration Book One yr 
kuopa išreiškia savo nuoširdžią geras dėl 1 svaro kavos lis 
užuojautą Vincui, Jo mamytei, birželio 1 d. 
broliams ir seserims.

Vincas surado laiko atvykti į War Ration Book yra ge 
mėnesinį susirinkimą. Savo kai-. ras dėl 5 svarų cukraus lig 
boję pareiškė dėkingumą už birželio 1 d. 
laiškus, kuriuos kuopa kiekvie-! 
ną mėnesį siunčia kiekvienam 
nariui, tarnaujančiam kariuo
menėje.

Vincas baigė aukštesnius 
mokslus Fort Benning, Geor- 
gia. Tuomi ir gavo leitenanto 
paaukštinimą. Dabar randasi 
Wyoming valstybėje, kur mo
kina kitus kareivius.

Nuoširdų ačiū taria visi na
riai Vincui už atsilankymą, i 
sveikina su paaukštinimu ir lin- i 
ki geriausios kloties, geros į 
sveikatos ir Dievo palaimos da
bartinėje vietoje.

“Auksas ir Sidabras’’;

i
RAUDONI ŽENKLELIAI

i
(Dėl mėsos produktų 

kenuotos žuvies, aliejų i 
sūrių).

Raudoni ženkleliai E, F 
G, geri ligi birželio mėn 
šio.

Raudonas ženklelis 
geras nuo gegužės 16 d.

MĖLYNI ŽENKLELIAI
t

(Kenuotam, šaldytam! 
Į arba džiovintam maistui).

Mėlyni ženkleliai G, H, J, 
geri ligi birželio 1 d.

O. W. I.

PADĖKA
Adomas yra sūnus Adomo ir 

Joannos Kudarauskų, gyv. 35 
Canton St., o Lilijona yra duk
tė Vinco ir Magdės Mitrikų, 
gyv. 19 Washburn St. Jaunave
džių tėveliai labai nuoširdūs pa
rapijiečiai ir, būdami biznieriai, 
nesigaili įvairiais būdais parem
ti parapijos reikalus.

Valdyba ir nariai sveikina ir 
linki jaunavedžiams gražaus ir 
sėkmingo gyvenimo moterystė
je. Ypač sveikina Adomą su pa
aukštinimu į leitenantus.

Iš gilumos mūsų širdies dėko
jam visiems, kurie atsilankė ge
gužės 16 dieną išklausyti šv. 
mišių mūsų intencija 25-kių 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Taipgi širdingai 
dėkojame Dvasiškijai ir vi
siems giminėms ir draugams už 
gražius linkėjimus ir brangias 
dovanas.

Matas ir Teodora Kripai. 
Hartford. Conn.

Mes galime parengti žir
gus ristynių metui; bet 
pergalė Dievo duodama.

Saliamonas.

Juozas Kasinskas
Ine. įg

Laidotuvių i
Direktorius

1
 Patarnavimas Dieną ir Naktį A

602 Washington Blvd. | 
BALT1MORE, Md.

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų ®

®©®©@'3©<3@®©3©©@‘3©©©©g>©®Se
Užsisakykite Toniko Pas Mus \

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. t

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. !
Grafton A ve., • Islington Mass. |

Tel. Dedham 1304-W |
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130Jf-R

sakė gražią kalbą, kurioje in- 
terestingai nupiešė kareivio 
gyvenimą stovyklose. Juozas 
ir žmona, buvus Vytė Algirdo 
kuopos So. Bostone, atgal su
grįžo į Indianą, kur Juozui pa-

Vyčiai, kurie užima aukštas 
vietas kariuomenėje nepamirš
ta kuopos ir savo brolių narių. 
Leitenantas Juozas Matačins- 
kas prieš Velykas buvo atva
žiavęs aplankyti savo tėvelius. 
Progai pasitaikius, Juozas su 
savo žmona dalyvavo kuopos 

Pa

' “ !
Vyras, kurio 
tarnybon ati- 
didelio vargo

kariuomenės mokykloje Fort 
Monmouth, N. J. ir tapo pakel
tas leitenantu. 12-tą dieną apsi- mėnesiniame susirinkime, 
vedė su Lilijona Rakickaitė, 
kuri ilgus metus kuopoje ėjo 
finansų raštininkės pareigas. 
Moterystės Sakramentą abiem 
suteikė klebonas kun. Vasys. 
Nors ir oras netoks geras buvo,
daug susirinko bažnyčioje pa- vesta vadovauti pulkas karei- 
simelsti už jaunavedžius. Vestu- vių. Nebūtų iš kelio čia pri- 

minti, kad Juozas yra vyriausy- 
gas ar ministeris ir dva- bės žinomas, kaipo kulkosvy- 
sinių mokslų studentas, džiu ekspertas. Paskutinis ra- 

iportas korespondentui pranešė, 
kad stovyklos viršininkas pas
kyrė specialį kvotimą visiems 
oficieriams, kurių skaičius bu- 

. vo net 120. Rezultatai parodė, 
kad kuopos Vytis Juozas užsi
pelnė aukščiausią laipsnį išeida
mas pirmas iš tų 120. štai kodėl 
kuopa džiaugiasi Juozo gabu
mais ir linki tolimesnio pasise
kimo. Iš Indiana buvo paskir- 

kur 
dabar eina savo pareigas. Visi 

už atsi-

Reikalingas Tautinės 
Svarbos Darbui Po
Civilės Direkcija

Class IV-E: Reikalingas 
tautinės svarbos darbui; 
sąmoningas pasipriešin- 
tojas.
Atidėtas šaukimas Iš

Priežasties Netinkamumo 
Class IV-F: Fiziškai, pro

tiniai, ar moraliai netin- tas net į tolimą Arizoną, 
karnas.

Pastaba: Registrantai virš Vyčiai dėkingi abiem
38 m. amžiaus ir žemiau lankymą.
45 metų amžiaus yra at-j 
žymėti raide “(H)” se
kant jų klasifikaciją. 
Jeigu registrantas yra 
atžymėtas šiaip, Class Į 
1-A (H). To amžiaus 
grupės registrantai nė
ra įpareigojami tarny
bon dabartiniu laiku pa-j 
gal egzekutyvį įstatymą. Į lyvauti laidotuvėse.

Netikėtai atsirado mūsų tar
pe Leitenantas Vincas Kaspa
ras. Velykų dienoje liūdna ži
nia pasklido parapijoj. Vinco tė
vas po ilgos ligos buvo Dievo

i pašauktas iš šios žemės. Nors ir 
! buvo Wyoming, skubinosi grei
čiausiais būdais atvykti čia da- 

bet Dievo

ENERGY WINS! By Boddington
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Baisūs Lietuvos Baudžiauninkų

— 80 m. nuo baudžiavos panaikinimo. — Kūlė
jus pažabodavo. kad žirnių nevalgytų. — Blogai 
iškepei, nešiok kepalų per savaitę ant nugaros.
— Rykštininkas baudžiauninkų plakimui, —i 
Kruvinos egzekucijos ant kapinių. — Kai mito

usnių lapais ir iš šiaudų kepta duona. 
“Neleisiu chamo j mokslus“.

Ašaromis ir krauju lais- o buvo atsitikimų, kad ne- 
toma Lietuvos žemė. Ir tai norėdami leisti kūlėjams 

Kietas var- baudžiauninkams valgyti 
gas — lietuvių tautos nuo- iškultų žirnių ir pan., juos 

Štai šiemet pažabodavo, kad kramtyti 
Buvo dvarų, 

kur kūlėjų per tris paras 
nepaleisdavo namo. Per vi
są tą laiką negaudami šil
to valgio, be miego, jie taip 
išvargdavo, kad atsisėdę 
užkąsti kokio mirkalo, čia 
pat užsnūsdavo, bet juos 
greit prigeldavo prižiūrė- 

tautai nesukelia, kaip žmo- tojo kančius. Pavasarį lau- 
nių kančios.

VISKAS DVARUI,
VISKAS PONAMS
.prašydamas anuos sun- vų darbuotis. Kaikuriuose 

dvaruose buvo tokia drau
smė, kad baudžiauninkai 
ne tik negalėjo atsisėsti, 
bet net ir atsigerti neleis
davo, o mergaitės sugrė
busios vieną kupetą šieno, 
turėjo bėgte prie kitos 
bėgti. O atsirasdavo ir ne
paprastų darbų, pavz., kai- 
kuriose vietose baudžiau
ninkės savimi turėjo mai
tinti ponių kūdikius, ar net

ne tik dabar.

latinė dalia.
sueina 80 m. kaip Lietuvo- negalėtų... 
je panaikinta baudžiava 
(atatinkami įstatymai bu
vo išleisti ir ankščiau, ta
čiau pilnas jų vykdymas 
daugiausia pasireiškė 1863 
m.). Prisiminkime Lietu
vos baudžiauninkų vargus, 
nes niekas tiek simpatijų

i

TRYS KINIJOS VADAI — Iš kairės į dešinę: Dr. H. H. Kung, finansų 
ministeris; Prezidentas Lin Šen, ir Generalissimo Chiang Kai-shek. Jie 
kelyje iš jaunimo korpuso susirinkimo, Chungking’e.

