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• Kai nesenai Amerikoje

ištiko keletą šiurpulingų 
nelaimių su lėktuvais, tai l__. ų .. . - . . ’ VOL. XXVI — No. 91.ne vienas pasibaisėjo ir pa-j _ 
sakė, kad lėktuvais kėliau-! -----
ti dar labai pavojinga. Bet Vokiečiai KmAskuoja Vyn- i 
taip nėra Nežiūrint į mi-. uoge$. Ir OklO Produktus 
netas kelias nelaimes, ke- ______
liavimas lėktuvais yra sau
gesnis, negu automobiliais Ostland 
ar geležinkeliais. Su auto- miesto valdyba nutarė vi- 
mobilių katastrofomis irisą miesto sodininkystės į- 
nelaimėmis ant geležinke- monių šių metų vynuogių 
lių jau esame apsipratę. Su derlių, kuris pasitaikė y- 
lėktuvų nelaimėmis pana- patingai geras, paaukoti 
šiai dar nesame apsipratę, sužeistiems vokiečių ka- 
todėl jos ir išrodo tokios reiviams. Ji parėdė, kad 

vynuogės būtų pristatytos 
Kaune esančioms karo li
goninėms”. Reikia atsi
minti, kad Kauno miesto 
valdybą, panašiai kaip ir 
prie bolševikų, sudaro vo
kiečių paskirti žmonės.

baisios.

TERORO RĖMĖJAI 
NETURI TEISES 

KALBĖTI
Šo

TEL SOUth Boston 2680

uoges, Ir Ūkio Produktus

— “Deutsche Zeitung im 
” rašo: “Kauno

Lietuviškai kalbanti 
vietų raudonojo rėžimo a- .7. v. . x i . - . Kitam numeryje tas patsgentai šioje šalyje neriasi . .. x f
iš kailio, kad jie negauna . ... ... •v. . V • x t- apskrities lietuvių ukinin-zinių iš Lietuvos. Jie savo . . . . . . .. fj . x ••• • kai įvykdė rinkliavą fron-spaudoje šmeižia visus . . - .■ ^. . ..X-- i te kovojantiems voxieciųlaikraščius, kurie talpina . . . J t *. iv. . . •• t • x kareiviams. Jie paauko-žinias^ gautas iš Lietuvos kilogramus ja-
per Berlyną, Šveicariją ir į • » 3
kitus kraštus. Jie tai daro o
grynai pavydo ir keršto 
sumetimais. Gąsdiną savo5 
skaitytojus “pro-naciais”. 
Tačiau komunistų laik
raščiai tas pačias žinias iš 
tų pačių šaltinių persi
spausdina iš tų nepaken
čiamų laikraščių.

Jeigu lietuvių katalikų 
ir kitų laikraščiai yra‘pro- ,.
naciški’, tai ir komunistų. vadlna
Dar blogiau, komunistai 
visas žinias fabrikuoja ant 
savo kurpaliaus. Vadinasi, 
mulkina savo skaitytojus.

Puola kitus laikraščius 
ir juos vadina “fašisti- dienį, lapkričio 30 d. pasi-! ------------<
niais”, “pro-naciškais”, rodė pirmas sniegas. Sni- pamaldos už 
kad tik jų apmulkinti skai-.go per 25 minutes. i
tytojai nepradėtų skaityti p—* -
kitų laikraščių. ir------------- « ( . .. , v .. .

Suprantama kad šiais čiau sustojo nepalikęs jo-įvlU parapijos bažnyčioje, poracijos darbininkai, pri- jais, laikais negauname žinių kio ženklo. S Po pamaldų velionio kū- nn ^«i
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 
kitų Europos kraštų, ku-| 
rios būtų necenzūruotos.
. Komunistai taip pat ne-į 
gauna necenzūruotų žinių 
iš Maskvos, ir ne tik da-; 
bar jų negauna, bet jie iri 
kiti negavo iš Maskvos ne
cenzūruotų žinių nuo pat 
raudonųjų įsigalėjimo Ru- Sovietų 

praneša, 
armija atstūmė 100 mylių 
nuo Rostovo ir atsiėmė 20 
miestelių ir Tūlos apylin^ ROSTOVO APYLIN 
kėje atsiėmė 14 miestelių.1 KEIE
Sovietai taip pat atsiėmę 1
4 miestelius Kalinino apy-: 
linkėję.

Raudonieji sako,

1,350 gyvulių, 290 kg. mė
sos ir didelius kiekius laši
nių, sviesto, medaus, sūrio 

I ir baltinių. Be to, buvo su- 
rinkta 6,340.40 rublių gry
nais pinigais”. Vadinas, 
pats vokiečių laikraštis 
pasako, kaip jie plėšia Lie
tuvos ūkininkus ir tą api- 

“aukavi-

0ARBININKAS
Llthuanian Seml-We*kly 
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Publlshed every 

TUESDAY and FRIDĄ Y 
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

16,000 AMERIKIEČIŲ 
KANADOS ARMIIOI

RUSU KARAS SU 
TURKAIS

M. TEL. SOUth Boston 2680

Britai Siunčia Laivus Ir Kareivius

ka-

i
i

Vienas Britų karališko oro laivyno karys, kuris mokinosi skraidyti 
Camden, S. C., nukritus mokomajamorlaiviui, žuvo, ir šiame vaizde mato
me jo bendradraugius palydint jį j amžinastį.

pavojus didėja Tolimuose 
Rytuose. Pramatoma, kad 
derybos su Japonija nu
truks.

JAPONAI SUSILAIKO 
NUO KARO — 

Nori Tęsti Derybas Su 
Amerika

PREZIDENTAS
I

i

Japonijos vy- 
prašo nutęsti 

galutiną 
taika ar

Manila, gruodžio 1 —Ar
timoje ateityje gali įvykti 
tarp Amerikos karo jėgų 
ir japonų susikirtimas. Ja
ponija yra sukoncentra
vusi daug kariuomenės In
do - Kinijoj. Jung. Valsty
bių karo vadovybė siunčia 
lėktuvus su lakūnais gin
ti Burmos vieškelį, kuriuo 
Amerika ir Anglija prista
to Kinijai pagalbą.

Britų kariuomenė taip 
pat jau paruošta kovai su 
Japonija, 
riausybe
dviem savaitėm 
sprendiYną: 
ras?

FIVE CENTS

Tokio, Japonija, gruo
džio 1 — Japonijos minis- 
terių kabinetas, apsvars
tęs susidariusią krizę, nu
tarė vėl atnaujinti derybas 
su Jung. Valstybių 
riausybe.

MIRĖ DR. MIKOLAINIS

SVARBIUOSE 
PASITARIMUOSE “Boston Post” korespon

dentas rašo, kad Kanados 
VVashington, D. C., gruo- armijoj yra 16,000 Ameri- 

džio 1 — Prezidentas Roo-, kiečių, kurie savanoriai į- 
seveltas atvyko iš Hyde;stojo į armiją. Iš to skai- 
Park, N. Y. svarbiems pa-Įčiaus 10,000 jaunų vyrų y- 

, o 6,000 vyrų 
oro laivyne, 

kad oro laivyne

Lietuvos Ūkininkams Brukal
II

New
Šv.
pa-
na-

Vokišką Ūkininkavimą
Hartford, Conn. — Sek- nas bus vežamas į 

madienį, lapkričio 30 d. Yorką ir palaidotas 
mirė Dr. Vincas - Mindau- Jono kapuose, kur yra 
gis Mikolainis Šv. Pran- laidoti velionio šeimos 
ciškaus ligoninėje, kur riai. 
per porą metų kaipo spe-1

Porttand, Me. - Sekma-' ciaIistas- praktikavo..
- -f Laidotuvių iškilmingos

a. a. Dr. Mi-
“_ jkolainio vėlę įvyks trečia-

. Bostone pirmas sniegas dienį, gruodžio 3 d., 9 vai. ------- ... .-------- --------------- £ --------  .
pasirodė gruodžio 1 d. Ta- ryte Švč. Trejybės lietu- i j. — Bell Aircraft kor- tą su vietiniais gyvento- 
Ainu in-i vių parapijos bažnyčioje. nnrnniinc: darbininkai nri- iai« Takiu hndu iis na-

mu .
I
Į 
i

PIRMAS SNIEGAS 
PORTLANDE

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” skelbia pasikal
bėjimą su Vilniaus apy
gardos vokiečių komisaru

KARO LĖKTUVU DAR J° apygarda api-1
KAKU LĖKT U y,V UAK- manti; 12,000 ketvirtainių

BININKAI NUTARĖ
STREIKUOTI

sitarimams su Anglijos at-Jra armijoj, 
stovu Halifax ir valstybės Kanadiečių 
sekretorium Hull. Taipgi Sakoma, 
gal bus sušaukta karo pa- yra 600 mokytojų, kurie 
tarėjų konferencija, kada moko lakūnus.

kilometrų su 650,000 gy- BRITATAPSUPO NACIUS 
;ventojų. Komisaras daug y TDTTfAI
važinėjąs po kraštą ir už- L/lLJlJvJJ

Buffalo, N. Y., gruodžio mezgąs asmeninį kontak-. ____________
Cairo, Egiptas, gruodžio nas sako, kad jei tankai 

. . x . Tokiu būdu jis pa- i — Pranešama, kad Bri- būtų ne taip įvairūs, tai
Po pamaldų velionio ku- klausanti prie CIO unijos, reiškęs “savo pasitikę ji-. tų karo jėgos Libijoj ap-' palengvintų jųjų valdymą, 

^nutarė išeiti į streiką tre- mą ir įgijąs tarpusavį pa- supo nacių jr italų karo' m--------
čiadienį, gruodžio 3 d. sitikėjimą”. P 
Darbininkai reikalauja jo rūpestis priklausąs že- šies karo jėgos 
.pakelti algas, pripažinti mės ūkiui. Ūkininkams e- silDnėti.
'unijinę dirbtuvę ir mokės- są skiepijami “vokiečių ū-į Britai sugavo Vokieti- 
nių patikrinimo sistemą. kininkavimo principai ir ins generolą 10 kitu kari- 

BAISIOS SKERDYNES ,tų karo jėgos sunaikinu-5 T°^“JP°rac*>.turi “ž T/rl^'knris laikomas ae-
sios du nacių regimentus,1 ^150.000,000 valdžios uz- , 5 . .
83 tankus 650 sunkveži- sakymll- Jeigu kils strei- ru, esąs suimtas. Taip pat nesibaigia, nes vokiečiai ir 
mių, kuriais vežė karei
vius ir 200 kitokių susisie
kimui pabūklų.

Sovietai Atsiėmė 38 Miestelius 
Trijuose Frontuose

Tas porodo, kad Sovietai 
Svarbiausias jėgas. Britai sako, kad a- neturi patyrusių mechani- 

turės su- kų, kurie suprastų įvairių 
tankų konstrukciją.

principai ir jos generolą, 10 kitų kari-
Visas šių metų nįnkų ir 600 kareiviu. Ta

čiau tuo dar karas Libijoj
Londonas, gruodžio 1 — 

karo vadovybė 
kad raudonoji

kas, kad darbas bus su- rudens darbai esą baigia- 
trukdytas. mi. Ūkininkams esančios

-------------- parūpinamos
BRITAI NUSKANDINO ^.šos-. ?oki“.

tikimasi žymiai
8 AŠIES LAIVUS Žemės našumą.—

Londonas, gruodžio 1 —
Iš Berlyno praneša, kad Britų laivyno vadovybė 

Rostovo apylinkėje kauty- praneša, kad Britanijos 
kad nėse žuvo tūkstančiai rau- submarinai nuskandino 8

italai apsuptoje srityje tu
ri daug kareivių ir stiprių 
tankų.

sijoje.
Sovietų komisarai ne tik 

neišleidžia necenzūruotų 
žinių, bet ir neįleidžia. Vi
soje Rusijoje yra griežta 
raudonųjų komisarų cen
zūra. Ten uždrausta leisti 
ir platinti laikraščius, ku
rie nekomunistiški, kaip Į
uždrausta mokinti vaikus. Maskvos fronte taip pat donų jų. Naciai padegė Ru- ašies transportinius lai- 
tikybos. Rusijoje nėra ti- sulaikė vokiečių ofensyvą. sijos aliejaus sandėlius.'vus, kuriais gabeno karei- 
kybos, nei spaudos, nei su- Leningrado fronte raudo- Pietinėje Rusijos dalyje vius į šiaurinį Suomijos 
sirinkimų laisvės. į nieji atsiėmę Ramienie kautynės įvyko keliuose frontą.