• v •

kuose daugelis turėdavo 
rankomis mėšlus iškratyti, 
nuo ankstaus ryto iki sau- 

'lėleidžio pievose ir prie ja-
- - . . — —

dosius laikus to meto po
vas Dionyzas Poška taip 

eiliavo:
Pons mūsų norėdamas

padauginti turtų,
Tų kart, kada aš verkiau 

pasidaro kurčiu:
Kaipo gyvulį savą

tik dėl darbo augiu,
Kas metai vis mokesnius

ir lažą padaugin...
Reikia duoti žąsis, gaidžius,

kiaušinius, vilnas, uogas, Į dvaro šunyčius...
Riešutus, grybus, sūrius, 

ilges, linų sruogas, 
Ir visokias rinkliavas, 

kurios vis didinas, 
Dievs žino, kaip anos į

lenkiškai vadinas.
I

Baudžiavos prievolės tik
rai buvo didelės: dvarui, be 
suminėtų dalykų, reikėjo 
javų nugabenti, linų plonai 
priverpti, kad tolka siūlų pluta atšokdavo, 
lįstų per ponios žiedą, vai- suzmekus, tai dvarininko 
kai eidavo plunksnų plėšy- įsakymu tos duonos kepa- 
ti, mergaitės karvių melž- las buvo pririšamas prie 
ti; ir sunkiai sukrapštomo nugaros. Turėdavo jį visą 
pinigo reikėjo pridėti, o savaitę nešioti ir visus dar- 
svarbiausia — per dienų bus atlikti. Janonių dvare, 
dienas dvarui dirbti. Rude- jei nugaišdavo žąsiukas, 
nį kulti jaujose pradėdavo 
vidurnaktį, nuo pirmų ar 
antrų gaidžių, tai ir nak
vodavo iš vakaro nuėję į 
jaują. O kultuvas įsunksta 
per valandų valandas mo
juoti rankomis. Kiti ir val
gyti neturėjo pakankamai,

Sungailiškių dvare urėdas karuoti, kad namie uždė- 
negyvai užkapojo pieme- tus darbus padarytų. Ne- 
nėlį, kam tas žąsis įleido į mažas vargas buvo verpė- 
avižas. Plakimas būdavo joms — 
taip paplitęs, kad kaikurie mos šviesos. Viena, būda- 
dvarai turėdavo specialų vo, 
rykštininką. Jo darbas bu- verpia, 
vo parūpinti 
rykščių atsargą baudžiau- va. Dieną dirbdavo dvare, 
ninkams plakti. Rykšti- o savo laukus įdirbti ir ja- 
ninkai pripiaudavo rykš- vus nuimti reikėjo kaiku- 
čių, išmirkydavo, kad bū- riems nakčia. Darbas pra- 
tų liaumesnės ir surišda- gariškai sunkus, o bau- 
vo kūleliais po nustatytą džiauninko valgis prastas: 
skaičių.

• v neturėjo tinka-

balana žibina, o dvi 
Pirkioj pilna dū- 

reikiamą mų, ant žemės pelenų krū-

BAISIOS BAUSMĖS
Beteisiai baudžiauninkai 

buvo kaip gyvuliai pono

KRUVINAI NUPLAKA 
IR SPIRITU IŠTRINA 
Nuplakimui didelės prie

žasties nereikėdavo. Taip, 
Plungės valsčiuje, jei per 
patikrinimą kamaroje ras- 
davo pieną neapdengtą

INDIVIDUALIS MŪSŲ 
DĖKINGUMAS

Individualis mūsų dėkin- J vira širdimi, — su pagar- 
gumo jausmas, kuris taip1 ba skambančiais žodžiais, 
labai yra susijęs su pačia kad visi galėtų girdėti ir 
mūsų prigimtimi, visuo- suprasti. Sakykime tai ne- 
met mus stipriai akstiną ir apsiniaukę, bet su patenki- 
sėti ir pjauti, vien gerus, nimu ir dėkingumu spin- 
naudingus vaisius, mūsų dančiu veidu. Sakykime 
dėkingumo dirvoje. Dėkin- tai su tam tikrais rankų 
gurno laipsnis pas visus judesiais, ir visais gyvais 
žmones, — yra labai nevie- savo kūno jausmais. Sten- 

I nodas: vienų žmonių šir- kimės kiekvienam parody- 
dyse jis yra labai didelis ir ti linksmą, malonų, — ne
pilnas, antruose tik vidų- apsiniaukusį savo veidą, 
tinis, o trečiuose, — visiš- kas tik reikalauja mūsų 
kai mažas, nuskurdęs. Tai žodžio, mūsų kokios nors 
priklauso tankiausiai ir dovanėlės, kokio nors pa- 
nuo to, kokioje bendrosios tarnatimo, arba kokiame 
kultūros pozicijoje, kuris į nors reikale, — bent sim- 
žmogus randasi. Yra net patingo rankos paspaudi- 
kaikurie žmonių sakoma,j mo. Elgkimės su kiekvienu 
kad juo žmogus aukščiau 
kultūroje stovi, — juo di
desnį ir dėkingumo jaus- 

,T ... ., mą, savo širdyje turi. KitiVaiką pasodindavo vidury Lina tame daįke dar t0. 
aslos, apramstydavo kaili- U tvirtindami, kad de
niais. Tarp kailio vilnų pri- kin _ toi
berdavo trupinių. Sūnelis* 
juos per dieną šnikštinėda- 
vo, nesitraukdamas nuo 
vaiko...

moterys šventadieniais 
prisikasdavo bulvių, pada
rydavo barščių, supildavo 
į kubilėlį, tai ir užtekdavo 

1 visai savaitei. Valgydavo ir 
usnių lapus, tik nevisada 
būdavo laiko jų pririnkti. 
Būdavo vietų, kur bau
džiauninkai tiek skurdžiai

nuosavybėje. Jiems para- mediniu ar akmens dang- gyveno, kad j duoną mai- 
. .. . — . , , Rvnavn t^iir ir snicnnisriisginti nesigailėta nei rykš

čių, nei botago, o kartais 
išgalvodavo ir specialių 
bausmių. Taip Kražių dva
re, jei mergaitei nepasi
sekdavo duona iškepti, 

būdavo

tai turėdavo atsakyti pie
menėlis: žąsiuką jam pa
kabindavo ant kaklo ir vai
kutis jį tol nešioti turėjo, 
kol žąsiukas visai supūda
vo. Tik jo kaulus ponas; 
nukabindavo. O būdavo 
dar blogiau — pavyzdžiui,

VVaste Fat Turnover ?

Tony Everg, acetylene burner at Contolidated Shipyardg, Morria 
Heights, N. Y., collects fat from lathe operator, Gephard Wagner. “And 
my wife turns over all her kitchen greate to the meat dealer as 
soon as she collects a canfui,” says Wagner. “Every drop counts to 
make glycerine for aunpowder.”

čiu, tai už nudengtus puo
dus šeimininkę patiesę nu
plakdavo. Pamatys besi
dairant prie darbo, ] 
luojant — įkirsdavo atsa
kančiai. Kraujui pasiro
džius, suvilgydavo spiritu 
ir vėl kirsdavo kiek pa- 

į skirta. Jei apalpsta, vande
niu atgaivindavo ir vėl 
plakdavo. Daugelyje dva- 

irų buvo specialūs loviai 
1 plakamam baudžiauninkui 
paguldyti. Neveltui niekie- 
ne neginami baudžiaunin
kai skundėsi vyskupui Va
lančiui:
— Visus žmones kasdien 

be pasigailėjimo muša... 
j rykštėmis, pagaliais, kan- 
čiais ir agrastais. Dėl to i 

’į mušimo yra kurčių, be-J 
dančių, su sužalotomis 
rankomis, o kaikurios mu- 

Įšamos moterys persileido, 
kitos net mirė”. Kitur val
stiečiai bandė priešintis, 
ypač po 1861 m., kada bu
vo pranešta, kad už 2 me
tų baudžiavos nebebus. 
Tačiau tuos smurtininkus 
nuramino pašaukta rusų 

: kariuomenė ir kruvinos eg- 
‘zekucijos, kurių vien Kau
no gubernijoje 1861 m. bu
vo 117. Skirsnemunio dva
re, kad labiau pagąsdinti 
baudžiauninkus, dvarinin- 

’ kas pasikvietė kazokus, 
suvarė žmones į kapines,! 
atvežė du vežimu rykščių 
ir tų maskolių padedamas; 
žadėjo visus plakti iki mir
ties ir čia pat palaidoti, jei 

1 negrįš vėl baudžiavos eiti. 
! Bet čia žmonių nepalaužė.
Pergązdintos moterys ver
kė ir alpo, bet jau daugiau 
į tą dvarą baudžiavos neb
ėjo.

KAI DUONĄ KEPĖ IŠ 
SENŲ STOGŲ

Ilgai dar tekdavo ir va-

I

x •

visas Jo malones, kuriomis 
Jis mus nevertus visuomet 
taip skaitlingai apdovono- 
ja. J. Butkevičius.

Pietų Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

šydavo pelus ir sugrūstus 
senų stogų (dangčių) šiau
dus. Ir tuos mišinius dar 
reikėdavo patiems namie 
girnomis susimalti. Tokių 
kepalų su kačerga iš pe
čiaus negalėdavo ištraukti 
— subirėdavo (už tat ir 
duona vadinosi — bėralinė, 
t. y., iškepta iš to, ką pa
berdavo į pečių padžiovin
ti, o vėliau maldavo). Ke
palus ištraukdavo į pečių 
įsilindęs piemenėlis. Toje 
duonoje kartais būdavo 
tiek šiaudų ir sausų pelų, 
kad vaikščiojančius apie 
ją su balana perspėdavo:
— Pamažu su žiburėliu— 

neuždek duonelės!
ŠUNELIAI BAUDŽIAU

NINKIŲ VAIKUS 
AUKLĖIO...

Ilgas valandas, visą die
ną baudžiauninkai vasarą 
dirbo dvare. Vargas tė
vams, kurie turėjo mažus 
vaikus, šeimos griebėsi to
kių priemonių: kad vaikas 
nerėktų, išeidami į darbą 
įleisdavo į trobą šunelį.

i

žmogumi, — mūsų artimu 
taip, — kaip elgtumės su 
pačiu V. Dievu, jeigu Jį 
veidas į veidą, savo kūno 
akimis išvysty galėtume. 
Žodžiu, parodykime vi
siems tokį mandagumą ir

tikroji žmogaus prigimtis, dėkingumą, — kokį rodo- 
ir tą prigimties dėkingu- me Pačiam V. Dievui, už 
mo jausmą, pačiam žmo- . 
gui, — nė didesniu nė ma-j 

Baudžiauninkai be ponojžesniu padaryti, esą visiš-j
žinios netik negalėjo ves- kai nebegalima. Tačiau ne- • 
tis, bet nė vaikų į mokslą atrodo, kad tai būtų tikra 
leisti. Kai Vizginių kaimo tiesa. Dėkingumas žmo- 
(Telšių apskr.), baudžiau- gaus širdy pats neauga, 
ninkas Kosminskis ėmė Į tarsi ant lauko žolė. Jis yra 
sūnų mokyti, dvarininkas gan lepi gėlelė, kuri pati 
uždraudė. Tėvas prašė, savaime reikalauja didelės 
aiškindamas sūnų norįs į priežiūros, — rūpestingo 
kunigus išleisti, o ponas laistymo, ravėjimo ir tt.
kartojo: Žmogus pats turi ją išsi- i So. Boston. Mass.
— Į kunigus draudžiu ei- auginti savo širdyje, jeigu 

ti. Bus kunigu, tai mes nori jos žiedu ir maloniu 
tam chamo vaikui turėsi- kvapu, pats pasidžiaugti 
me rankas bučiuoti. Nelei- ir kitus pradžiuginti. Nesi- 
siu! tikėkime, kad kas nors ki-

Tėvai ištisą mėnesį vaik- tas, tą gėlelę mums išau- 
ščiojo, kol poną permal- gintų! 
davo. Išsimokslinęs Kos- Pavyzdžiui, kai sakome 
minskis buvo vėliau Ušpa- kam nors “ačiū”, už pada- 
lių klebonu. rytą mums kokį nors ge-
DŪMINĖSE PIRKIOSE rą darbjL — sakykime tai
Baudžiauninkų pirkiose j 

dūmtraukių (kaminų) ne
buvo. Dūmai išeidavo pro’ 
praviras duris ir per aukš
tinį. Grįčioje buvo koks 
vienas, kitas langelis ir tas 
mažiukas, o kad sunku bū
davo stiklų pirkti, tai ne
kartą išdaužtą kampą len- 

, tele pridengdavo. Kaip sa
ko, langai buvo maži — tik 
šuniui pralįsti. Troboje tik 
patys ūkininkai gulėdavo 
iš lentų sukaltose lovose 
o kiti — ant suolų.

Kad kaip galėdami su
mažintų išlaidas, net ir į 
bažnyčią eidavo basi, o tik 
prieš patį miestelį apsiau
davo taip, kad poros batų 
kitai moteriai užtekdavo 
visam amžiui, ir vyrai ba
tus išnešiodavo po 25 me
tus.

BAUDŽIAUNINKĄ 
IŠMAINĖ I BŪNI

Baudžiauninkai buvo be
teisiai. Nekartą prasilošęs 
ponas atsilygindavo ati
duodamas baudžiauninką. 
Žinomi atsitikimai, kada 
baudžiauninką išmainyda
vo į arklį. Židikų gi ponas, 
patyręs, kad jo draugas 
neturi gero medžioklės šu- 
nio, pasiuntė jam du, o a- 
nas ponas mainais davė du 
jaunus baudžiauninkus. 
Blogiausia būdavo tiems, 
kuriems liga ar senatvė 
sveikatą atimdavo. Ne
kartą tokie būdayo išmeta
mi iš turėto ūkio, iš trobe
lių ir turėdavo dangintis, 
kur akys veda, viską pali
kę. šitoksai buvo bau
džiauninkų gyvenimas. Ži
noma, čia parinkti gal pa

i

y
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AT 64—For fourth time in 
his life, Harry Rudolph, 64, 
of Omaha, Neb., has en- 
listed in war. He’s stati ser
geant at Ainsvorth, Neb., 
Army air base. Flrst enlist- 

ment was in 1898.

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway,

nevien sausomis savo lupo- ’ 
mis, bet iš širdies gelmių 
nuoširdžiai ir atvirai išei
nantį. Sakykime tai su at-

tys baisiausi atsitikimai. 
Būdavo ir žmoniškesnių 
dvarininkų, ir pakenčia- 
mesnių gyvenimo sąlygų, 
bet vistiek žmonės ne sau 
gyveno. Neveltui baudžia
vos dainos taip liūdnos: 
— Ponai duoną valgo dar ir 

pikliavotą,
’ Į O mes vargdienėliai, 

dirsių nesijotų.
Arba kita:

— Prie ugnelės susibūrę 
lieja graudžias ašaras, 
valgo juodų pelų dumtų, 
šaltinėlin vilgina”.

K. J. Prunskis.

ŠV. ONOS HOVENA

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis, 

į Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
j Jaskal. C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis-

• tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
' Su užsakymu įdėkite į konvertą 
į 15c. ir pasiųskite, DARBININ-
* KAS. 366 W. Broadway. So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite

įminėtą knygutę.

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

| Šeimynas,
Jei trokštate, kad Dievo Palaima įžengtų

7 per Jūsų namų slenkstį —
j tai nelaukdami užsisakykite
1 “ŽVAIGŽDE”

Jėzaus Širdies Mėnesinį Laikraštį. 
Kaina metams — 50 centų — su priedu $1.00

Užsakymams adresas —
“ŽVAIGŽDĖ”

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

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

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

Maldas Apaštalavimo Direktorius.
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Antradienis. Gegužės 25. 1913
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Atsiminimai Iš Netolimos 
Praeities

Šv. Kazimiero Lietuvių Katalikų Parapijos 
Auksinio Jubiliejaus Proga — 1893—1943.

PITTSBURGH. PA. — šių džiaugsmu pradėjo garbingai 
metų vasario Devynioliktoji, švęsti nuopelningąjį parapijos 
tai viena iš įžymiausių dienų Auksinį Jubiliejų. 
Šv. Kazimiero lietuvių katalikų 
parapijos gyvenime. Tai atmin
tinoji garbinga ir istorinė diena, 
nes lygiai 50 metų atgal, bū
tent. vasario 19 dieną. 1893 me
tais. Pittsburgho ir apylinkių 
lietuviai katalikai dalinosi tuo 
neišreiškiamu džiaugsmu, kad 
galėjo dalyvauti pirmose lietu
viškose pamaldose šv. mišių, 
kurias atnašavo kun. Adomas 
Lopato senosios katedros skie
pe, Grant Street and Fifth 
Avenue. Pittsburgh, Pa.

Tą atmintiną ir reikšmingą 
dieną lietuviai katalikai neapsa
komai džiaugėsi, kad galėjo pri
gimtoje savo tėvų kalboje išgir
sti lietuvišką pamokslą, kurį 
jiems skelbė pirmasis lietuvis 
kunigas šiame didžiuliame dū
mų mieste.

Iš daugybės šimtų mūsų tau
tiečių širdžių ėjo nuoširdžiausia 
dėkonės malda Gerąjam Dievui, 
kad jiems teikė tokią didelę ma
lonę mylimoje savo tėvų kalboje 
garbinti visų mūsų Kūrėją ir 
žmonijos Tėvą.

Šv. Kazimiero lietuvių katali
kų parapija, išgyvenus pusę am
žiaus, tą pačią garbingąją die
ną galėjo su maloningu pasidi
džiavimu žvelgti į visa tai kas 
buvo nuveikta per pastaruosius 
50 metų, galėjo su iškilmingesne 
išraiška veiduose gėrėtis dide
liais nuopelnais, galėjo Gerąjam 
Dievui nuoširdžiau dėkoti ir di
desniu džiaugsmu minėti tą gar
bingąjį 50 metų laikotarpį.

Nenuostabu, kad Šv. Kazimie
ro lietuvių katalikų parapija, 
išmintingoje dabartinio kleb.
kun. Magno J. Kazėno vadovy-. 
bėję, tą pačią garbingąją dieną į kau pinigus parapijos bažnyčiai 
ir su tuo pačiu neišreiškiamu įstatyti, ir viską ten palikau”.

Gi šią gegužės 23 dieną, iškil
mingai baigėsi šv. Kazimiero 
lietuvių katalikų parapijos Auk
sinis Jubiliejus su garbingomis 
ceremonijomis, kurios prasidė
jo 11 vai. ryte, dalyvaujant Jo 
Ekscelencijai vyskupui Hugh 
C. Boyle. D. D., kuris po iškil
mių. be palaiminimo parapijai, 
taip pat suteikė ir Sutvirtinimo 
Sakramentą parapijos vaikams.

Iškilmėse dalyvavo žmonių 
minios ir skaitlingoji dvasiški- 
ja. Gi 1 vai. po pietų ruimingoje 
mokyklos auditorijoje įvyko šv. 
Kazimiero lietuvių katalikų pa
rapijos Auksinio Jubiliejaus už
baigimo bankietas su įdomia ir 
nepaprasta programa.

Pažvelgus Į netolimą 
praeiti

Kad tuos visus atsiminimus 
atpasakoti, užimtų daug vie
tos... Reikėtų surašyti storoką 
knygą... Gi ilgi aprašymai skai
tytojam nuobodūs... Kadangi 
apie pirmąsias parapijos Auk
sinio Jubiliejaus iškilmes ir 
bankietą esu jau plačiau rašęs 
“Darbininko”. “Lietuvių Žinių” 
ir dienraščio “Draugo” skiltyse, 

’ dėl to dabar pasitenkinsiu vos 
ti keliais maloniais, bet atmin
tinais atsiminimais iš netolimos 
praeities.

Apie kunigą Adomą Lopato 
klebonavimą mažai tegaliu pa
sakyti. nes jis be galo kuklus 
kunigas ir apie kilnius savo dar
bus daug nekalba. Paklaustas 
apie klebonavimą Pittsburghe, 

1 jis vos tiek turėjo pasakyti: 
Buvau tik trumpą laiką, rin-

Kaip Tamsta Gali Padėti

KURO SITUACIJAI

e

DARBININK A S

ę -

Dėdes Šamo kariai prisirengę pasitikti priešą su priešlėktuviniu pa
būklu, kur nors Pacifike.