Taigi komunistai neturi kaimelį, prie Ladoga eže- svarbesniuose punktuose. --------------
jokios teisės kalbėti apie ro. Tačiau vokiečiai ūžė- Raudonieji labai atkakliai ]
suvaržymus, cenzūrą ir mę Taxvinį miestelį. Rau- kovojo. Tačiau naciai, kad NEGALI PASITRAUK-
persekiojimus kituose donieji sako, kad vokiečiai ir turėjo užleisti kaiku- jį
kraštuose, nes jie užgiria kasdien praranda po 2,000 riuos miestelius, bet jie 
suvaržymus, cenzūrą ir kareivių. Bet po kiek ka- užimdami Kerch uostą,;
persekiojimus Sovietų Ru- reivių praranda Sovietai užgrobė daug Sovietų ka- džio 1 d. — Sovietų komi-

nepasako. ; ro medžiagos. sarų valdžia išleido griežtą1
Sovietų žiniomis, sumuš- Naciai sako, kad raudo- įsakymą Maskvos gynė-; 

vokiečiai netvarkiai nieji buvo suvaryti į van- jams, pagal kurį nei vie-
, pastatytas^ 

„ j prigėrė.'ginti Maskvą, negali nei 
Vienoje vietoje naciai rado žingsnio pasitraukti iš ko- 
800 sunkvežimių, pilnus su vos lauko, nes pasitrauki- 
amunicija. mas esąs “kriminališkas

Leningrado fronte rau- nusikaltimas”, kuris nega- 
donieji bandė ledu per La- Ii būti dovanotas. Reiškia, 

jeigu kas gyvas pasitrauks

dirbtinės 
būdu esą 
padidinti 
Gyvulių;

skaičius esą laikomas pa
tenkinamu. Būsią dedama 
pastangų pagerinti pievas, 
o taip pat sutvarkyti žuvų 
ūkį. Bolševikai iškirtę 
miškus šešiems metams į 
priekį, todėl reikėsią miš- 

; kus želdinti. Kartu su Lie
tuvos kelių valdyba geri- 

MASKVOS GYNĖJAI .narni keliai. Nuo granatų 
k v t d k c Tvva atsiradusios duobės bai

giama užlyginti._____

BRITAI BOMBARDA- 
VO VOKIETIJOS 

KRAŠTUS

New York, gruodžio 1— 
Olandijos radio skelbia, 
kad netoli Bosforo įvyko 
tarp Rusijos karo laivo ir 
Turkijos pakraščių sargy
bos laivų ir pajūrio bate
rijų susišaudymas. Spė
jama, kad susišaudymas i- 
vyko. kada Rusijos laivai

.L:0."d0n.aS.,.^™_0dŽ!°.LT bandė perplaukti pro Dar- 
danelių sąsiaurį.

Kuibyšev, Rusija,

sijoje. ,
Mes, demokratijos šali

ninkai lygiai smerkiame ti 
nacizmą ir komunizmą, traukėsi iš Rostovo į nau- denį pirm negu jie pasida- nas žmogus, 
Nuoširdžiai užjaučiame jas pozicijas. Sakoma, kad vė. Dauguma jų j *
žmonėms, kurie yra nacių naciai besitraukdami iš 
ir raudonųjų bolševikų Rostovo nužudė daug civi- 
vergijose.

Pereitos savaitės pabaigo
je Britanijos lakūnai iš 
lėktuvų bombardavo Dus- 
seldorfą ir kitus industri
jos centrus. Pakeliui nu
metė bombų ant Ostendo 
ir aerodromų okupuotuo
se vokiečių kraštuose, 

i Iš Berlyno pranešama, Suomijos 
• Bolševikams susprog- kad britų bombnešiai pa- vyriausybės 

dinus tiltus per Nemuną, darė nuostolių, 
gyventojai per upę keliami 
keltais ir laiveliais. Laik
raščių žiniomis, per Ne
muną ir Nerį Kaune kas
dien perkeliama po 20,000 
žmonių.

SUOMIJOS SEIMAS 
PRIEŠ TAIKA SU 

SOVIETAIS

Helsinki, gruodžio 1 — 
seimas užgyrė 

nusiteikimą 
nedaryti taikos dabar su 

, Sovietų Rusijos komisa- 
BRITU TANKAI KLAI- rais’ taiP. Pat ^enbalsiai 
DINA RAUDONUO

SIUS

užgyrė vyriausybės užsie
nio politiką.

lių žmonių, sudegino daug
— namų. Tačiau reikia prisi-
Į Laisvę”; minti Stalino įsakymą de- 

rašo, kad bolševikų laikais ginti ir naikinti viską, kad 
komunistų partijos žemės ^priešui netektų, tai ar ga- 
ūkio skyriaus vedėju buvo jimą tikėti, 
Karolis Didžiulis. f 
jo tikroji pavardė buyo.Lciams 
Grosmanas. Pereitą šeštadienį Sovie- raudonųjų kareivių.

• Laikraštis “ donieji bandė ledu per La
dogą ežerą pereiti ir iš už
pakalio pulti vokiečius, begelbėdamas savo gyvy- 

kad kas nors Tačiau vokiečiai laiku pa- bę, tai jis bus sušaudytas.
Tačiau būtų belikę deginti na- stebėjo ir sulaikė raudo- Sako: ’ “Tai yra įsaky? 
; hnvn nionvc'* . nuošius. Ten žuvo 1500 mas, kurio negalima lau-

žyti”.

75,000 NACIU KAUTY 
NESE SU SERBAIS

2 NACIŲ KAREIVIUS

Paryžius, gruodžio 1 — 
Nežiūrint, kad naciai, ker- 
šindami prancūzams, jų 
daug sušaudė už žudymą 
nacių kareivių, šiomis die-

Glasgovv, Škotija, gruo- PARYŽIUIE NUŽUDĖ 
džio 1 — Teikimo ministe-' 
ris lord Beaverbrook pra-l 
neša, kad jis gavęs Stalino!

Istanbul, Turkija, gruo- padėką už tankus ir lėk-! 
džio 1 — Pranešama, kad tuvus, kuriuos Anglija pa- 
Vokietija pasiuntė 5 divi- siuntė Rusijai. Stalinas

įzijas (apie 75,000 nacių) į prie savo padėkos pridėio 
Jugoslaviją, kur eina pastabas, kad Britain ne-inomis nežinomi piktada 
smarkios kautynės su ser- siustų Rusijai skirtingos! riai vėl nužudė du nacių 
bais. ; jšdirbystės tankų. Stali-į karė'nfitis. i; t > oį

- 5 * - 4'*^ 1 * ' * *1 *



ini giamasi perleisti privati-
specialinėje ap-. nėn nuosavybėn, 

škplia npnanras-

• “Deutsche Zeitung im vaujant vokiečių 
Ostland” praneša, kad Vii- administracijai, 
niuje pradėjo mokslo me- masi “gyvenimą 
tus 49 pradžios mokyklos protingais

švydžio Iš Lietinį

civilinei 
rengia-! 

tvarkyti 
pagrindais”, 

su 420 klasėmis. “Dėl pa- laikraštis išveda, kad vo- 
talpų stokos” 22 mokyklo- kiečių tikslas esąs “sovie
te pamokos vykstančios tų pavogtąjį privatinį tur- 
tiktai pusę dienos. Esą ga- tą palaipsniui pervesti į 
Įima laukti, kad artimiau- privatinį ūkį”. Tad turto 
siu laiku atnaujinsiančios perėmimas valstybės ži- 
darbą ir gimnazijos. --------j nion tesiekiąs savo rūšies 

inventoriaus surašymo.
1 Tačiau iš šių pastabų, 
kaip matome, lieka neaiš
ku, kam bolševikų nusa
vintąjį privatinį turtą ren-

_______ •
• Spaudos žiniomis, esą 

rengiamasi pastatyti pa
minklus žuvusiems, nuo 
bolševikų teroro. Pamink
lai būsią statomi ne tiktai 
kapinėse, kur žuvusieji pa
laidoti, bet ir tose vietose J 
kur kankiniai nužudyti. 
Kaune Raudonasis Kry
žius esąs susekęs daugiau 
kaip 100 vietų, kur nužu
dyti nekalti žmonės. Nu
žudymo vietų dar ir toliau 
ieškoma.

4

Nepriklausomybės minėjiinas 
įvyko lapkr. 18 d. New Yorke, 
Steinway Hali, 113 
Street salėje.

Viešpatavo rimties 
ra. Vakaro vedėjas

W. 57th

♦ “Deutsche Zeitung 
Ostland” ..........

‘žvalgoje iškelia nepapras-J Kitoje vietoje tas pats 
tai aukštą krepšiasvydžio laikraštis rašo, kad reicho 
sporto klasę Pabaltijo tau- komisaro įsakymas apie 
tų terpe. Laikraštis pri- SSSR turto perėmimą val- 
mena, kad lietuviai, lat- stybės žinion esąs išleistas 
viai, ir estai užima šioje rugpjūčio 18 d. Komentuo- 
sporto šakoje vadovauja- damas šį įsakymą, laik
iną vietą Europoje. Ypač raštis aiškina, kad ateity- 
prie krepšiasvydžio išsi- je manoma “principe grą- 
platinimo Lietuvoje prisi- žinti privatinę nuosavy- 
dėję Amerikos lietuviai, bę”. Perėmimas viso minė-Į 
Laikraštis pataria ir vo- to turto valstybės žinion 
kiečių jaunimui labiau su-! siekiąs r "—1_J 
sidomėti krepšiasvydžiu.

Kada baseball sezonas pasibaigė, tai policininkai turėjo susidurti su 
tam tikromis unijomis, kurios turėjo ginčus ir tuos ginčus sportininkai 
palydėjo su baseball lazdomis apdaužydami, paveiksle matomą automo
bilį. Policininkas surinko lazdų glėbį. Mat, šios lazdos pasibaigus sezonui 
nereikalingos.

Vokiečiai Perima Uetuviy 
Turtu Valstybės Žinion

I

sutrukdyti, kad 
“buvusiųjų ir busimųjų” ’ 
savininkų turtas dabarti
nių caldytojų ar laikytojų 
nebūtų aikvojamas ar ne
tiksliai naudojamas. Tam 
tikslui šis turtas esąs re-

atmosfe- 
Riėardas 

įžangos 
žodį, po kurio susirinkusieji su
giedojo J. A. V. ir Latvijos him
nus. Kelias atatinkamas latvių 
dainas su dideliu pasisekimu 
padainavo latvių žymi daininin
kė Elsa Zebranska.

Rengėjų vardu Komiteto pir
mininkas Charies Carol padėko- 

• jo visiems pasidarbavusiems, 
dainininkei, ir pasveikino atvy
kusius kaimyninių valstybių 
atstovus.

j Po to, pasveikinimo žodžius 
tarė Lietuvos Generalinis Kon-

— Rygos vokiečių laik
raštis rašo, kad Rygoje į- 
sisteigęs vokiečių preky
bos ir kredito bankas ‘Ost- 
landui’. Jo akcinis kapita- _ _____ ____
ląs šiuo metu siekiąs pusę sulas J. Budrys ir Estijos Gen. 
milijono markių. Šis nau- Konsulas J. Kaiv. 
jai įsteigtas bankas, kuris 
skaitomas kaipo savaran- Ludvig Ek, buvęs Latvijos Fi-

Ilgesnį referatą perskaitė at-

LietllVM OtilMai Gauta Ikio atstatymo. Jie yra ver-’ skyriai bei komitetai pra- 
. ~ . -- ! niomi i/lmicirti vicninii xrr>- cnmi if2in crolimo cttpi.

kiška instancija, tikrovėje nansų Ministeris. Po jo žodžių 
bus Dresdner Bank sky- buvo parodyta filmą iš Latvi- 
rius. Jo centras esąs Ry- _________
goję, o skyriai esąs stei
giami Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Taline, Narvo-;
je, Liepojuje ir Minske. 