Jis sekamai klebonavo Šv. An
tano lietuvių katalikų parapijo
je. Forest City, Pa., gi rugsėjo 
3 d. 1914 m. buvo J. E. vysku
po Hobano paskirtas eiti klebo
no pareigas tuo metu besiku
riančiai Šv. Mykolo lietuvių ka
talikų parapijai, Scranton, Pa., 
kur sumanioje jo vadovybėje 
pastatyta bažnyčia ir pratiesti 
planai jaunesnei lietuvių kartai 
įvykdyti. Jis čia uoliausia rūpi
nosi parapijos reikalais ir il
giausia klebonavo, net iki liepos
28 d. 1931 m., nuo kurio laiko Anais laikais Šv. Kazimiero 
vyskupo paskirtas kapelionu parapijos lietuviai sugyveno 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselėms, vienybėje, buvo geri katalikai ir 
Elmhurst. Pa. Nors jis labai dideli patrijotai. Jie duosniai 
jau susenęs, 
dar tebekapelionauja.

Už tai garbė taip pat eina D. G. 
kleb.- kun. Jonui Sutkaičiui ir 
geriesiems lietuviams katali
kams.
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ŽODIS APIE KURO TAUPYMĄ

TAUPYTI kuro karo laike yra svarbu ir pat
riotiška.

Kaip nurodyta, gazas gali būti vienas iš tų. 
kuru, kurio bus trūkumas šaltame ore. ir kie
kis turi būti apsaugotas dėl visuomenės gero
vės ir dėl svarbių karo industrijų. Bet laike 
šiltesnių mėnesių, mūsų gazo pareikalavimas 
sumažėja. Daugiau gazo yra dėl visuomenės 
vartojimo.

Daugiau vartojant gazo laike -šiltesnių mė
nesių. galima sudaryti atsargą kitų kuru, dėl 
ateinančios žiemos ir dabartinės transporta- 
cijos problemos bus žymiai sumažintos.

Atsimink, betgi, kada gazas dar tebėra 
svarbus karo pabūklas. Vartok kiek reikia, 
bet vartok išmintingai.

Tamstos, kaipo kostumerio. kooperavimas 
su mumis taupyti gazą pereitą žiemą, mums 
prašant, yra labai įvertinamas ir mes širdin
gai Tamstai dėkuojame Tamstos kooperavi
mas vėl gal bus reikalingas, bet šią vasarą, 
leisk gazui Tamstai padėti taupyti kurą šal- 
tesniam orui.

I AM AN AMERICAN DAY 
 ♦--------------------------------

DU BOIS, PA. — Gegužės še
šioliktą, Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos bažnyčioje per visas 
trejas šv. mišias, ir Šv. Antano 
bažnyčioje, Helvetia, Pa., per, 
šv. mišias 11 vai., kleb. kun. 
Mykolas J. Urbonas visiems 
ryškino reikšmę “I am an Ame
rican” dienos, kurią prezidentas 
Rooseveltas proklemavo, kaip 
tautinė šventė.

Anot kleb. kun. Urbono, mes 
turime būti dėkingi Gerąjam 
Dievui už kalbos, spaudos, susi
rinkimo ir religijos laisves, ku- 
rių nerasi kituose kraštuose; 

Į mes privalome ypatingai dėko- 
I ti Gerąjam Dievui už religijos 
i laisvę. Dėl to, klebonas visus 
i ragino prisidėti kuom tik kas 
. išsigali, kad Amerikai padėjus 
šiame kare, ir prašė visų mels
tis už karo laimėjimą demokra
tijos naudai, kuria džiaugtųsi pakeitas majoru, 
visos pasaulio tautos ateityje, i 77-toje divizijoje kur nors Ka 

lifomijoje.
Majoras Katalinas, sūnus Mr

Pakeltas Majoru
I

Major Juozas A. Kata linas, 
buvęs Shenandoah, Pa. aukštes
nės mokyklos ir Georgetown U> 
niversiteto footbail rateli) 
žvaigždė, šiomis dienomis tapt 

, ir dabar yri

H
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Malonios ir reikšmingos 
pabyros...

Pats a. a. kleb. kun. Jonas 
‘ Sutkaitis buvo kilnus ir idealus
I

šviesuolis, tėvynainis. Maloni jo 
asmenybė buvo idealinga, gi 
lietuviškasai jo svetingumas bu
vo žinomas visiems. Dėlto pas jį 
suvažiuodavo daug svečių iš vi
sų Amerikos kampų ir iš mėly
nosios, skaisčios ir brangios mū
sų Tėvynės padangės. Pas jį 
svečiavosi aukšti Bažnyčios 
dignitoriai ir brangūs tėvynai
niai svečiai iš Lietuvos. Jis tu
rėjo duosnią širdį ir niekam 
neatsakė ištiesti gelbstančiąją 
savo ranką.

Tada buvo smagūs laikai. Lie- 
j vos atstatymui ir Laisvos Tėvy- tuvėių namai buvo svetingi, 
nės kultūros reikalams. Jie au
kavo ne po dolerį, du ar pen
ki us. bet klojo po šimtą ir dau
giau brangiam mūsų Tautos au
kurui.
Senieji gali pasakyti, kiek šim- niausiąs 
tų ir kiek tūkstančių dolerių da
vė, tiesiog “padovanojo” viso
kioms Lietuvos atstatymo ben
drovėms. Jie nesigailėjo tų pi
nigų duoti, ir davė su nuoširdu
mu. nesitikėdami gauti atgalion.

kad 
bū- 

pra-

Pirma, turiu pareikšti, 
mano vikaravimo laikais, 
tent, 1919 — 1920 metais, 
leistos dienos Šv. Kazimiero pa
rapijoje, tada klebonaujant 
garbingos atminties a. a. kleb. 
kun. Jonui Sutkaičiui — buvo 
maloniausios ir reikšmingiau
sios mano gyvenime.

Nors jis labai dideli patrijotai. 
bet Seselėms vis aukavo Nepriklausomos Lietu-

kunigas 
paskirtas 
lietuviais

Kiekvienas kvietė, vaišino: ir 
visi rodė tau auksinę savo šir
dį. Lietuvių asmenybė buvo kil
ni ir dvasia tėvynainiška.

Naujai įšventintas 
Jonas Sutkaitis buvo 
rūpintis Pittsburgho 
katalikais. Energingoje jo va
dovybėje pradėta statyti dabar
tinė Šv. Kazimiero lietuvių ka
talikų bažnyčia ir mokykla. Sa- 
rah and 22nd Streets. Šiandien 
tie lietuvių katalikų pastatai 
Dievo garbei ir žmonių vaikų 
naudai yra vieni iš dailiausių.

VIRIMUI IR

VANDENS ŠILDYMUI

Sutaupo kurą ateinančiai
žiemai

Senesnieji tai atsimena. Anose dienose gyvenau malo-Į n°je- Visiems sustojus,

NEVARTOK kuro virimui ir vandens šildymui šį pavasarį ir va
sarą. Išmintinga yra vartoti gazą šiems kasdieniams svarbiems 
darbams. Akimirksnio greitumas, švilpuko švarumas, taupus var
toti ir laike šiltesnių mėnesių kiekis pilnai pakankamas. Gazas 
taipgi padeda Tamstai sutaupyti laiką ir triūsą — taip svarbus 
karo laikuose.

Taupyk savo kurą šaltam orui, kada jis bus reikalingas apšil
dymo reikalams.

Pakanka GAZO? Taip, daugiau negu reikia dabar, žiemos me
tu. kada dalis mūsų gazo gaminamas iš aliejaus, mes galime i kaip 
mes darėme pereitą žiemą) prašyti Tamstos sumažinti vartojimą 
gazo Tamstos namuose. Bet pavasaryje, vasaroje ir rudenyje, 
kada mūsų gazas gaminamas išimtinai iš anglies, gazo yra dau
giau negu paprasti mūsų kostumeriai reikalauja.

Todėl, jeigu Tamsta turi bet kokius gazo virimo ir vandens šil
dymo įtaisymus savo namuose. Tamsta gali dabar vartoti gazą 
be jokio rūpesčio apie kurą. BOSTON CONSOLIDATED GAS 
COMPANY, 100 Arlington Street, Boston.

SVARBU. Dėl informacijų kaip gazo atidaryti vandens šildytuvą 
arba pečių, kuriuos nevartojai šiomis dienomis, telefonuok Patar
navimo štabui... Arnold 6000.

t
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STON GAS

ir reikšmingiausias 
dienas. Nes čia lietuviai buvo ne 
svetimi man. Gi kaimynai kle
bonai kunigai buvo bičiulingi, 
prietelingi. tėvynainiai, idealis
tai... Jie brangino mūsų tėvų 
papročius ir lietuviškąją kalbą. 
Iš čia teko man susipažinti su 
a. a. kleb. kun Čepananiu, su a. 
aš kleb. kun. Jonu Vaišnora, ir 
su kitais kunigais. Ypatingai i 
gražus ir idealus susipažinimas 
su kleb. kunigu Magnu J. Kazė
nu buvęs be galo prietelingas, ir 
atmintini malonios bičiulystės 
ryšiai iki šiol nesuįro, dar ne 
mirė... Ot, ir kleb. kun. Kazėnas 
juk dar ne mirė, juk yra dar 
gyvas, tvirtas ir galingas. Sma-' 
gu jį matyti tokioje gražioje 
sveikatoje ir džiaugtis herojin- 
gu jo didvyriškumu. Be to, jo 

į vardas Magnus, iš lotynų kalbos 
išvertus į lietuvių kalbą, reiškia 
Dydis, Didysis. Todėl, garbingą 
kleboną vietoje vadinus Magnus 
Kazėnas, reikėtų lietuviškai pa
vadinti

Net
“smart 
pirmas 
laikraščius. Juk gerai atsimena
te, jis seminarijos laikais į lie
tuvių kalbą yra išvertęs didelį 
veikalą, vardu “Kelionė į Euro
pą”. Be to, jis negeria ir nerūko. 
Tai žinau, nes jis kartais ir man 
duoda “pipirų”, būtent, broliš
kosios meilės pamokos, ir pata
ria: “Antanai, nerūkyk!” Bet 
ką tu čia beišmokysi jau pase
nusį žmogų. O gi vis tiek už tai i 
tariu širdingąjį ačiū klebonui1 
Magnui J. Kazėnui.

Susipažinus, tada kun. Mag
nus J. Kazėnas buvo Šv. Antano 
lietuvių katalikų parapijos kle
bonu, Bridgevillėj, Pa., kur pa
statė puikią kleboniją. Kai jis 
parėjo į čią — būtent, į Šv. Ka
zimiero lietuvių katalikų para
piją, Pittsburgh, Pa., visi gerai 
žino, ką kleb. kun. Magnus J. 
Kazėnas nuveikė, ir man nebe-

Patirta, kad vietos lietuviai 
sukruto savo patrijotiškumą 
įrodyti ir darbais. Štai, gegužės jr Mrs. Jono Katalinų, gyv. Easi 
22 dieną mūsų tautiečiai turės Centre St. buvo pašauktas ka 
vidurmiestyj lietuviškąją stotį, ro tarnybon 1940 m. pradžioj) 
iš kurios bus pardavinėjami Ka
ro bonai.

Gražiausios kloties mūsų lie
tuviams patri jotams!

Pradžios ir aukštesniosios mo
kyklų patrijotinė programa
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 

pradžios ir aukštesniosios mo
kyklų mokiniai ir studentai-ės 
gegužės keturioliktąją, 3 vai. 
po pietų, turėjo patrijotinį “I 
am an American” dienos minėji
mą.

Programa buvo įdomi ir pat- 
rijotinga. Aukštesniosios moky
klos studentai-ės buvo pirmieji, 
kurie pasirodė Šv. Juozapo lie- 

; tuvių parapijos auditorijos sce-
, atgie

dota “God Bless America”. Vi- son 1 
sų pirma visi studentai-ės pada- Ljve for jt... <įie for it!’ Unde: 
rė ištikimybės priesaiką^ (Pledge the open sky of my new Country 
of Allegiance), po kurios stu- į Swore to do so; and every 
dentas Antanas Brūzga pasakė drop of blood in me will keep 

j patrijotingą prakalbėlę. Po to vow
studentai-ės sudainavo dainą,
“Army Air Corps”, ir sekė “Jfa- 
no Tėvynės” dramatizacija. Se- 

, karnai buvo daina “Thank You
• America”, po kurios studentė 
Juzefina Žerinskaitė pasakė į- 
domią prakalbėlę, kurią čia tal
piname:

“MY GRANDFATHER SAID
TO MY FATHER:

kaipo Armijos Atsargos narys 
Jis yra baigęs vietinę auki s 
nę mokyklą 1930 m. ir vėliau 
po keturių metų užbaigė Geor- 
getown Universitetą su laipsni 
R.O.T.C.

Vėliausiai majoras Juozas A. 
Katalinas buvo Camp Croft, S.

i C., kur jis buvo atletikos direk
torius ir instruktorius. Jo brolis 
Jonas Katalinas yra Jung. Vals
tybių Laivyne.

Sveikiname majorą Juozą A. 
Kataliną ir linkime jam geriau
sios sveikatos!

flag that fluttered near, ‘that 
'flag of Stars and Stripes is 
Į yours; it is the emblem of th 
įpromised land. It means, m 

the hope of humanity.

I am proud of m 
future. I am an America”.

Kazėnas Didysis, 
seminarijoje jis buvo 
vyras”, nes visada buvo 
ir dar rašė į lietuvių

“I am an American. My father 
was an atom of dust, my mother 
was a straw in the wind, to His 

. Serene Majesty. One of my an- 
į cestors died in the minės of 
Siberia: another was crippled 
for life by twenty of the knout; 
another was killed defending 
his home during the massacres. 
The history of my ancestors is 
a trail of blood to the palace- 
gate of the Great White Czar. 
Būt then the dream came —the 
dream of America. In the light 
of the Liberty torch the atom 
of dust became a man and the 
straw in the wind became a 
woman for the first time. ‘See’, 
said my father, pointing to the

I

i
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reikia minėti to visa. Tačiau, 
. aš reiškiu — jis buvo be galo 
energiškas, tiesiog dinamiškas. 
Jis daug vargo, daug kentė, 
daug dirbo, gi to darbo nuveikė 
daug, labai daug... šiandien, ne 
vien Kazimieriečiai didžiuojasi 
visais gražiais parapijoje page
rinimais ir atnaujinimais ir į- 
rengimais, ne vien didžiuojasi 
pagarsėjusia savo parapijine 
High School, bet visa išeivija, 
visa mūsų tauta gėrisi ir džiau
giasi didingais kleb. kun. Mag- 
no J. Kazėno nuveikimais. To
dėl, valio jam!

Kun. A. Tamoliūnas. 
(Bus daugiau)

VISŲ SKYRIŲ VAIDMUO
Iš eilės scenoje pasirodė 7 ir 8 

skyrių mokiniai, kurie sudaina
vo dainą “He’s My Uncle”, ir 
su choru taip pat dainavo kit 
ilgą dainą “Boots”.

Po to, 3, 4, 5 ir 6 skyrių m o- •. 
kiniai sudainavo patrijotinę dai* 
ną “I Am An American”, ir si>> 
choru taip pat dainavo “Th 
Flag Goes By...” Pabaigus, m 
kinys Donaldas Margolis dėklą 
mavo gražias eiles “My Coun 
try’s Flag”.

Sekami 1 ir 2 skyrių mažy 
čiai mokiniai 
Be Vigilant”, ir su choru tai 
pat dainavo • 
Says”.

Prie pabaigos, studentai-ė 
vėl pasirodė scenoje ir įkvėpian 
čiai su choru taip pat dainav 
maldingą ir žavią dainą,“ A Sol- 
dier’s Rosary”.

Po tos žavios dainos, kleb. 
kun. Mykolas J. Urbonas turi
ningoje savo kalboje patrijoti- 
nin. tempu atsiliepė į klausyt 
jus, primindamas apie dabart 
ir ateitį: “Mokslą, kurį dabar 
gaunate, sunaudokite žmonių ir 
tėvynės naudai ir gerovei atei
tyje”. Taip pat dėkojo ir Sese- 
lems Pranciškietėms, kurių va
dovybėje tokia patrijotinga pr 
grama buvo sumaniai surengt 
ir taip gražiai išpildyta, “I Am 
An American” dieną minint.

Klebonui užbaigus kalbėti, 
visi jam atsidėkojo griausmin
gais plojimais. Pabaigoje, vi
siems sustojus, sugiedota “Star 
Spangled Banner".

Visam meniškam programų i | 
pianu akomponavo Seselė Mari-g 
ja Pranciška. A. T J

sudainavo “Let’

“What The Fla
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VIETINES ŽINIOS ĮVAIRIOS žinios
ŽINUTĖS

Geg. 23 d., tapo pakrikštyta 
Virginija, veikėjo Vyčio Jono-

Pereitą sekmadienį, kun. K.
Jenkus rodė puikius paveikslus, 
Maldos Apaštalybės draugijos 
vadovybėje. Kitą sekmadienį 
bus arbatėlė, Amžinojo Rožan-

Petro ir Onos (Janulevičiūtės) I čiaus Draugijos vadovybėje, 
Griciūnų. Kūmais buvo Juozas . Elmhursto našlaityno naudai. 
Bakaras ir Alena Janulevičiūtė. į Kun. K. Jenkus ir tuomet paro- 

! dys paveikslus.

LANKĖSI

Pirmadienį, geg. 24 d. “Dar-

Vyčių vietinė kuopa aukavo 
$25.00 Šv. Petro parapijos vaikų 
vasarinei mokyklai, kuri prasi
dės, Bigelow School patalpose, Į 
liepos 6 d.

x . bininke” lankėsi Mykolas Nor-
Šv. Petro parapija šią vasarą į kūnas, Liet. Vyčių įkūrėjas, 

neturės pikniko. Vieton metinio į Nors jis jau nebejaunas, bet 
pikniko parapija daro bažnyčio- • vistiek su jaunimu darbuojasi, 
je rinkliavą. Šiam fondui žmo- j 
nės gausiai aukojo geg. 23 d.; 
Rinkimas tęsis dar ir kitą sek
madienį.

Už giružės teka upe

DAKTARAI

Už giružės teka upė, 
Prie jos kaimas puikus, 
Juodas varnas ten nutūpė 
Ir lest šaukė vaikus.

IĮ Tel. TROwbrldge 6330

I. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
J 278 HARVARD STREET
i Kampas Inman arti Centrai Sq. 

CAMBRIDGE, MASS.
II Ofiso Valandos 2—4 ir 6—&

ĮVAIRŪS skelbimai
JAUČIATĖS BLOGAI?

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. Miliū
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti rytą malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

Ieško maisto ten po lauką, 
Kur kardai skambėjo, 
Snape laiko baltą ranką, 
Ant jos žieds žibėjo.

Iš kur varnai atsiradai, 
Tu ir tavo vaikai T
Kur tu gavai baltą ranką, 
Kurią snape laikai f

Mergužėle, ten už girios 
Didi kova buvo,
Kardai žvangėj, kulkos ūžė, 
Daug jaunų ten žuvo.

Kasė žmonės vaitodami 
Kūnus vyrų narsių, 
Bėrė smiltis raudodami 
Ant jų akių drąsių...