Pasak laikraščio, ir kiti
Mariai! IlTPr/UHirhichLuiii fčiami tusyti visokių vo- šorai, kaip galima grei- Vokietiios bankai renčiasi ieskomMažiau UZhOMtlIS Negu kiškų paskaitų apie Lietu- čiau, šį darbą baigti ir an- tid į «Ostlande” |avo blmus:

VokfeCiai ivos žemės ūkio “naujas ketas atsiųsti šiuo adresu:L-i 1) A

PAIEŠKOJIMAI
i • Šiaulių savaitraštis 
“Tėvynė” deda tokius pa
ieškomų ir ieškančių skel-

- I
• Rygoje išeinantis vo-' o____ _____ _____

kiečių dienraštis “Deuts- ja, kaip laikraštis pastebi, Ostlande 
che Zeitung im Ostland” t užimsiant! ilgesnį laiką, telytos.

• Spaudos žiniomis, že-
pagrindines linijas”, kas Kaunas, Kęstučio g. 6. Jei 
reiškia ne ką kitą, kaip tik kurie skyriai šios registra-

cistruoiamas. Recistraci- m^s ūkio produktų kainos tai, kad Lietuvos gyvento- ei jos būtų nepradėję, kvie-
^5 J ’ o ! £ f • 1 T 1 • ■* • • 2 . — Į T « • V«  • j » •’’ buvusios nus- 

paimant pagrin-
jai ir toliau turės badauti, čiami skubiai jos imtis, 
gi Lietuvos ūkininkų pa- Anketų blankų galima rei-

paskelbė kelis straipsnius Tiktai po to, kai registrą-!dan ^4 Prūsijos kainas, gamintos gėrybės bus pa- kalauti nurodytu adresu”, 
“žirizz, kuriuose kalba- cija būsianti tvarkingai į- Naujosios kainos esančios hnJ --------------
ma apie rengiamus pro- vykdyta, būsią galima gal. 40% žemesnės nekaip Ryt- 
jektus grąžinti ‘Ostlande’ voti apie privatinės nuosa- prūsiuose. Šios kainos ga- 
privatines nuosavybes. Iš 
pateikiamų informacijų 
dar neaišku, kokiomis są
lygomis rengiamasi eiti 
prie šių projektų įgyvendi
nimo. Šių informacijų san
traukas čia atreferuoja- 
me:

Laikraštis vienam strai- landui’ rengiąs parėdymą, 
psnyje rašo, kad Vokieti- kuriuo būsią einama prie: 
jos komisaro “Ostlandųi” 
įsakymu visas Sovietų Są- kirų, gyvenimiškai 
jungos turtas perimamas; bių ūkio šakų reprivatiza- 
valstybės žinion. Tačiaul vimo”. 
šio turto tiktai maža dalis! Pagaliau, pažymėsime, 
priklausiusi pradžioje vai-; kad laikraštis įsidėjo pasi- 
stybei. Didžiąją jo dalį su-; kalbėjimą su Estijos že- 
darįs bolševikų nacionali- mės ūkio valdybos (buv.į 
zuotas privatinis turtas, ministerijos) direktorium 
Viso turto perėmimas val
stybės žinion, kaip rašo 
laikraštis, nereiškiąs, kad 
bolševikų įvykdyti nusa
vinimai esą manoma įam
žinti. Remdamasis Hitle
rio pareiškimu, kad oku- tus turtus dalins, bet vei 
puotuose kraštuose, vado-1 kiausia vokiečiams.

ir žinias,

NT •

• X

naudojamos tam, kad bū-, 
tų “paboti ir vokiečių ka-’ 

‘riuomenės interesai”.
vybės grąžinimą, 
laikraštis kviečia “Ostlan- 
do” gyventojus ir tarny

bines įstaigas savo ben
dradarbiavimu pagreitinti 
registracijos įvykdymą.

Toliau laikraštis rašo, 
kad reicho komisaras ‘Ost-

“laipsniško, pradžioje ats- 
svar-

Saar, kuriame jis pareis-j 
kė, kad “yra tikra, jog bol
ševikinė žemės reforma 
bus panaikinta pagal pri
vatinės nuosavybės dės
nį”. Bolševikų pasisavin
tus turtus dalins, bet vei- 

I kiausia vokiečiams.

ĮVAIRIOS knygos
JEZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para- 

M Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50
VALGIŲ GAMINIMAS. Si knyga labai tinkama 

ieimininkžms, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina.........  $1.00

ŠVENTAS RĄSTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS .............. . ........................ .........................

PILIETYBES KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu Si knygute yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik.......................

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 

parašė kun. Pr. JuSkaitis. Kaina ...................
ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ...............
GEGUŽES MENUO, Kun. Pr. Žadeikių, labai gražus 

kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po ...............................

JONO KMITO EILES, buvo kaina $1.00, dabar ....
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun. 

Or. J. Starkus. Kaina ....... ..................................
VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų 

tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina .....
-

Su užsakymais kreipkitės —
'DARBININKAS"

So. Boston. 3$|1į)L£roadwey.,

$1.25

25c.
50c.

25c.
10c.

Todėl bosiančios mažiausia vie
nerius metus.—

■ • “Deutsche Zeitung im ; 
Osten” deda Lietuvos že
mės ūkio specialistų suva
žiavimo aprašymą. Pasak 
laikraščio, suvažiavime 
dalyvavę, be Lietuvos že
mės ūkio specialistų, Vo
kietijos generalinio komi
saro ir vokiečių kariuo
menės atstovai. Iš visos 
Lietuvos suvažiavę apie 
100 agronomų.

Suvažiavimą atidaręs 
Schoenbeck, kuris vadina
mas žemės ūkio klausimų 

Į ekspertu. Jis nurodęs, kad 
, Lietuvos žemės ūkis stovįs 
“naujo gyvenimo periodo 
akivaizdoje”. Suvažiavi
mo tikslas esąs nubrėžti 
Lietuvos žemės ūkiui ‘nau
jas pagrindines linijas’. 

! Pagal kalbėtoją, “nėra rei
kalo nurodinėti į tai, jog 
žemės ūkio skatinimas 
pirmoje eilėje tarnaus 
maisto parūpinimui savo 
tautai”, bet “iš antros pu
sės, turi būti paboti ir vo
kiečių kariuomenės inte
resai”. Toliau kalbėtojas 
nupasakojęs vokiečių že
mės ūkio laimėjimus, ku
rie prisidėję prie “Europos 
karo” vedimo. “Dabar ir 
Lietuvos žemės ūkiui duo
tas uždavinys įsijungti į 
šią didžiąją gamybos ko-i 
vą”, baigė jis savo kalbą.

Vėliau karo administra
cijos vyr. patarėjas Dr. 
Kassnita laikęs paskaitą «

v •

v •

25c.
50c.

$1.10

35c.

Pabaudomis Grasina 
Lietuviams

• Spaudos ‘žiniomis, ne
žiūrint sunaikinimų, Balt-’ 
gudijos sostinėje Minske misaras Gewecke buvo su-l 
vėl gyveną 170,000 žmo- šaukęs apskričių Viršinin- 
nių. Nukentėję esą ištisi kus, burmistrus ir “žemės 
miesto rajonai, tačiau ne- ūkio ypatingus vadus”, 
maža namų pasilikę svei- Komisaras, kaip praneša! 
ki. Gatvė, kuriame stovi spauda, paskelbęs, kad jis 
vokiečių kasino, pavadin-; paskyręs kažkokį Poxelą

• Šiaulių apygardos ko-

filiales.
Aptardamas naujai į- ' 

steigtojo “Prekybos ir ' 
Kredito banko” uždavi-; 
nius “buvusiose Pabaltijo 
valstybėse — Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje, o 

į taip pat Baltgudijoje”, lai
kraštis pažymi, kad jis fi
nansuosiąs pradžioje ama
tus ir detalinę pregybą. 
Tai turį didelės svarbos 
“ryšium su jų artimiausiu 
laiku būsimu privatizavi
mu”.

Vokieag laikraščiai 
Lietuva je

ta “P‘otsdamo gatve”.

L R. K. Registruoja 
Bolševikų Nužudytus Ir 

■V "

(Požėlą?) naujuoju “apy
gardos patarėju” (Gebie-j 
tsrat). Apie Poxelą jis iš-! 
sireiškė kaipo asmenį, ku
ris “vądovaujamoj vietoj

i 1) Alfonsas Merkevičius
1 prieš karui prasidedant 
gulėjo Jurbarko sanatori
joje. Iki šiol apie jį jokių 
žinių motina neturi. Paieš
ko motina Em. Morkevi- 

2) Stonys Jonas, karui 
čienė, Šiauliai, 
prasidedant tarnavo ka
riuomenėje Vilniuje. Iki 
šiol apie jį jokių žinių arti
mieji nleturi. Paieško O. 
Stonytė, Šiauliai.

i 3) Ieškomas Kolševičius 
Romanas, paskutiniu laiku 
gyvenęs Kelmėj. Žinantie
ji prašomi pranešti: Kolše- 
vičienei Sofijai, Kelmė.

4) Dingę Gorskis Petras 
ir 'Stukanienė Antanina. 
Paskutiniu laiku gyvenę• Lietuvoje pradėta leis

ti vokiečių laikraštį, kuris Kaune, 
turės dvi laidas: Kaune ir, 5) Kas žino apie dingusį 
Vilniuje. Kauniškė laida Juozėną Ričardą, paskuti- 
vadinasi “Kauener Zei- niu laiku tarnavusį kariuo-

Išvežtus Lietuvius stovėjo kovoje prieš žydus tung”, o vilniškė — “Wil-menėj, Švenčionėlių poli- 
— [ir bolševikus Lietuvoje”, naer Zeitung”. ” ’' ~ ' Xx:
RaudonasiS'Po to, “ypatingasis žemės generalinis

;” Forderung
Jau anksčiau per kalbėjęs apie žemės ūkio

• Lietuvos p---J-----
Kryžius skelbia laikraš-Į ūkio vadas 
čiuose: “7-------

Vokiečių gone, prašomi pranešti 
komisaras Juozėnui Mečislovui, Gruz- 

Renteln pirmam numeriui džiai, policija, 
parašė įvados žodį, ku-  ___________r__ __ __  -----------------___  ___ ~ t___ _____ _____ 6) Žinantieji apie Dam- 

spaudą skelbime, kad Lie-1 produktų pristatymo prie- riam, tarp kita ko, išsita- brauską Juozą, tarnavusį 
* r>„..j tz______________ —i------------ » ria, kad laikraštis turėsiąs milicijoj ir rusų kažkur iš-

tarpininkauti “Adolfo Hit-! vežtą, prašomi pranešti 
lerio nacionalsocialistinei tėvui Dambrauskui Juozui 

kuri Šiauliai.
“nau-į 7) Paieškomas Bartkevi-

I — - ---- - — •

tuvos Raudonojo Kryžiaus'volę. Prievolės normos bu- 
Vyr. Įgaliotinio įstaiga re-’vusios parengtos, daly- 
gistruoja ištremtus į So- vaujant “lietuvių žemės ū- 
vietų Rusijos gilumą as- kio ministerijai ir “Lietu-1 revoliucinei idėjai”, 
menis, išsilaisvinusius po-.kiui”. Ypač neatidėliotinas leidžianti pasireikšti 
litinius kalinius ir grįžu-Įesąs bulvių pristatymas, jai teisingesnei žmonių ir čius Kazimieras, sūnus A- 
sius tremtinius, išvežtus žemės ūkio produktai esą tautų sugyvenimo tvar- lekso. 
ar dingusius politinius ka- skubiai reikalingi tiek vo-Įkai”. 1
linius ir žuvusius per karą kiečių kariuomenei, 
ar nuo bolševikų teroro civiliniams gyventojams, 
asmenis. Registracija vyk- Kas neprisidėsiąs prie šios! vokiečiai, priklausą Vokie- Bartkevičienei,

tiek

doma užpildant atitinka- akcijos, būsiąs griežčiau-! ti jos 
mas anketas, kurios iš vi- šiai baudžiamas. Kai bū- parti

i

sos Lietuvos koncentruo
jamos Kaune.

Kai kurie Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus skyriai 
bei komitetai užpildytas 
anketas jau atsiuntė, bet 
iš daugelio apskričių jų; 
dar negavome.

Ši registracija nepapras
tai svarbi įvairiais atžvil
giais. Be labai svarbių

partijai. Provizoriniu šios 
partijos padalinio Kaune 
šefu paskirtas Cramer, 
vokiečių komisaras Kau
ne. Susirinkime kalbą pa
sakė komisaras Renteln, 

“šiuo kuris kalbėjęs apie “Da- 
lietuvių barties ir artimiausios a- 

valdytojai, kuriuos tvirti-Įteities klausimus”, 
na komisaras”.

siąs baigtas atsargų sura-| 
šymas, atskiroms apskri-; 
tims būsią paskirti tam ti
kri drabužiai ir odos dirbi
nių kontingentai. Visoms 
žydų krautuvėms 
tarpu skiriami

• Komisaras ‘Ostlandųi’ 
įsakymą,apie “svarbius žemės ūkio statistinių tikslų, visų iš- Lohse išleido įsakymą, 

gamybos praktikos klausi-; vežtųjų asmenų sąrašus kad Pabaltijo valstybėse 
mus”. Dabar Lietuvos že-: reikia turėti vienoje vie- pradeda veikti specialinė 

‘ mės ūkio gamyba būsianti! toje ir tam, kad būtų gali- vokiečių organizacija^ 
ma pateikti Tarptauti- (Ostland - Faser), kurios 
niam Raudonajam Kry- uždavinys — apimti linų,! 
Žiui kad, tuo būdu ką nors kanapių, vilnos, šerių, 
apie juos sužinoję, galėtu- medvilnės ir kitų tekstilės 
me informuoti gimines, žalayų sunaudojimą, šios

Ii

sprendžiama iš ištiso kon
tinento maitinimo atžvil
gio.

Kaip matyti iš šio vokiš
ko laikraščio pranešimo, 
Lietuvos agronomai netu- rūpintis jų grąžinimu ir tt. organizacijos žinion perei- 

galimumo- savo tąrpe — Siųs registracijos na Lietuyos linų koop^ra? 
pasitarti dėl bolševikų gimui pagreitinti vįsi Lįę- tinė sąjungą “Linas£ f su
griauto Lietuvos žemės ū-I tuvos Raudonojo Kryžiaus, visais padaliniais.

Paskutiniu laiku 
tarnavo kariuomenėje, Pa
bradėje. Žinantieji kur jis 

• Kaune buvo susirinkę yra, prašomi pranešti 
Padvario 

nacionalsocialistų kaimas, Kuršėnų vals
čiaus.

8) Turintieji kokių nors 
žinių apie dingusį puskari- 
ninką Sirbikį Feliksą, 
Partinato sūnų, paskutiniu 
laiku tarnavusį kariuome
nėj, Švenčfonėlių poligone, 
prašomi pranešti Antanui 
Stančikui, Šiauliai.

Užsisakykite Tado Pas Mus

Pristatom geriausj toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams. 
Kainos prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co.
Grafa Avė., Htyou, Hks. Tel. takam 13M-W

PRANAS GERULSK1S, Namg Tel. Dedham 1304-R .
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PARAŠE:
Fr. Valerijonas Flyan, O. P.

VERTE:

J darbininkų klausimą, ka- 
įda jisai rašinėdavo kolegi- 
i jos leidiniuose straipsne-

padarė didelę sensaciją.' 
No vien plunksna jisai 
darbavosi, bet gyvu žo
džiu; pamokslais, paskai-' 
tomis. Jo ugningas uolu-' 
mas uždegė prisnūdusius 
darbininkus. Jie pradėjo

Fr. Antoninas Jurgelaitis, O. P. lius apie tą patį klausimą. į)UI-Įjg į jo tveriamą darbi
Bet, kaip pasirodė šio ninku organizaciją. Nenu- 

» “neiš- ilstamai dirbo, kovojo dar- 
mintingumas” tais 1923 bininkų labui. 

_“ė metais? Štai kaip. Tais 
ne"tiek žodžiais/metais Jisai buvo Paskir’ 

; kaip darbais: pamokslais, Us Profesorium kolegijo- 
•H w«t •roMway. wuth imoo. u, št ; kovomis dėl dar- Atrodė> kad jisai susi-

• bininkų gerovės. i Pras J kokius pavojus jisai
Nėra abejonės, kad kuni- žengė. Atrodė, kad jo vy- 

gą Juozapą Gafo kaikurie resnieji rengėsi jj sudrau- 
i darbdaviai ir komunistai sti> J° uolumą atvėsinti 
i laikė nepakenčiamu. Try-Bet ne- Kunigo Gafo vy- 
' liką metų prieš 1936 metų resnieji ne tiktai nedrau- 
revoliuciją daugelis darb- de jo veiklos, bet dar pri-j 
davių nusistatė prieš jį, tarė. Jų leidimu, kunigas 
nes jo pastangos pagerin- ^a^° ir dar totas domini-, 
ti darbininkų gyvenimą.!konas’ PasidėJ° savo bal-

BUBSCRIPTTON KATES:
Domestlc yearly ___________  $4.00
Domeatic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly _____________ $5.00

Fcreign once per week yearly $2.50 Užsieny] 1 kart savaitėj metams $2.50 mirties,
DARBININKAS

Tėvas Juozapas Gafo, is- . .
panas, dominikonas, dar- Jayną dominikono 
bininkų užtarėjas, per visą mintingumas t_ 
gyvenimą prašyte prašė, ................

Kas Perdaug Gąsdiną, Tas, 
Tas Patsai Bijosi

Sakoma, kad audra niekad viena neateina — pas
kui ją seka kita. Taip ir šiam kare. Amerikai, rodos,

*■ * VA V&CAA T KzAAAAAACAj ~ ~

užtektų kamuotis su Hitleriu, o čia dar japonai gra- iškovoti pragyvenamas ai- tus vilnonius abitus, apsi- 
sina. Ir grasina taip rimtai, kad formalus karas gali gas, j 
bet kuriuo momentu prasidėti. Rodos keistas dalykas: vaisių. Tuo pat laiku ir Va- 
japonai gyvena 6000 mylių atstui nuo Amerikos. Tai lencijos komunistai įrašė 
kaip tokioj tolumoj jų interesai galėjo taip smarkiai kunigo Juozapo vardą į 
susikirsti? Tiesioginiai tiek nesusikirstų, bet Ameri-j “juodąjį sąrašą”. Mat, 
ka šelpia tas valstybes, kurias japonai puola ar nore- darbininkai, sekdami jo 
tų pulti, t. y. Kiniją ir Rusiją. Kitais žodžiais, gerašir- vadovybę, ne taip atydžiai 
dis Dėdė Šamas įsivėlė į šią pasaulinę suirutę vien gin- klausėsi pačių komunistų 
damas svetimus interesus — Anglijos ir Rusijos, gį.’saldžių melavimų.
noma, yra čia dar kitas stambus tikslas: pažaboti Ja-' Kęista, ka sis gi įai jsi-; būkle
poniją, kuri matomai siekia vyrauti A^joj, kaip Hitle- įuvoPvi < “neiš-, vargingą —
ns Europoj. Anglija, visados rūpestingai ir pavyzdžiai; .^.__ _____________ venima.
dabodama politinės pusiausvyros ir negalėdama pati kalbėjo 
viena jos išlaikyti, pasikvietė į talką Ameriką, ant ku
rios užkrovė pernelyg didelę naštą. Gi Amerika kaž
kokiu naujovišku uolumu sielojasi tą naštą ritieriškai 
pakelti. Ot ir visas tos painiavos branduolys.

Japonija nori daugiau žemės. 90 milijonų jos gy
ventojų susigrūdo ant neperdidžiausių nederlingų ir 
vulkaningų salų. Jie natūraliai siekia išsiplėtimo — 
expansijos. Be to, japonai, susigraibstę paskučiausių 
civilizacijos išdavų, jaučiasi tiek pažangūs ir ryžtin
gi, kad mano esą pilnai pasiruošę užimti vadovaujan
čią Azijoj rolę. 1904-05 metais atrėmę rusų brovimąsį 
į Mandžiūriją, jiė pradėjo apkarpinėti Kinijos pa kr aš-, 
čius. Viskas klojosi sėkmingai, bet japonai, pasiseki- ponai susidėjo su Hitleriu. Amerikos pagalba kur kas 
mų apsvaiginti, padarė klaidą, verždamiesi į patį Ki- sėkmingesnė negu sovietų. Kiniečiai pradėjo atsilai- 
nijos vidurį. Tegu kiniečiai labai atsilikę ir nepaslan- kyti ir kartais net mušti japonus, kurie labai už tai 
kūs, bet jų penkis kartus daugiau. Kautynėse visur ant amerikiečių įtūžo. Šoktų muštis ir savo noru, ir 
kiniečius nugalėję, japonai taip ir nepajėgia jų pa- Hitlerio raginami; gąsdiną tuč-tuojau pradėsią karą, 
vergti. Perstambus kąsnis saugiai praryti. Pertoli bet kariaut vis dėlto neišdrįsta — perdaug rizikos, 
pasiyrė — tame ir bėda: nė pirmyn, nė atgal. Norėtų Washingtonas gerai tai žino ir stato griežtą reikalavi- 
jau taikytis, bet kiniečiai nepriima jokių pasiūlymų, mą, kad japonai visiškai iš Kinijos pasitrauktų ir mes- 
kol japonai iš jų žemės neišsikraustys. Kiniečiams vi- tų šalin užgrobimo politiką. Japonija su tuo nesutinka, 
sados padėjo sovietai, manydami užvesti ten komuniz- nes tai paliečia esminį jos interesą. Ji grasina ir grasi- 
mą. Yan-Kai-Sek pagalbą priima, bet su komunizmu na, bet Washingtonas žino, kad kas perdaug gąsdiną, 
nesiskubina. Dabar ir Amerika Kiniją šelpia, nes ja- tas patsai prisibijo. K.

Jo troški
mas: Darbininkams pil
nesnį gyvenimą Kristuje...1 

Jeigu pirmiau, 1923 me
tais, komunistai į jį žiūrė-1 
jo šnairomis akimis, tai 
dabar, 1933 rinkimų me
tais, jų žvilgsniai žėrėjo 
kerštu. Rausvoji vietinė 
valdžia sutiko laikinai pra
šalinti šį komunistų planų 
trukdytoją. Net ir šiuo 
metu komunistai turėjo 
daug įtakos valdžioje. Ne
užilgo, kunigas Gafo areš
tuojamas, kaltinamas “po
litikavimu”, kas buvo 
draudžiama kunigams, so-

NO CHANCES!—This British 
tot was taking no chances 
when he wound up on board 
a British liner with his family 
en route to undistįlosed desti- 
nation. As can be observed, 
he kept his life beit olose by.
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JE
mirties 
rengėsi

nejauki 
Sargai

kankinimai. Tą naktį buvo 
perskaitytas neva 
dekretas. Kaliniai 
mirti.

Ryte prasidėjo 
“mirties litanija”,
ateidavo, iššaukdavo var
dą, surišdavo kalinį ir iš
vesdavo sušaudymui. Visą 
rytą “litanija” tęsėsi, bet 
kunigo Gafo vardas liko 
neiššauktas.

Po kelių dienų sargas a- 
tėjo pas kunigą devintą 
valandą vakare, atvėrė ka
maraitės duris ir pasakė, 
kad jisai liuosas. Gali eiti 
sau. Kunigas Gafo, ne ma
žas vaikas, žinojo su kuom 

I jisai kalbėjo. Prašėsi pasi
likti kalėjime iki rytojaus, 

į “Žinoma, žinoma”, atsakė 
sargas... jo žodžiai ir bal
sas permaloniai skambėjo.

Tą naktį kunigas Gafo 
nemiegojo. Jisai atsidavė 
mirties prisirengimui.buvo pradėję nešti ren£ė darbininkų papras-!--——, — - - Ruediūčio H

Tnn nat laiku ir Va tais drabužiais, pasiėmė draudžiama kunigams, so- “aiP lsmano- nugpiucio 11Tuo nat laiku ir Va- dinamas kalėjiman. Bet dien^ JI sugavo. Raudome- Ant rytojaus — tai buvo
kalejimo grotos nesustab
do šio dominikono apašta
lo veiklos. Jisai kalėjimo 
kieme pradėjo laikyti dis
kusijas darbininkų klausi
mu. Lauke, kunigo Gafo 
ištikimi darbininkai pla- nigas Juozapas nesustoja 
nuo ja jį nominuoti į vieti- darbuotis darbininkų la- 
nio distrikto atstovo vietą, bui: ramina, drąsina, sti- 
Atsiklausęs savo vyrės- prina kalinius, veda rožan- 
niųjų, kunigas Gafo sutin- čiaus kalbėjimą. Mirtis vi- 
ka. Darbininkai uoliai dar- suomet arti. Paskutinei 
buojasi, ir po rinkimų kovai stiprinosi malda. 