Brazilijos Lietuvių Jaunimo Nuotaikos Tarp Brazilijos Jei Turite Pažįstamų Lietuvį 
Veikla Ir Rūpesčiai

(LKFSB) Vasario mėn. 
katalikų bendruomenės' 
jaunimas suvaidino “Val
katą”, o “Vytis” — Geno
vaitę. Tik jaučiamas dide
lis trūkumas lietuviškų 
knygų ir laikraščių. Bra
zilijoje nebeišeina nė vie
nas lietuviškas laikraštis 
dėl ypatingų valdžios pa
rėdymų. Kitados daug 
knygų prisiųsdavo Drau
gija Užsienio Lietuviams 
Remti. Jas daugiausia 
siųsdavo Lietuvių Sąjun
gai, bet dabar minėtos są
jungos knygynas yra tuš
čias. Knygas išpardavę... 
Gausi lietuvių kolonija 
šiandiena neturi jokio 
knygyno. Nežine kur din
go kanklės, tautiniai rū
bai, lietuviškos muzikos 
plokštelės ir kitas turtas. 
Kai vasario 16 d. proga ra
dijo stotys prašė plokšte
lių su lietuviška muzika, 
tai niekur nebuvo galima 
jų surasti. Dabar patrio
tai lietuviai su baime lau
kia, kad taip lietuviams ne
pražūtų lietuviškų mokyk
lų pastatai. Juos skubiai 
reikėtų pavesti organiza
cijoms, kurios turi šansų 
išsilaikyti.

Lietuvių Karį Londone...

Yra viena paprasta gyve
nimo taisyklė: tirk save be 

a paliovos toI» ko1 surasi 
prakilniausio, kam tu de- 

i rąs — ir tatai daryk. M i 11.

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

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

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos 
ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai_______  $1.25

“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos 
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių ... $2.50

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai $1.00

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai 
su kablke_______________________________ $1.50

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

(LKFSB) Mūsų korės- (LKFSB) Iš Londono lie- 
pondentas rašo iš Brazili- tuvių parapijos klebono 
jos, kad ten lietuviai karo kun. K. A. Matulaičio suži- 
nuotaikas atjaučia su viso- nojome, kad jį aplankė A- 
mis sunkiomis pasekmė- merikos lietuvis karys Ru- 
mis. Visi laukia karo pa- dzevičius, iš Grand Rapid, 
baigos ir kaikas iš lietuvių, Mich. Jis buvo gavęs kele- 
jei sąlygos leis, ruošiasi tai dienų atostogas, kurias 
grįžti į tėvynę. Tikima są- skyrė susipažinimui su 
jungininkų pergale, tik Londonu. Tas lietuvis ka- 
nuotaiką gadina Maskvos rys gerai atrodo, tik sielo- 
reiškiamos pretenzijos į jasi, kad negali gauti žinių 
Baltijos valstybes. Kaiku- apie savo sesutę, kuri yra 
rie Brazilijos lietuviai gau- Lietuvoje, 
na laiškus iš Lietuvos, per 
Raudonąjį Kryžių. 7“ 
sužinota, kad buvusi Liet, irių Londone, būtų gerai 
Kat. Moterų Dr-jos pirmi- parašyti, kad tenai yra lie- 
ninkė Galdikienė mokyto- įtuvių bažnyčia, kurią jie 
jaujanti Kaune. Kaikurie prie progos, galėtų aplan- 
aviacijos karininkai esą kyti ir sueidami į ryšį su 
priversti kautis rytų fron- vietos lietuviais padarytų 
te. 

į Brazilijos lietuviams numą. Londono 
daug paguodos įneša savo- klebono adresas: 
ji bažnyčia, kurioje skam
ba lietuviška giesmė ir ku- 

į ri darosi tikru lietuviško 
' gyvenimo eentru. Lietu
viai tik susirūpinę, kad 
tarptautinėje plotmėje 
tiek neorganizuojama pro
paganda apie Lietuvą, kaip 
tą sumaniai praveda kitos 
tautos, pvz., lenkai net 
Brazilijoje yra gerai išvys-

★ Draugijos Užsienių Lie- tę savo propagandą,
tuviams Remti iniciatyva ----------------
ir pastangomis, iš įvairių ★ Kauno laikraščiai skel- 
kraštų: Latvijos, Estijos, bia, kad vokiečių ypatinga- 
Prancūzijos, Anglijos ir sis teismas nuteisęs 10 me- 
kt. vasarai į Lietuvą pa- tų sunkiųjų darbų kalėji- 
atostogauti buvo atveža- mo Geisteriškių kaimo, 
ma tų kraštų lietuvių vai- Vilkaviškio apskr. ūkinin
kų. 1939 metais, kilus ka- ką Gustavą Stremerį. Jis 
rui, Lietuvoje taip pat va- padegęs savo seną gyvena- 
sarojo keletas užsienio lie- mąjį namą, tikėdamasis 
tuviukų. Dalis jų turėjo gauti apdraudos pinigus, 
galimybę sugrįžti pas sa- Įdomu pastebėti, kad kal- 
vo tėvus, o keletas Ville- tinamasis sakęsis, norėjęs 
rupto (Prancūzijoj) Lietu- pastatydinti naujus namus 
vių vaikai iki šios žiemos iš apdraudos sumos ir pa
gyveno Lietuvoje. šalpos, kurią jam turėjęs

---------------- i išmokėti — vokiečių kolo-
★ Vokiečių laikraščių ži- nizacijos štabas (Ansied-

niomis, gruodžio 1 d. esą Iungsstab). Bolševikų oku- 
atidaryti “Ostlando” svei- pacijos metu jis iš Lietu- 
katos rūmai, kuriems turi vos išvykęs Vokietijon, o 
priklausyti visi Lietuvos, pereitų metų rugpiūčio 
Latvijos ir Estijos gydyto- mėn. vėl buvęs grąžintas 
jai, sanitarinis personalas, į Lietuvon, 
vaistinės ir t.t. Tie rūmai 
reiškia dar vieną vokiečių 
priemonę kontroliuoti Lie- mato ir tvirtai pasirįžta— 
tuvos sveikatos srities nejučiom išauga į genijų, 
darbuotojų veikimą. ‘ Bulver.

Jei kas turi savo pažįsta
is jų mų, ar giminių lietuvių ka- 

"W • » ' « T 1 "1 — » •

I 
jiems ir sau nemažą malo- 

lietuvių 
Rev. C. 

A. Matulaitis, 21, The Ovai, 
Hackney Road, London E 
2, England.

★ Kažkoks prof. Pfeffer 
iš užsienio vokiečių insti
tuto prie Berlyno universi
teto skaitė Kaune paskai
tą, kurioje tarp kita ko pa
reiškė, kad “naujoje Euro
poje” mažosios tautos tu
rėsiančios tiktai “laips
niuotą suve r e n u m ą”. 
“Tvarką palaikanč i o s” 
tautos turėsiančios vado
vauti.

Palanga. Palangoje ban
gos krantan išplovė nutrū
kusią jūros miną. Du bro
liai — palangiškiai Butke
vičiai ir Šilgalis, niekam 
nieko nesakę, panoro miną 
išardyti. Mina sprogo ir 
nelaiminguosius taip su
draskė, kad sunku buvo 
pajūry surasti jų kūnų da
lis. Du jų buvo aukštes
niųjų klasių gimnazistai, o 
vienas jau atitarnavęs ka
riuomenėje.

Kiekvienas, kas akyliai

Draugijų Valdybų Adresai

Sudegusios Bažnyčios

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

CASPER’S BEAUTY SALON

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

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

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

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

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

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

Iždininkė — Ona StaniuliūtS,
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 
pas protokolu raštininkė.
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ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. — Jonai Jlineckis,
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 Zafkis,
501 E. Sth St., So. Boston, Mm.

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

738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

John Tirassa, head chef in American Airlines commiitaryat LaGuardia 
Field, »hows Joy Skaggs, stevvardess, how waste kitehen fats are 
salvaged. Turn in your kitehen grease to your meat dealer. Fat con- 
tains glycerine urgently needed for gunpowder and medicinals.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitčs “Darbininke”.
______________________________________

ĮVAIROS SKELBIMAI
REIKALINGA

HAIRDRESSERS
Pastovus darbas. Gera alga. 

Moderniškai įrengta 
Casper’s Beauty Salon 

738 E. Broadway 
South Boston, Mass.

Alga nuo $35.00 iki $45.00 į Savaitę.
Tel. ŠOU 4645

rekto- 
Biržiš-
Lietu-
vadas

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

Vilkaviškis. Bolševikai iš 
Vilkaviškio vyskupijos ku
rijos ir bažnyčių surinko 
visus archyvus ir metrikus 
ir išvežė kažkur į Vilnių. 
Vyskupija apie jų likimą 
neturi jokių žinių. Vilka
viškyje užsilikę dokumen- 

, tai bei archyvai karo metu 
į sudegė.

Karo metu Vilkaviškio 
vyskupijoje sudegintos 
trys bažnyčios: medinė tus, 
Kapčiamiesčio bažnyčia 
Seinų apskrityje, Pilviškių 
bažnyčia bei ūkio trobesiai 

' Vilkaviškio apskrityje ir 
Vaiakbūdžio medinė baž
nyčia Šakių apskrityje. Be 
to, nukentėjo Marijampo
lės vienuolynas ir sudegin
ti Alytaus klebonijos visi 
ūkio trobesiai. Visų 
bažnyčių bei pastatų 
statymo darbai jau 
pradėti.

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue 
Dorchester, Mas3. COL 1981

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. KJtnga, Sere.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Ncrth Brighton Bakery, 
Ine.

Kepa skaniausią duoną, kaip 
juodą, taip ir baltą. Pasirin
kimas didelis pajų ir tortų.

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.
Tel. STAdium 8411.