į kampanijos... kunigas Ga- Rugpiūčio 20 dieną Va- 
fo beveik vienbalsiai iš- lencijos kalėjime pasiliejo 
renkamas! įsiutusi žvėriškumo ban-

Paliuosuotas iš kalėjimo, ga, kuri tęsėsi tris dienas, 
kunigas Juozapas užima Kaliniai buvo visokiais 
savo vietą. Komunistai būdais bauginami, kanki- 
peržiūri savo “juodąjį są- narni, nužudomi. Paskuti- 
rašą”. Kunigo Juozapo Ga- nę dieną sargai atvėrė ka- 
fo vardas pabrėžiamas 
raudona spalva.

į: Sf.

1936 metai... Revoliuci-j tyta
ja! Tėvas Gafo, penkias Kai kaliniai pradėjo bėgti 
dešimts penkių metų am-'iš liepsnojančių 
žiaus, dabar yra vyresny-1 juos pasitiko tratėjimas ir tenkino jo norą... 
sis švento Domininko vie- šovinių liepsna. Tie, kurie 
nuolyno, Valencijoje. Jo į- paklausė kunigo Gafc ir J 
sakymu tėvai ir fratrai iš- prisiglaudę prie mūrinių.
siskirsto pasislėpti, nes iš sienų, pasiliko kalėjime, koji meilė, pavydas ir vėl- 
dienos į dieną aršėja ko- išsigelbėjo iš vienos ir ki- nias — visi lygūs tarp sa

vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

svetimus vardus ir apleido 
vienuolyną. Per dvyliką 
mėnesių šie du nepapras
tai mokyti “darbininkai” 
perkeliavo ištisą Ispaniją. 
Jie dirbo, kur tik galėjo: į 
ant ūkių, fabrikuose, prie 
laivų. Kur tik ėjo. stebėjo

~ > gyveno į
, darbininkų gy

venimą. Kunigas Gafo ir 
jo draugas gerai susipaži
no su darbininkų reika
lais, jų troškimais. Jam 
buvo skaudu matyti, kad 
darbininkai apleidinėjo 
bažnyčią ir spietėsi aplink 
marksistų vadus, atsipra
šau, išnaudotojus.

Kunigas Juozapas, grį-

vienuolis buvo visai “ 
mintingas”. Taip jo prie-

Juk, kalbėti, 
rašyti apie socialinį klau
simą, buvo tas pats, ką 
kviesti mirtį! Kunigo Juo
zapo “neišiųintingumas” 
viešai pasirodė 1923 me
tais, bet, žinoma, jeigu no
rėtumėm pačias šaknis pa
siekti, tai turėtumėm dar' ____o_ ______ r_ ,
giliau kastis į praeitį, į pa- žęs į vienuolyną, tuo jaus 
čias jaunystės dienas, ka- ėmėsi plunksnos ir Ispa- 
da jaunuolis Gafo, įknibęs nijos laikraščiai, kurie drį-Į 
į knygas, giliai studijavo so talpinti jo straipsnius, į :----------- (

ji milicininkai norėjo jį' Švč. Rožančiaus Karalie- 
ant vietos nušauti, bet du nės šventė —kunigas Gafo 
komisarai, kurie netikėtai'tvirtais žingsniais žengė 
užtiko milicininkus, juos iš kalėjimo. Vos nužengė 
sulaikė. nuo šaligatvio pereiti

XT ... . ą skersai gatvę, kai pasigir-Nuvilktas i kalėjimą, ku- . ® v
* j šūviai, pasirodė lieps

na. Kunigas Juozapas Ga
fo sukniubo...

Tą dieną laikraščiai di
delėmis raidėmis pranešė: 
“Kunigas Gafo nusižudė”. 
Bet, visi žinojo, kad tai 
melas. Ar yra kada nors 
miręs tokis saužudys, ku
ris galėjo ne vieną, bet ke
turias kulkas į savo kaktą 
suvaryti ?

Ne. Kunigo Gafo mirtis 
nebuvo saužudystė tikrąja 
to žodžio prasme, bet ant
rą kartą pasvarsčius jo 
mirtį... stoja klausimas: 
Ar negalima ir teisingai 

1 sakyti, kad tai buvo savo 
rūšies saužudystė? Kuni
gas Juozapas Gafo per vi
są gyvenimą prašyte prašė 

namiL mirties. Komunistai pa-

lėjimo vartus, padegė dalį 
kalėjimo, ir paliepė kali
nius gelbėtis. Ant stogo 
skersai gatvę buvo susta- 

eilė kulkosvaidžių.

as “The Torch”)
• v

Girtuokliavimas, kūniš-

dienos į dieną aršėja ko- išsigelbėjo iš vienos ir ki- 
munistų priespauda. Ku- tos ugnies.
nigas Gafo pasilieka Va- 
lencijoje,

Sutemus, apdegintame
slapstydamas,1 kalėjime, vėl prasidėjo

ASMENINE LAISVE
II DALIS ’

Mons. Fulton J. Sheen
KUN. J. A. KARALIAUS 
Premijuotas Vertimas

KALBŲ PER RADIO RINKINYS 
Išvertė iš Anglų kalbos 

A. V. Atkočins

Trečiasis Žodis - Geidulystė
“Moteriške, šteri tavo sūnus...

...štai tavo motina".
Galutinis išpirkimas ir atleidimas įvyksta 

ant Kalvarijos kalno kur atlyginime dėl vi
sų nešvarių žmogaus norų ir minčių, mūsų 
Viešpats erškėčiais apvainikuotas; atlygini
me visų gėdų, Jis išvelkamas iš rūbų; atly
ginime kūniškų geidulių, Jis beveik netenka 
viso savo kūno, nes sulyg Švento Rašto net 
ir Jo kaulus buvo galima suskaityti. Mes e- 
same taip pripratę žiūrėti į gražiai išdirb
tus kryželius ir gražiai nupieštus paveikslė
lius mūsų maldaknygėse, kur mes matome 
mūsų Viešpatį su visu kūnu prikaltu prie 
kryžiaus. Jis padarė tokią auką, dėl kūniškų 
nuodėmių, kad Jo kūnas buvo sudraskytas, 
Jo kraujas išlietas, ir Šventame Rašte tai 
aprašo, kad lyg raupsais Jis ant kryžiaus 
serga: jame nesirado jokio grožio, kad trauk
tų mus Jo trokšti. u;: v Jų

Mūsų Viešpats atsižadėjo dviejų teisėtų 
kūno reikalavimų, kad galėtų atlyginti baus
mes kūniškų nuodėmių. Nėra teisingesnės 
ir doresnės teisės toje srytyje kaip teisė my
lėti savo motiną. Jeigu yra tokia teisė toje 
srytyje, tai ir yra draugiškumo ir meilės ry
šiai, kurie sujungia vieną asmenį su kitu. 
Bet žmogaus kūnas buvo taip šlykščiai var
tojamas ir taip iškreiptas, kad mūsų Išga
nytojas net ir atsižadėjo savęs, kad atlygi
nus tuos prasižengimus. Jis tapo visiškai at
sidavęs atlyginti išnaudojimą, net palieka 
Savo Motiną ir mylimiausią ir artimiausiąjį 
mokinį. Taigi žiūrėdamas į Savo Motiną Jis 
atsisveikina: “Moteriške, štai tavo sūnus”; 
ir atsisveikina savo mokiniu Jonu: “Štai ta
vo motina”.

Kaip skirtingai šiose dienose nuo to įvy
kio. Motina net neduoda progos sūnui įsigyti 
mokslo svetimoje šalyje, sakydama: aš nega
liu atiduoti savo sūnaus; arba moteriškė, 
kuri negali nei vienos valandos atsiskirti nuo 
vyro, kad jis galėtų išėjęs uždirbti pragyve
nimą, sakydama: aš negaliu atsiskirti nuo 
savo vyro. Šie nėra šūkiai tikrosios meilės 
bet tik prisirišimo. Mūsų Viešpats nesakė: 
aš negaliu atsižadėti Savo Motinos. Jis atsi
žadėjo. Jis ją tiek mylėjo, kad atidavė ją, 
kad ji taptų irgi mūsų Motina. Tai buvo mei
lė, kuri save pamiršo, kad kitiems netruktų 
tos meilės. Jis paaukojo Savo Motiną, kad 
mes galėtume ją turėti; Jis susižeidė save 
kaip aklas paukštis, kad mes galėtume 
džiaugtis Marijos prieglauda. Marija tą pras
tą apmainą ! priėmė, kad įvyktų jos Sūnaus 

'Išganingas dafbas. Tuo laiku, kai Jėzus atsi

sakė teisėtus kūniškus reikalavimus: ati
duodamas Savo Motiną, Mariją, ir Jo ištiki
miausi apaštalą, Joną — savymeilė pasibai
gė-

Galime pasimokinti keleriopai iš trečio 
žodžio nuo kryžiaus: 1) Tikras išsigelbėji
mas nuo kūniškų geidulių yra radimas ką 
kitą mylėti vietoj kūno; ir 2) Marija yra nu
sidėjėlių prieglauda.

Jeigu mes galėtume rasti ką kitą mylėti, 
o ne kūną, tada kūno geiduliai nebus toki 
veiksmingi. Šį išsigelbėjimą kiekviena moti
na duoda savo sūnui sakydama: nedaryk nie
ko kas sugėdintų tavo motiną. Jeigu meilė 
motinos yra didesnė, vaikelis visuomet turės 
lyg pašvęstą prisirišimo jausmą, dėl kurio 
jis visuomet bus pasirengęs įvykdyti bent 
kokį pasiaukojimą. Kai motina duoda tokią 
pastabą, ji tik pakartoja visa tai ką mūsų 
Išganytojas, pavesdamas mus Jo Motinai, ly
giai pasakė: mano vaikeliai, niekuomet ne
darykite to kas sugėdintų jūsų Motiną. Lai 
siela tik myli tą Motiną ir ji mylės josios 
Dieviškąjį Sūnų, kuris, kad įvykdžius atly
ginimą dėl nedoraus malonumo, mums atida
vė Jo galutinį ir teisingiausį prisirišimą — 
Jo Motiną.

Psichologija nurodo aukštesnę-ir didesnę 
meilę Jėzaus ir Marijos kaipo išsigelbėjimas 
nuo neteisingų kūno prisirišimų: per tą mei
lę mes išvengiam nereikalingo meilės kon
centravimo žemesniems daiktams. Pamąstyk 
apie savo burną per penkias minutes ir tu
rėsi sukoncentravęs joje nereikalingų sei
lių. Pamąstyk apie savo širdį per penkias mi
nutes ir tu jausiesi, kad sergi širdies liga, KJi : - • • ' -o •

nors galimybė yra, vienas iš dešimt, kad ne
sergi. Stovėk ant scenos ir pamąstyk apie 
savo rankas ir jos jausis lyg dideli kumpiai. 
Mūsų sistemos lygsvara ir balansas yra su
trukdytas, kada organas atskirtas nuo jo pa
reigų, arba atskirtas nuo aukštesnio tikslo. 
Tie žmonės, kurie visuomet kalba, skaito ir 
mąsto apie lytis gali būti palyginti su artis
tais, kurie daugiau susirūpinę apie savo ger
klę negu dainavimu. Jie padaro tą, kuris yra 
žemesnis būti aukštesniu ir taip apverčia 
savo gyvenimo darnumą.

Bet jeigu vietoj koncentruotis viename 
organe, mes tą organą paliktume vietoje, 
tuomet visas neramumas pasibaigtų. Išsila
vinęs kalbėtojas niekados nepamąsto, kad 
jo rankos nemiklios, nes įsigilinęs savo kal
boje, jis padaro žemesniomis prieš jo aukš
tesnį tikslą. Mūsų Viešpats tą patį pasakė: 
“Nebūkite bailiai susirūpinę savo gyvybe, 
ką valgysite, nė kūnu, kuo apsivilksite”. 
Taip ir su kūnu! Išlavink, aukštesnę meilę, 
gyvenimo tikslą, supratimą tikro gyvenimo 
galo, norą sutikti su viskuo, ko Dievas nori, 
kad mes būtume — ir mūsų žemesnieji pa
linkimai bus panaikinti. Bažnyčia pritaiko 
šią psichologiją skaistybės pasižadėjimams. 
Bažnyčia reikalauja iš jos dvasiškijos atsi
sakymą nuo net ir teisėtų kūno malonumų, 
ne dėlto, kad ji nenori, kad jie mylėtus, bet 
dėlto, kad ji nori, kad jie daugiau mylėtų. 
Ji žino, kad jų meilė sieloms bus didesnė, nes 
jų kūno meilė bus mažesnė — ir mūsų Vieš
pats mirė dėl žmonių ant kryžiaus, nes Jis 
mylėjo savąją gyvybę miŽiau.

(Bus Daugiau) ?



j

‘‘laiko. Jie juk tai daro, kad gau--j i

1 
I 
I

SEIMININKIŲ DĖMESIUI!

# 4

rnenustoja
i imima h*:—-

■ ■ ■ r

Juozas Ki
Ine.

Motina Auklėtoja

Todėl dabar moksle turi-nuo gimimo keletą mene-,no prigimties ir išlaikymo■

1

Angeliškoji dorybė Mariją ir Josios Nekaltumą. 
Ji i SODAL/EČIŲ TROŠKIMAS 

nes angelai Manja, Skaisčiausia Marija

iškirti nekaltybei, Jinai gi lais-'

Jau ir vėl prisiartino gruodžio 
8-ta diena. Sodalietėms ši diena 
begalo reikšminga. Nekalto 
Prasidėjimo šventė netik Baž
nyčiai yra svarbi, bet ir kiek
vienam geros valios katalikui ši 
dienelė neša daug gražios ir į- 
spūdingos dvasios.

Neveltui garsusis Italijos dai
lininkas Rafaėlis, norėdamas

MUSU SODALIETĖS

kūnijimo paslaptimi, džiaugiasi 
šiais žodžiais: “Šventoji ir ne
suteptoji mergytė, nežinau, kaip 
tave bešlovinti, nes Tą, kurio 
dangus negalėjo apimti, tu ne
šiojai savy”.

Neveltui Katalikų Bažnyčia 
stato visoms pasaulio Sodalie- 
tėms Mariją kaip skaisčiausią 

j Mergelę. SodaKetė, kuri nori

hko nusivylimas, kad jųjų šir
dyse dvokia priemiesčių išmatų 
supuvimas, kitais žodžiais, kad 
jie yra “žuvę”.

Bet ar jauna širdis, kuri am
žinai ilgisi to, kas kilnu, dora 
ir skaistu, pasiners ir tūnos! 
nuodėmingame našvarume. NE.I 
Tikrai ne. Suklupti ji gali, nes 
ir priežodis sako, kad: “klysti1 
yra žmogiškas dalykas”. Klydo 
Marija iš Magdalenos. Klydo ir 
Šv. Augustinas. Klydo tūkstan
čiai jų žmogiškų sekėjų. Bet 
daugumas jų vėl kėlėsi, o kai’ 
kurie pasiekė net altorių garbę. 
Vienų pavyzdingi gyvenimai* 
skatina kitus ir vienas po kito 
pajunta tą, ką Šventas Augus
tinas jautė: “Ei, Augustinai,
ko gi bekęsti? Ką girdėjai? Pa-' 
kyla bemoksliai ir dangų laimi,; 
o mes su savo mokslais štai čia 
kūne ir kraujuje slankiojame”.{

Šiame pakilime didelį vaidme
nį vaidina Skaisčiausioji Moti-

pagerbti Mariją, nupiešė Siks-; skaisčiai gyventi, Marija turės 
tinę Madoną. Tuo paveikslu jai begalo didelės reikšmės. Tai 
šiandien gėrisi netik katalikai, suprato mūsų tautietis šventa-, 
bet ir kitų tikėjimų žmonės. Kai sis Kazimieras. Jis visa širdim 
akys pažvelgia į tą paveikslą,' buvo pamylėjęs tą dangiškąją 
ausyse suskamba Bažnyčios Mergelę. Tos meilės dėka Šv. 
giesmės žodžiai: “Skaisčiausio- Kazimieras visą 
jo, gražiausioji”. laikė savo skaisčią sielą. Atsi-

Katalikų Bažnyčia mokina,1 dėkodamas už tai, jis parašė il- 
kad Atari ja atėjo į šį pasaulį be gą giesmę Marijos garbei: — 
gimtosios nuodėmės. Todėl ir,“Omni die”. Nieko kilnesnio, 
gimtosios nuodėmės padariniai brangesnio ir gražesnio Šv. Ka- 
nepalietė Jos prigimties. Skais- zimierui nebuvo pasaulyje už 
tus kūno grožis, su kuriuo žmo- skaisčią, nesuteptą sielą. Tą do
gus buvo išėjęs iš Dievo rankų, rybę jis statė ankščiau už savo 
puošė Mariją. Skaidrus protas, gyvybę.
jausmų harmoningumas, jų pa
klusnumas protui ir valiai suly-
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gino Mariją su pirmaisiais Ro
jaus žmonėmis. Bavarijos Kata- 
rina Emerikietė savo matymuo
se pastebi, kad “Marija yra ne
apsakomai ir antgamtiškai gra-Į 
ži. nes Jos grožis yra glaudžiai Bažnyčioj dažnai kartojama:— 
susijęs su nekaltumu, teisingu
mu, paprastumu ir šventumu”, dėsnis, negu angelų: angelai be 

Šventasis Raštas ir Bažnyčios kūno gyvena, mergelės kūne 
Tėvai Marijos grožiui išreikšti triumfuoja” (Šv. Ambrozie- 
nepagaili gražiausių žodžių: — jus).
“Kaip vaivorykštė, žvilganti Deja, tų “kūne triumfuojančių 
ant dangaus, kaip rožių žiedas mergelių” šiais laikais nelabai 
pavasarį, kaip lelija prie van- yra daug. Čia daug kaltas yra 
dens. tėkmės, taip šviečia Ne- mūsų laikų gyvenimas. Ištvir- 
kalčiausioji Mergelė”. Kitoje kimas, garbinimas kino, teatrų, 
vietoje randame šį posakį: “Kas pornografinės spaudos, devy- 
yra toji, kuri pasirodo, tarsi, nios galybes neleistinų pasilink- 
užtekanti aušra; Ji graži, kaip sminimų, kino ‘žvaigždės’, pus
mėnulis, puiki, kaip saulė. Tai nuogės grožio ‘karalienės’, tas 
Ji, mano balandėlė, mano tobu- visas mūsų laikų paviršutiniš- 
loji, mano nekaltoji”. . kūmas, tas pašėlęs gyvenimo

Tą nekaltybės grožį dar la- tempas visus veda prie dorinio 
biau iškėlė dieviškoji Marijos subyrėjimo, kurį greitai suka 
motinystė. Pagal nuostabųjį gyvenimo ratas. I šitokį gyve- 
Kūrėjo planą, pats Dievo Sū- nimo sūkurį metasi silpnavaliai 
nūs, Jėzus Kristus, turėjo gimti jaunuoliai, vaikinai ir mergi- 
iš Mergelės. Katalikų Bažnyčia, nos, ir netrukus jie pasižiūri, 
išreikšdama savo nustebimą įsi- kad iš visų tų gražių svajonių

i

tų pragaištantį vainiką, mes gi 
nepragaištantį... Aš baudžiu sa
vo kūną ir stengiuos pavergti..” 
(I Kor. 9, 25-27). Jeigu šian
dien jūs Sodalietės stebitės į- 
vairiais sporte pasiektais rekor
dais, tai kaip turime nustebti,; 
kaip turime džiaugtis tuo vie
ninteliu pasaulyje rekordu, kuo
met skaistus žmogus savo dva
sios galybe pergali kūno geidu
lius ir siekia nevystančių dory
bių.

Šiandien literatūra juokiasi ir. 
tyčiojasi iš nekaltybės, vadin
dama ją veidmainybe; tuo ji 
nori susilpninti jos jėgą ir įta
ką. Tas parodo, kad šiandiena 
stabmeldybė, šiuo žvilgsniu
daug žemiau stovi negu Romos 
stabmeldybė, kuri nekaltybe
žavėjosi ir ją garbino. Vidur-;
amžio riteriai (Knights) beko-; 
vodami turnyruose stiprino sa-' 
ve toj kovoj širdies ‘karalienių’ 
prisiminimu. Kovoje dėl jų? Į

na Marija. Ji savo nekaltume Katalikų Bažnyčios riteriai (so- 
amžinai mus prie savęs traukia, 
nes yra tas įkūnytas “amžinas 
moteriškumas”, kuriuo pasigė-

gyvenimą iš-

Pavojingai susirgęs, 
gydytojai jam patarė vesti. Tai, 
žinoma, buvo neišmintingas pa
tarimas. bet jis įrodė mūsų tau
tiečio šventojo heroizmą: “Ge
riau mirsiu, negu...” buvo jo 
atsakymas. Šv. Kazimieras bu
vo supratęs tai, kas Katalikų

“Mergelių laimėjimas yra di-

HAIB-DO WITH MUSIC— 
Maureen Malone iries out •• 
new radio-hair dryer for 
beauty shops, demonstrated 
in Chicago. Any program 
she may tune is on dial is 
brought to her through ear- 
phones installcd in headpieee.
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Prieš pat Padėkos Dienos šventes mažytė mergaitė nubėgo į Kala
kutų kiemą French Springs, Ind. ir paėmus lazdą pagasdino būrį paukš
čių. Ji didžiai nustebo, kada paveiksle matomieji kalakutai pradėjo savo 
kalba su ja bartis. Mergaitės tos kalbos nesuprato, bėt ji žinojo tikrai, 
kad vienas iš to būrio kalakutų, Padėkos dienoje, bus ant pietų stalo.

dalietės) kovodamos už aukš
čiausią skaistybės idealą, turi
kovoti prisimindamos Mariją.!
Jai pasirodžius pasaulyje, gimė - . ------- *---------------------------
amžinai nesuteptos nekaltybės ra palikęs šitokį testamentą. — Daugiausia jo randasi javų 
idealas. Jinai tapo nepasiekia--“Vistiek, katros lyties būtume- grūduose; mažiau, aliejinių 
mo tyrumo pavyzdžiu. Nekaltai vyrai ar moters atsi- augalų vaisiuose, palmių 
Pradėta, t. y. neturėdama gim- į mykite, kad jūs turite žemėje aliejuje, svieste, piene ir nusivylė tais 
tosios nuodėmės, Ji neturėjo ir' gyventi angelų gyvenimu”. i natūraliuose pašaruose, 
josios pasekmės — kūno geidu-; Taip, tą angelišką gyvenimą’ 

; lių. Josios minčių ir jausmų ty-*mums pasodė Marija. Tą ange-j
riausias dangus niekuomet ne-jhšką gyvenimą pajėgs gyventi

ką Ji gražaus atnešė į šį pa- kiant etilio spiritu, benzo- 
šauiį. !lu, ocetonu. Vitaminas E

šv. Augustinas, mirdamas y-' gamtoje labai išsiplatinęs.

buvo aptemdytas nei mažiausio tas, kieno akys dažnai žvelgs į nų patiekia 
debesėlio.
pasiekė Joje savo pilnumą.
pakilo virš angelų.

(neturėdami kūno buvo jau pa-: Tart aukot begaliu ?
• Nuskyniau Tau rožes, lelijas, 

vu noru ją pasirinko. Dar būda-; įiedus kūdikystės dienu.
Siunčiu nūn maldų vainikėli, 
Supintą lūpų nekaltų; 
Jis ten lyg dangaus žiburėlis 
Mirgės Tau po kojų Šventų...

garsinta “stebuklingai 
veikiančiais ir p. Nauji vi
taminų prepa'ratai dau
giausia buvo išmėginti gy
vulininkystėje. Kai kurie 
zootechnikai ir ūkininkai

> “stebuklin
gais” preparatais. Netru
kus augantis mokslas apie 

i vitaminus pastojo kelią to- 
Žmogaus maistas vitami-j kiai spekuliacijai. Dabar 

mažiau, negu žmonija seka tikrojo mok- 
gyvuliai gauna su natūra- slo žodį.