GRABORIAI

"Vilniuje Įvyko Visos Lietu
vos Konferencijos", — 

Skelbia Londone
(LKFSB) Kaip labai lie

tuviai neapkenčia okupan
tų nacių, visi žinome; kaip 
labai apsunkina lietuvių 
bendradarbiavimą su są
jungininkais pakartotini 
SSSR pretenzijų reiškimai 
į Lietuvą, rodo šis faktas: 
mūsų Londono korespon
dentas praneša, kad tenai 
išeinantis laikraštis “Dzien 
Polski” š. m. bal. 17 d. per
sispausdino iš “Wilnaer 
Zeitung” pranešimą, jog 
Kaune bal. 5 d. įvykusi vi
sos Lietuvos konferencija. 
Jai vadovavęs Vilniaus lie
tuvių universiteto 
rius prof. Mykolas 
ka. Buv. vyriausis 
vos kariuomenės
gen. Raštikis joje nedaly
vavęs. Konferencijoje bu
vo pasakytos kalbos, ku
riose pabrėžta, kad “raudo
nųjų grįžimas Lietuvon 
būtų katastrofa be prece- 
denso (kokios anksčiau 
nėra buvę), o sovietų savi- 
nimasis Lietuvos verčia lie
tuvius ginklu gintis”. Kon
ferencija nutarusi: 1) ap
kaltinti rusus už plebiscito
(turbūt — balsavimų. LK-Į 
FSB) Lietuvoje 1940 m. į 
suklastojimą, 2) Paskelbti, 

I jog Rusijai nuolatos reiš
kiant pretenzijas į Lietu-Į 
vą, būtinai reikia sudaryti j 
savanorių karinius viene-'

Lietuvos karininkųj 
vadovybėje, 3) Atsišaukti,) 
kad dėtų visas pastangas; 
ginklo būriuose ir ūkio sri
tyje”.

Slapti priešnaciški laik
raščiai Lietuvoje, ūkinin
kų šaudymas ir tt. parodė, 
kaip lietuviai nekenčia na
cių, bet iš kitos pusės — 
gausūs kapai, kuriuose pa
slėptos raudonojo teroro 
aukos, prisiminimas tiek 
tūkstančių ištremtųjų į 
Sibirą bei kitų bolševikiš
kų neteisybių, nauja SSSR 
okupacija daro dar baises
nę. Lietuviai nenori nei na
cių, nei bolševikų okupa
cijos ir kuo ryškiau bus 
Lietuvos laisvė užtikrinta 
nuo pašalinių pretenzijų, 
tuo pilnesnis bus lietuvių 
įsijungimas į bendrą ko
va išvien su demokratijo
mis Drieš nacius.

I

šių 
at- 
esą

S. Barasevidus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2900
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Caspei 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir NaJttj 

Koplyčia šermenims Dyka' 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay. So 
Boston, Mass.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dienų ir nakti 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Te!. SOL' Boston 2S09



Šv. Martynas Kareivis.. Tursa

Šv. Martynas, dar būda
mas tik paprastas, jaunu- vis. pas kurį dabar eina- 
tis vaikas, visiškai prieš 
pagonių savo

Antradienis Gegužės 25 1943

— “Tai Martynas karei-

I

8

tik jo

me. Man ją padovanojo! 
pagonių savo gimdytojų Todėl Aš ją dabar ir ne
valią. slapta prisidėjo prie šioju Sau ant pečių!... — 
krikščionių katachumenų 
būrelio, ir rūpestingiau
siai ruošėsi priimti šv. 
Krikšto Sakramentą. Su
laukus jam penkiolikos 
metų amžiaus, — pagonis 
kareivis jo tėvas, jėga pa
grobė jį iš namų ir prira
šė tarnauti Romėnų oku
pacinėje armijoje. Pran
cūzijoje.

Vieną labai šaltą žiemos 
dieną, Amiens mieste, ku
riame jis tuo metu stovė
jo, — pas miesto vartus, 
jis sutiko vieną didelį pa
vargėlį, veik visiškai nuo
gą. ir nuo 
veik pusiau 
šv. Martynas labai tuo re
giniu susijaudino! Bet ne
laimė! — Jis visiškai su 
savimi nebeturėjo nė ska
tiko pinigų, arba kita ko, 
kad galėtų tą nelaiminga 
vargšą kaip nors sušelpti?! 
Staiga šventasis išsitrau
kė iš makštų kareivišką 
savo kardą, ir juo perkir
tęs per pusę kareiviškąjį 
savo apsiaustą, atidavė jo 
vieną pusę tam pavargė
liui, kiek nors nuo šalčio 
prisidengti. Tą naktį jis 
turėjo dideliai keistą 
nuostabų sapną: Neapsa- būklais, 
komas grožybės didžiau- baigė vietinių pagonių 
šiame žydinčiųjų gėlių pri- Kristaus Bažnyčion atver- 
tvinusiame darže, jis pa- timo darba. ir pagaliau už
matė Viešpatį Jėzų di- sipelnė Gaulų Apaštalo 
džiausioje angelų daugy- vardą. Po kiek tai laiko, 
bėję, artyn prie jo ateinan- jis suėjo į rimtą konfliktą 
tį, kurie iki žemės Jam 
lengdamiesi. visi be per
traukos giedojo amžinos 
garbės giesmę! Bet nuo
stabus daiktas! — Vieš
pats Jėzus turėjo Savo pe
čius

atsakė angelams V. Jėzus. 
Šis nuostabusis sapne 

regėjimas, paskubino šv. 
Martyną priimti šv. Krikš
tą. kurio jis dar nebebuvo 
priėmęs, o vėliau ir laimin
gai pasitraukti ir iš Romė
nų armijos, kurioje tuo 
metu jis tarnavo. Jam lai
mingai pavyko atversti 
krikščionybėn ir pagone ■ 
savo motinėlę: išvijus jį iš 
namų, kuriuose jis gyveno 
tuo metu, 
priverstas 
pastogės 
su kuriuo 

didelio šalčio palei Poitiers.
sustingusį.

šventasis buvo 
ieškoties sau 

pas šv. Hilarą.
begyvendamas, j 

jis įsteigė'
pirmąjį vienuolyną Pran
cūzijoje. 372 m., jis buvo 
konsekruotas Turso vys
kupu. Jo dvasinei globai i 
pavestas aveles, tiesa, iš 
vardo buvo krikščionys; 
tačiau savo širdyse, dar 
tebebuvo pagonimis... Be
ginklis. ir vien savo įsteig
tosios vienuolijos brolių 
padedamas, šv. Martynas 
griovė ir naikino pagoniš
kas šventyklas ir apie pa
starąsias augančius ‘šven
tus’ miškelius, ir savo 
skelbiamu mokslu ir daro- 

ir mais nekartą dideleie ste- 
, jis laimingai pa
vietinių

su pačiu Romos cezariu 
Maksimum. kuriame jis 
su didžiausiu uolumu ir 
drąsa, gynė tikinčiųjų sau 
pavestų avelių dvasinius 
reikalus, prieš tą pagonį 

susisiautęs į lygiai valdoną. Tačiau neveizint 
tokią pat pusę kareišikojo visa to, jis visgi save la- 
apsiausto, kaip vakar die- bai griežtai pasmerkė už 
ną jis tam pavargėliui 
kad atidavė. Tai matyda
mi. angelai pertraukė gie
doję savo giesmę, ir su di
džiausia pagarba Išgany- 
tojaus paklausė:

— “Visagalis ir Malonin
gasis mūsų 
Iš kurgi Tu 
kareiviškojo 
kurią dabar 
Dieviškųjų Savo pečių už- deliai ištikimą Savo tarną 

įvairiais stebuklais, ir ga-

Also

Visoje Dėdės Šamo šalyje, neregiai irgi atlieka svarbius karo darbus. 
Šis vaizdas parodo keletą scenų, kaip neregiai rūpestingai atlieka savo 
darbus.

J. Butkevičius.

NEBUVĘS IR NEŽINOMAS 
TELEFONU PAKVIETIMAS

------- --r-"" ■ ; ~ 
gai betarpininkaujant, — 
ponas Hara padarė galuti
ną taiką su V. Dievu ir Jc 
Bažnyčia, ir gerai prisi- 
ruošė laimingon Amžiny
bėn, kurion jis po valan
dos laiko, po savo operaci
jai, tikrai iškeliavo... Grįž
damas atgal koridorium:

| "***■ VK — v. » 1. V.,

kas yra gerai, 
žiūrėkite! — Kai gydyto
jas laikė ištiesęs savo ran
ką ant dešiniojo jo peties 
padėjęs — Tėvas Jeffer- 
sen vėl tą patį savo pareiš
kimą pakartojo:
— Aš jau Jums sakiau, 

kad su manimi viskas yra 
gerai. — Tamsta, ponas!kartu su viršininke, Hart 
gydytojau! Veskite mane, aplankęs, — Tėvas Jeffer 
kuogreičiausiai pas Hara!. son staiga prisiminė tą te 
Jis manęs reikalauja... Jis lefonu ji į čia pakvietimą 
yra sunkiai sužeistas!... — — O kur randasi tas pili

Vos Tėvas Jefferson spė- masis ligonis, pas kur£ 
jo tuos žodžius ištarti, — prieš pusę valandos telefer 
kai ūmai jo palaton įbėgo nu Tamsta mane čia pa 
susijaudinusi ligoninės šaukėte? — Juk dabai 
viršininkė. ! kaip tik pusė valando
— Tėvas Jefferson? —'praėjo; taigi kaip man re 

pasveikino ji. — Tebūna' dosi, negalite pasakyt 
garbė ir šlovė Šv. Trejy- kad tai jau pervėlu... A 
bei, kuri Teikėsi Tamstą, j dabar, Tamsta viršininke 
šiuo kritingu laiku čia at-įnuvesite mane pas jį? - 
siųsti!? —
— Taip taip, Tamsta vir

šininke. — Aš čia!... — 
greitai atsakė jis, skaus
mingai šypsodamasis. — 
Matote, ponia viršininke, 
įvyko katastrofa! — Su 

i manimi, tiesą pasakius,
nieko blogo. Tik ponas Ha
ra... — atsidusęs nedabai- 
gė jis. — Jis yra pavojin
gai sužeistas... Jis šaukia
si manęs!... —

i

j mandagiai ir rūpestinga 
paklausė jos Tėvas Jeffer
son.