! liais pašarais. Užtat žmo- Koks vitaminų kiekis or- 
nija dėl jų stokos daugiau ganizmui yra naudingiau- 

I nukenčia, kaip gyvuli ja. !sias? Dabar pripažintas 
Ar yra kartais žmogui optimali s vitaminų kiekis 

pavojaus dėl vitaminų per- organizmui tinkamiausiu, 
tekliaus? Kiekvienas svyravimas

Koks vitaminų kiekis or-

įtekliaus? __________ _________
: Ne! Maiste vitaminų yra aukščiau ar žemiau šitos 
mažai, ir žmogus valgo ne;normos organizmui yra 

> tą patį dalyką. Vienoks! mažiau patogus. Buvo ma- 
produktas žmogui atsibos- nyta, J ’ -
ta ir jis instinktyviai iš- mum vitaminų kiekio, o jei 

daugiau ar mažiau jų pa
tektų į maistą, 
nizmui neturi 
Tačiau tyrimai 
liukais parodė, 
prie optimalio 
kiekio, gaunamo 
ru, didėja jų kūno svoris ir 
pailgėja amžius!

(Bus daugiau)

vengia vienšališkų medžia
gų pertekliaus kenksmin
gumo. Perdaug baltymų, 
riebalų ir kitų medžiagų

Linkėdamas, kad visų Soda- taip pat sveikatai kenkia.
Kas jeį nors vi
taminą žmogus ar gyvulys 
priiminėtų be saiko prepa- 

į rato formoje, kur tas veik
snys yra stipriai sukon
centruotas. Šiuo atveju, 
kaip aukščiau minėjome, 
net organizmo gyvybei pa
vojus gali būti.

kad užtenka mini-

tas orga- 
reikšmės.
su gyvu- 
kad tik 
vitaminų 
su paša-

ma mažyte mergelė. Jinai jau 
pažadėjo Dievui savo nekaltą 
širdį .o vėliau išrinko sau taip 
pat nekaltą Šv. Juozapą, kurs' 
turėjo būti Jos nekaltybės sar- Marija... Suteik mums malonės, 
P1, J Tave pamylėti karštai;

Apvaikščiodamos šia metinę Tada tik karionės
šventę, jūs Brangios Sodalietės. PranVks tarP žmonių amžinai. 
bandykite daugiau. įdėti savo 
širdį į reikšmingumą Marijos 
Nekalto Prąsidėjimo. Nebuvo iri liečiu Rekolekcijų ir maldų su-

■ nebus kitos mergaitės, kuri sitelkimai per šias gražias die- 
puoštų moters luomą kaip Ma-įnas atneštų Dievo gausios pa
riją, tik gaila, kad daugelis iš ilaimos.

j šių dienų mergaičių pamiršta* Pasilieku Jūsų D. A.

rėjo genialus, bet palaido gyve-" 
nimo poetas Goethe.

Niekuomet tad.
Bažnyčia raginusi jaunimą 
skaistumam Tavo gyvenimo 
pirmienos priklauso Dievui. Ta
vo jaunystė tik Dievui turi pri
klausyti. Tiesa, pasaulis ir šian
dien jums-iškelia obalsį. Jis sa- ■ 
ko: “Vieną sykį esi jaunas, nau
dokis pasauliu”, bet visuomet 
liūdni gyvenimo patyrimai pa
rodo, kaip skaudūs yra tokio 
naudojimosi vaisiai ateityje.

Bet nekaltybė .tai netik Bąž-’ 
nyčios garbė, tai netik Kristaus 

i krauju persunkta gėlė Josios 
medyje. “Ji taip pat yra ir ne
kruvina kankinystė”, Šv. Ber
nardas. Skaistybės pagrindas, 
tai nusimarinimas. Viešpats Jė
zus yra pasakęs, kad jeigū ku-' 
ris kūno narys mūsų sielai yra 
pavojingas, geriau yra jį paša-J 
linti, negu pačiam žūti (Mork. 
9. 42). Kitaip, sakant. Viešpats 
reikalauja iš mūsų kovos, ko
vos su savim ir aplinkuma. Ko
vojant už skaistybę, toji kova 
nesykį reikalauja iš mūsų did
vyriškumo. Tačiau, reikia ir to. 
nes kiekvienas, kurs yra pažen
klintas Kristaus krikštu ir Su
tvirtinimo Sakramentu buvo 
pakeltas į Jo karininkus, turi 
taip kovoti. Taip, skaistybė tai 
kenlėjiihas. reikalaujanti daug 
pastangų ir kovos. Daug NUSI- 
GALEJIMO. Neveltui tad Šv.;

“Kiekvienas, kurs

(Tęsinys)
Rašo — Mokytoja

Saliomė Juozelėnaitė
VITAMINAS E

Prieš 18 metų suradus lioš (nevaisingos) 
vitaminą E, tuojau pasiro- kas su __...... ... ..... 1 _
dė čia esama ne vieno, bet Et ir E_., abu žiurkių trūku- . stebuklų

Gerbiami Prieteliai “Darbi
ninko” skaitytojai, nuoširdžiai 
prašome mes prieglaudos lietu
viai, jei jūs turite atliekamų 
knygelių, tai malonėkite paauko 
ti mums. Nors nelabai yra ma
lonu prašyti, bet gyvenimas 
kartais priverčia ir turime pra
šyti gerųjų žmonių pagelbos.

Iš kalno už tai tariame

j

I i

Ar vitaminai daro ste
buklus? Irgi ne! Žinoma, 
kad ir rachito liga pasi
reiškia ne vien dėl vitami
no D stokos. Prie to prisi
deda mineralinių druskų, 
saulės šviesos ir kiti neda- 
tekliai. !

Bado, tvankaus oro, alko-
■ hoiio ar paveldėtų ligų var-.širdingiausią padėką.

mai tik vitamino E!, gimdė 
sveikus žiurkučius, bet jie 
dvėsė nuo jų pieno netin-l 
kamumo. Trūkstant vita-' 

■ mino E, pataitės liko steri-i - „ - - -
Patie-S™^ organizmą vieni 

maistu faktorius vitaminai išgelbėti ir tokiu 
______ _______________ __ _______ ____ ”1 padaryti 

dviejų skirtingų faktorių, mai pasitaisė. Jei pataitės ne^a^-. ^rie °Pti^ia^y ^ū-. 
Todėl dabar moksle turi-nuo gimimo keletą mene-! no pngimties ir išlaikymo-_ 
ma reikalo su Ej ir E2 vita- šių negauna vitamino E, sąlygų ir vitaminai parodo , 
minais.________________ f

į Kad dauginimasis vyktų 
tvarkingai turi būti vita
minų ADCB du syk dau
giau, negu paprastai reikia 
sveikatos palaikymui ir 
normaliam organizmo au
gimui. Bet šiame procese 
negalima apsieiti be vita
minų E, ir Ej. Jie reguliuo
ja visų stuburinių gyvių 
rūšių abiejų lyčių daugini-i 
mosi funkcijas: vaisos or- Maža vitamino E atsarga

; - • - - i» -iba nėštumą; spermos (sėk-ir iš 
i los). pieno liaukų ir dėčių veldėjimu. Vit. E netirpsta

Sovietų žinios paduoda ir šios rūšies paveikslą, kai 
iš fronto jaunas sovietų leitenantas metęs automatiš- 
kulkosvaidį į šalį briežia kelis žodžius savo motinai..J Povilas sako: 
Kas žino ano laiško turinį, kada kari lauko karys rašpįema imtynėmis, nuo viso susi- 
gal paskutinį laišką;,, >i < i J

savo

Siųskite šiuo antrašu: 
John Shilošky 

Little Sisters of the Poor 
De Kalb and Bushwick avė., 

Brocklyn. N. Y.

tai jų nevaisingumas vė- Jame geriausią savo veik 
liau beveik nebepataiso-^; 
mas su minėtu faktorių.!
Vitaminas E taip pat tei
giamai veikia į patinų vai
singumą ir į naminių pauk
ščių dėslumą. Dėl pasaky
tų priezaščių abiejų lyčių 
jauni organizmai, ypatin
gai per visą brendimo lai
ką, turi gauti Vitaminu E. 
Tas pats ir dėl žmonių.

Pradžioje, kai vitaminas 
išrado, įvairios firmos ir 
atskiri biznieriai norėjo iš 
to pasipelnyti. Rinkoje pa
sirodė jų produkcijos vi ta-’ 
minų preparatais šu viso-' 
kiais vardais ir iškalbingo-į 
mis reklamomis. Juos

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

; 602 Washingtoin Blvd. 
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl vIsoklŲ rtlkaly.

Jei nori būti gera šeinrininkė-vireia, tai tuo- 
"VALGIŲ 

■ “■ - ge 
g7XnOpiXUs E fakto- -oje knygoje.dar yra pridėčkas. kaip pasi
Hus'E, padeda taisykHn-Į temperatūrai ir įvairiems gaminti iš visokią vaisių vyną. Knyga turi 223 
gai išaugti vaisos orga- cheminiams " ' 1 1 1 1-1 c u —
nams ir vaisiui, antras — ~

‘j Ei, ]

ganų, vaisiaus augimą ar-;gali organizme susidaryti jau įsįgyk labai naudingą knygą VAI
*“~1 ------. ... -s motinos; peraiduotipS-,GAMINIMAS IR NAMŲ PftlŽIORŽJlMAŠ

palaiko pieno Kaukų vitaminas E yra gelsvas a-j 
veikimą. Žiurkės, gaudo- liejus. Iš kviečių grūdų vi- 
mos su

veiksniams.'puslapius. Jos kaina tik$1.00. Su prišiuntimu —
Koncentruotam pavydale $1.10. Užsakymus su mo^ey orderiu siųskitfe:

1 -o?. "DarbMri'as’' 3 -V- f

So. Boston, Mosi.
Žiurkes; gauoo- nejus. is Kviečių gruuų vi-;

’ pašfcFU- pakanka-’ taminą E galima gauti vei-1 366 W. Broadway,
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netikį į Dievą. Įvairių dis-^ ateizmui, netikime ir ne-; 
triktų, provincijų komu-’ apkenčiame Aukščiausios 

.............. . Čia paminėtini 
pasiteisindami: “Mes esa-William Simons, Amtorg, 
me ištikimi Komunistų1 Robert Pittcorf.

Neigta Nuosavybę

Dabar kalinys Earl Brow- krašty “Workers Voice” 
“What paduoti šie Stalino žodžiai: 

“Partija negali būti abe- 
Nuosavybės teisės, palai-Jjinga religijai ir turi vesti 

komos kapitalistų ir įvai-į priešreliginę propogandą 
rių institucijų, turi būti prieš visus ir visokius reli- 
panaikintos. Todėl tam ti-įginius įsitikinimus”. Par-

kS,' nes esą komunistai ir į svarbiausiąjį principui —

Neseniai Jaunų Kat. Vy- nistų Internacijonalo Mas- nist.^ vadaįi neprisiekdavoj Būtybės . 
rų Sąjungos pirmininkas, kvoj ir jų klauso. Kaip vi- 
Juozapas Cummis, perspė
jo visus Anglijos katali
kus, kad nepasiduotų 
spaudos ir radijo liūliavi
mams, būk dabar bedieviš
koji Rusija, sudarydama 
sąjungą su Anglija, atsi
žadėjusi savo bedievybės. 
“Neužmerkite akių”, — 
kalbėjo jis, “pagrindinės 
komunizmo blogybės tebė
ra, nepaisant kaip gudriai 
tas blogis būtų pridengtas, 
ar laikinai lentynose pa
slėptas, kad pakogiu laiku 
vėl būtų krautuvių languo
se išstatytas”. Panašų per
spėjimą Amerikoje išleido 
“Church League of Ameri
ca”, savo viešame laiške 
visiems dvasiškiams ir r______  _______ JV.,
kongresmanams. Čia pla-įletarijato diktatūra vieny-] 
ciai išdėsto komunizmo ža-> beje su Sovietais su sosti-| u ■%,
Ungumą religijai, tautai,] ne Maskvoj. ra. pultu, tai to meko ne-, kinsime
pasauliui. Atsišaukimas 
lyg galingas balsas šaukia:'džia laikosi dėsnių, tiesio-i 
“Slibinas, kaip Hanibalas giniai priešingų krikščio- 
prie vartų”. Taip, jis tikrai niškam gyvenimui, kuris 
tyko įeiti j namus, ūkius, mūsų demokratinės 
dirbtuves, valdžios jstai- nausybes yra pripažintas..^ lietuviams! Juk čia į kl 
oroc? xncjiT»» Arto loic_ u z\»v»iinic’+ni lnilrnci 1 u

neatvyko nė vienas lietu-; nių galime surasti: “Reli- 
ivis komunistas, o kiekį gija ir komunizmas yra 
i šiandien jų yra nelaimin-'nesuderinami...” Partijos 
gų suvedžiotų tarpe? Jie uždavinys yra stipriai pa
tikrai yra svetimos rankos veikti darbininkų mintis, 
komunizmui auginti. Kaip nors ir pavėluotai, kad re- 

,.‘tL skaudu patirti, kad net ligija buvo praeity, ir da- 
1S- , T, u.- 1 , x - - 1-

so pasaulio komunizmo 
politinė organizacija skel
bią:

1. Neapykantą Dievo ir . ,,. .. der savo knygoje:
visųreigijų, is communism” rašo:

2. Panaikinimą nuosavy- u
bės ir paveldėjimo;

3. Visišką socialinę ir ra
sinę lygybę, klasių kovą; į

x ... xwuvi lcii-ii ui- “linus loilirviiiii lua . 1 0,1 -
, ■ , vo ucinf propagan-prievarta neišvengia-j tija negali abejingai žiūrė- dą užsienio valstybėse — ra(> vJL.
streikai, sabotažai, sukili
mai, kraujo praliejimas ir 
civilinis karas;

5. Griovimas visų demo
kratinių formų, seimo, 
kongreso, civilinės laisvės, i 
laisvės kalbėti, laisvos! 
spaudos, bešališko teismo.