Šis mandagus ir rūpes
tingas Tėvo Jefferson pa
klausimas, giedriame vir
šininkės veide, staiga iš- 

1 šaukė didžiausią nusiste
bėjimą:
— Pirmasis ligonis!?... 

Telefonu Tamstos pas jį 
čia pakvietimas!?... Prieš 
pusę valandos laiko!? — 

— Taip taip, Tėve, — pa- Nieko nesuprantu!... —su
tvirtino viršininkė. — Ha- šuko akis išputusi virši- 
ra daugiau nieko ir nebe- ninkė. — Atsiprašau! — 
mini, kaip tik Tamstą! — Ar viskas Tamstų, Tėve, 
Jis prašo Jūs kuogreičiau- tik yra tvarkoje? — Žeg- 
siai pas jį pribūti... Mat už 
pusės valandos laiko, —i 
jam bus padaryta didelė ir | 
sunki operacija, po kurios,! 
jis vargu gyvas beišliks. 
Taigi pirm operacijos, — 
būtinai nori su Tamsta 
privatiniai pasimatyti... — 
Prašau Tamstą eiti kartu 
su manimi... — pabaigusi 
kalbėti, dar pridūrė virši
ninkė.

Pirm savo operacijos, 
Tėvui Jefferson pasekmin-

nokitės Tėve! — 
tiesiog ir atvirai, 
aš pati, — nė kas nors ki
tas, iš mano raštinės, šioje 
ligoninėje, šiandieną pirm 
pusės valandos laiko, 
Tamstą tikrai ir visiškai, 
telefonu į čia nekvietėme! 
Pagaliau ir kito tokio ligo
nio, kaip ponas Hara, kurį 
dabar aplankėte, — mes 
šiandieną čia visai ir nebe
turėjome...
ligoninės viršininkė

Sakau 
kad nė

Ikom tvirtai suspaudė ant 
| kairiosios savo krūtinės 
dalies esantį palto kišenė
je Pyx’ą, kuriame buvo 
šv. Komunija. — Mylima
sis mano Mokytojau Jė
zau, kuris dabar ant mano 

. nevertos krūtinės ilsiesi,— 
gelbėk jį ir mane!... — ty
liai sušuko Tėvas Jeffer-

— Heilo! — sušuko Ha-
• ra. — Štai čia, mūsų kelio
nė jau pasibaigia!...—

Hara atrodė labai giliai
ką tai įsimintijęs, ir visiš- son, kai tuo momentu, jų 
kai nieku kitu nebesirūpi- dviejų automobilius blyk 
no, kas aplinkui jį dedasi. 
Dabar kelias buvo veik 
tuščias; todėl automobi
lius su didžiausiu greitu
mu. bėgo pirmyn... Dešiną- 
ja savo ranka, jis pasiryžo

■ sumažinti automobiliaus 
taip, kad

(Tąsa)

— Oh! — Atsiprašau Tė
ve! — Aš suvisu nė nebe
maniau. Tamstą įžeisti!...
— pabaigė kalbėti vežėjas.

— O ne, mano mielasis !
— Tamsta mane visiškai 
neįžeidėte. — Tamsta tuo 
savo pareiškimu, tik Visa
galį V. Dievą užrūstinote!
— ramiai atsakė jam Tė
vas Jefferson.

Apart konvulsingų kuk- 
sėjimų. — Hara nebedarė greitumo jėgą, 
nė jokių tolimesnių ko- galima būtų tiesiog per 
mentarų. Tuo tarpu Tėvas ligoninės vartus, automo- 
Jefferson atkreipė savo a- 
tydą į tai, 
artinosi prie didelės įstai
gos namų. Apie šešias de
šimtis mąstų pryšaky, — 
jis pamatė Karališkosios 
Londono Ligoninės vartus.

tai, kad vien dėlei taikos 
ir ramybės, jis vieną kartą 
perdaug nusileido cezariui 
Maksimui, tikinčiųjų rei
kaluose. Vienuolika pas
kutiniųjų savo gvvenimo 
metų, visiškai tylėdamas, 
jis praleido bedarydamas 
griežtą atgailą, už ta men
ką savo kaltę. Pagaliau V.

Viešpatie! — 
gavai tą pusę 

apsiausto.
nešioji ant Dievas išaukštinęs taip di

i

Sargentas _bmmy Dorsey, dėl taikyklio, nupiešia 
siluetus: Tojos, Mussolinio ir Hitlerio. Kariai besimo
kindami teškina į tuos piešinius.

f

patvirtino

"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —

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

DIEVO MOTINOS APSIREISKIMAS 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 šv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ________

GELIŲ PINTINĖLE, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 

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

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

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

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

KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina .......    -............ 15c.

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

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

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

PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė 
Kun. J. Paškauskas. Kaina ................................. 25c.

šv. Elžbieta Tiuringietė — Antanas Fengeris, S. J. 
51 pusi. Kaina ....................................................... 25c.

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 
parašė kun. Pr. Juškaitis. Kaina __________

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla, 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 ------

stelėjęs silpnoje lempų, f 
I šviesoje, su didžiausia jė
ga ir kriaukštelėjimu, kir- | 
to į geležinį ligoninės var
tų kraštą. Aklame realy-| 
bės blykstelėjime, pirma: 
negu jis savo galvą kirto į • | 
sudaužytą automobiliaus ■ 
sieną, — jis pamatė kaip a 
Haros galva kirto į žemyn: 

bilių vidun įsukti. Beveik tarpe tormozų (brakes), ir * 
---- ‘ ‘ - -------automobiliaus " 

valdymo rato stipinėlius. j g 
Pats automobilius su savo * 
radijatoriumi, lygiai per J 
pusę savo ilgumo, tapo vi- | 
dun įmuštas, ir atsimušęs H 
į geležinių vartų kraštą — I 
smarkiai atšoko atgal, iri 
apsivertęs kniūpsčias, pa- | 
liko šaligatvy ilsėtis...

Ą: Ą: Ąc I 
Tai buvo praėję dešimts 

minučių laiko, kai Tėvas 
Jefferson atgavo savo są
monę, kaip tik tuo pat lai
ku, kai jis atneštas vie
nam tos ligoninės palaton,:
— buvo nuo neštuvų nu- 

I imtas ir lovon kaip rei
kiant paguldytas. Pirmu-'

.tinė jo buvo mintis, —kur 
yra Šv. Sakramentas, kurį 
jis su savimi turėjo.

— Širdingai Tau ačiū, Ge
riausiasis mano Viešpatie!
— tyliai sušnabždėjo su 
dideliu dėkingumu ir mei
le dvasininkas, kai jis ran-| 
komis užčiuopė, kad Py-j 
x’as, kuriame buvo šv. Ko
munija ant jo krūtinės ki- 
šeniuje, tebėra sveikas, 

i — Kur Hara!? — staiga
sušuko su dideliu rūpes
tingumu Tėvas Jefferson

J
— jis pamatė kaip Į |

kad jie staiga šalia pat ligoninės vartų,: numušė
• • —jis staiga peraštriai pa-1'To1',TT’v''

suko automobilių į kairią
ją pusę. Toks važiavimo 
operacijos bandymas, bu
vo ne kas nors kitas dau
giau. — kaip vien tik tik
ras žmogaus pablūdimolutinai apvalęs jo sielą nuo

visokių šios žemės nuode- aktas! Tėvas Jefferson ū- 
mių dulkių, ir papuošęs ją mai suprato, kad katastro- 
amžinos nevystančios gar- fa jau nieku būdu nebeiš- 
bės vainiku. — pasišaukė vengiama... Jis vienu aky- 
įį pas Save! į mirksniu nuleido galvą že-

J. Butkevičius.1 myn, ir abiem savo ran-

Kareiviams, Jūreiviams, Marinams Ir Slaugėms 
Reikalinga Ir Graži Dovana

| “Darbininko" Administracijai pasise- 
! kė gauti puikių, specialiai padarytų tar

naujantiems karo jėgose kareiviams, jū
reiviams, orlaivininkams ir slaugėms, 
sidabrinių medalikėlių ant kurio vienos 
pusės 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. 
Cbristapo 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-1 

šiųjų ir naudingiausiųjų. Jie neš odami medalikėlį ant savo kaklo 
primins Jus kiekvieną dieną ir jie atsiduksės prie Dievo Jūsų 
intencija. MEDAUK RIJO KAINA $2.50.

Taipgi turime anglų kalboje nedidelę maldaknygę tinkamą! 
kareiviams, “The Catholic’s Pocket Manuel of Prayers”. Odos'

25c.

50c.

10c.

20c.

automobiliaus ♦

♦

r
r

♦ 
I

♦

♦
ii
♦

rtaienidi:^, uit uauiunv i uotui Jianuei oi jriayers . vuubš tinfifUniU 1 CV3.S JCIICrSOll a 
apdarais, auksuotais kraštais. Kaina $1.50. Užsakymus siųskite, v .• f
su money orderiu: DARBININKAS, 366 W. BROADVtAY, SO. saha sav^s J° nebematy- 
BOSTON, MASS. * damas. — Su manim vis-• damas. — Su manim vis

25c.

20c.

25c.

$1.60

20c.

25c.

35c.

NOVENOS
prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina 
prie Motinos Gerosios patarties. Kaina 
prie Dievo Motinos Nuol. Pagelbos. Kai 
už Sielas Skaistykloje. Kaina 
Stebukl. Medalikėlio D. M._Garbei. Kaina

BEI“. Išleido Kun. Magnus Kazėnas. Kas 
myli šv. Antaną ir nori gauti jo malonių, 
lai meldžiasi iš šios knygutės. Kaina 

NOVENA prie šv. Onos ir Kryžiaus Kelias

Su užsakymais kreipkitės —
“DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA 
“TRYLIKA ANTRADIENIŲ 4V. ANTANO GAR-

15c 
20c. 

na 15c.
20c.
15c.

15c. 
15c.

k i