6. Galutinis siekimas — 
j pasaulinė revoliucija, pro-

ma. Nėra pasirinkimo taip ti į visus tuos, kurie palai- 
prievartos ir laisvės”. (169 
P-)-

Visiems suprantama, kad 
pirmiausia institucijomis 
vadinamos bažnytinės 
nuosavybės. Jis atsargiai kurie nuodija darbininki- 
tuo klausimu pasisako to- jos mintis? Taip! Negera 
dėl, kad, kaip jis pats pri-j tik tai, kad mes visiškai 
sipažįsta, dabar daug nau- nelikvidavome. Priešreli- 
dos gauna iš suvedžiotų re- ginė propaganda ir yra 
ligingų žmonių, o jei atvi- priemonės, kuriomis sura- 

' “ ------■’ • - reakcionierišką
. igautų. Juk jau Leninas y- dvasiškiją...Sovietine Rusijos val-i^ pasakęs; „Mes turjm B.

ko religingumą, ypač reak
cionierius dvasiškius. Tai
gi mirtinas karas Dvasiš
ki j ai! Ar mes įveiksime re
akcionierius dvasininkus,

HOME ftOM B0ME-Wi> 
liam Phillips, U. S. AnYbassa- 
dor to Rome, emerges Irom 
Yankee Clipper plane at La- 
Guardia Airport in New York 
on arrival from Rome via Lis- 
bon. He’s home to report on 
conditions in Italy to F. D. R.

pasidarytų sėkmingos (sėkmingas jų pavartoji-
priemonės “vieningo fron- mas masių sukilimui”.
to” judėjimui sudaryti...] Mes čia turime aiškų ap- 
Jungtinėse Amerikos Vals-į rašymą idealų, tikslų ir 
tybėse”. Toliau jis sako,iautoriteto tokių mokyklų, 
cituodamas comrade Di- 
mitroff: ‘Masės turi būti 
išjudintos kelti neramu- ___ t
mams ir komunistu moky-įYorke, 
klos turi būti panaudotos,' 
kad gautumėm naudos. 
Galingiausia bolševikų te
orija, mokymas Markso, 
Engelso, Lenino, Stalino”.

“Darbininkų mokykla y- 
ra tokia institucija, kurioj 
mes paruošiam savo vadų 
kadrus su ginklais... Idea
liškiausi ginklai yra mark
sizmas, leninizmas ir pa-

kurios viešai veikia Ame
rikoje. Gausiausia “darbi
ninkų mokykla” yra New

, kitos — Chicagoj. 
Didžioji "mokykla” yra 
231 S. Wells Str., kuri 
drauge su komunistų kny
gynu ir komunistų propa
gandos arsenalu požemi
niam išsiskirstymui, uži
ma visą aukštą. Ta viena 
‘mokykla’ turi Fakultetą 
iš 35 komunistų instrukto
rių. Jie turi klases, paskir
tas Marksui, Leninui...

Kova Komunizmo Slibinui Amerikoje
Sakytoji lyga klausia,, 

kodėl mūsų valdžia neuž
daro tuoj tokių mokyklų, 
kaip svetimų valstybių a- 
gentūrų? Tai ideologiniai 
nuodai tai neamerikoniš- 
kos revoliucinės idėjos, 
kurių geria jaunieji pilie
čiai. Tūkstančiai išeina iš 
tokios mokyklos užsidegę 

i pakeisti amerikonizmą so- 
----- Arne per toli 

-------- valdžia, leisdama

“ABC of Com- 
parašytoj Bu- 

t i charin ir Preobraschens-
Ar tai ne žiaurus, bet tei-1 ky, ilgai ir plačiai vartoto- 

singas perspėjimas Ame- ji komunistų partijos mo- 
, štai kokių saki-

Knygoje 
ugdyti komunizmą ne ko-jmunism”, 
munistų rankomis”.

j vietizmu. 
nueina

gas, visur. Minėtame laiš- Komunistai laikosi Karo- 
ke duoda įdomių žinių ir liaus Markso nelemtos ir 
faktų, kuriuos čia ir pa- profaniškos knygos: “Ko-; 
kartosime.

Sovietų šūkis: naikink 
religiją. Komunistų princi
pai ir siekimai Maskvoje, 
Berlyne, Paryžiuje, Londo
ne, New Yorke ir Los An
geles yra tie patys. Visi jie 
gauna įsakymus iš Komu-

Komunis

munistinis Manifestas”, 
kurią vadina sava Biblija, 
kur pasakyta: “Religija y- 
ra opiumas”. Toks pat 
piktžodžiaujantis pareis- 
kimas buvo pakartotas Le-mįa komunistų spaudą.' giausių priemonių pris- 
nl?.°’ *^s ^Ure a ar ln! parengimus, susirinkimus, paudėjams... Kai kurie sil- 
režimą usijoj. į neva iš įdomumo. Ar su- pni komunistai mėgsta sa-

tę Vedai Amerikoje Niekina Biblinę Priesaika pranta, kad jie tuo palaiko kyti: “Religija nesulaiko! 
didžiuosius lietuvių tautos manęs būti komunistu...

1 Mano tikėjimas į Dievą ne
jau minėtas Browder ai- kliudo kovoti už proletari- 

i škiai pasisako savo knygoj jato revoliuciją”. — Toks 
i and Commu- galvojimas yra visiškai 
Komunistų parti- klaidingas. Religija ir ko

ja yra religijos priešas”, munizmas yra nesuderina- 
1930 m. kovo mėn. 1 d. lai- mi teoretiškai, praktiškai.

Komunizmas Nori Valdyti Pasaulį
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Amerikoje visi komunistai 
seka “Partijos liniją” fa-j 
natiškai. Komunistinis Ko- 
minternas Maskvoj pasek
mingai perkėlė tą komu
nistų techniką Amerikon. 
Šiandien čia yra keletas 
šimtų organizacijų, ku-

ties šiuo klausimu negali 
būti atidedamas. Kongre
sas prašys žmonių patvir
tinimo. Sekančiais metais 
(1942) patys žmonės turi 
patikrinti savo šalies atei
tį ir paskyrimą, išrenkant 
žmones, kurie įrodė savo 
pasiryžimą palaikyti tradi
cinį amerikonišką gyveni
mą. Mes turime pašalinti 
tuos, kurie ieško sugriauti 
tą gyvenimą ir pakeisti ko-

stiprėti devingalviui slibi- munizmu ar kru svetimu 
nui prie pat vartų?... Da- totaliniu “kolektyvizmu”, 
bartinėse sąlygose valdžia 
turi dvigubai budėti, ap
saugodama mūsų žmonių 
ir mūsų tautos likimą nuo 
pavojingų gaivalų. Sunku 
tikėti, kad mes neturime 
tinkamų įstatymų, kurie 
apsaugotų mūsų ameriko
nišką sistemą nuo pragaiš
tingų sąjungizmų. Mūsų

šo: “Sovietų Rusijoj, ku- jr katalikvbės žudtkus. 
rioj įvyko kultūrinė revo- ir KatallR>Des zuoikus. 
liucija, religija likviduota. 
Religija yra mulkinimas ir 
svetima socializmui”. ‘Die
vas bus išvytas iš labora
torijų, kaip yra išvytas iš 
mokyklų’. (317 p.). “Ne 
krikščionybė, bet komu
nizmas atneš taiką pasau-

“Sovietinė Amerikos

Štai William Z. Foster, 
kuris dabar yra komunis
tų partijos pirmininkas U. 
Š. A., duodamas parody
mus Fish Kongresiniam 
Komitetui, 1930 m. tyru
siam komunistų propogan- 
dą čia, atsisakė prisiekti, 
nes esąs prieškrikščionis 
ir netikįs Į Aukščiausią 
Būtybę. Foster, atsakyda- liui”. 
mas į klausimą apie baž- vyriausybė bus proletari- 
nytinės moterystės suda
rymą, sakė: “Darbininkai, 
kurie taip prigėrę religinių 
burtų, kad jie sutinka 
tuoktis bažnyčioj, neturi 
reikšmės komunistų par
tijai”. Tas pats Foster sa
vo knygoje “Toward So
viet America” (113 p.) ra-

jato diktatūra”.

| “Religion 
nism”; “

I 
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Panašiai yra pasielgęs ir 
kitas komunistų vadas; 
Moissaye J. Olgin, kuris 
atsisakė prisiekti dėl to, 
kad jis esąs ateistas. Israel 
Amter, Roger W. Baldwin, 
J. Louis Engdahl neprisie-į

DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMU KNYGŲ —

I
30c.A8C Pradžiamokslis - elementorius. 40 pusi. Kaina

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 
La Šalette. vertt kun. 1g. A. Abromaitis. 65 
pusi. Kaina ..............................................................

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

GELIŲ PINTINĖLE, graži apysaka. 96 pusi. Kaina 

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovSfis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaiku išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, Š-T.D. Kaina 20c.

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

NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K. 
kaina ...................................................................

NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina
NOVENA prie 6icvo Motinos Nuolatinės Pagalbos 

Kaina .............................................
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina
TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas. 

Graži apysaka. Kaina ..................... 25c.
PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė 

Kun. J. Paškauskas. Kaina . 25c.
PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS, parašė Gerutis, 87 

pusi. Kaina ...................................   20c.
SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 

Parašė kap. P. Jurgčla. gerais apdarais. Kai
na ......................................................................... $1.60

VALGIŲ. GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJI
MAS. Čia rasite daugybę įvairiu valgiams 
gaminti rccėptŲ. Kaina su prisi’ $1.10

25c.

50c.
20c-

15c.

15c.
20c.

... 15c.
20c.

i

Karolius Marksas komu
nizmą vadina “Privatinės 
nuosavybės panaikintoju”. 
Rusijoj tai reiškia netik 
bažnytinės nuosavybės pa
naikinimą, bet kiekvienas 
asmuo turi atiduoti savo 
žemę ir savo sankaupas. 
Stalinas tuo klausimu yra 
pasisakęs knygoje “Prob
lema of Leninism”. Prole- 
tarijato diktatūros siste
ma yra vienintelė partija, 
proletarų partija, komu
nistų partija, kurie nesida- 
lija ir negali dalytis tos 
viršenybės nė su jokia ki-
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Su užsakymais kreipkitės —
J "DARBININKAS” |

į 3SB W. BiWd«Mhv * So. Boston, Mass. | 
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ta partija”. Stalinas prisi
pažįsta, kad komunizmas 
(Sovietizmas) yra dikta
tūra. Stalino Rusijos dik
tatūra yra žinoma pasau
ly, kaip absoluti ir bruta- 
liška tiranija. Todėl Ame
rikos prezidentai Hoover 
ir Coolidge atsisakė turėti 
diplomatinius santykius 
su Sovietų diktatūra —dėl 
kruvino despotizmo, mela
gingumo ir noro sukelti 
revoliuciją, kitur ,kad pa
naikintų religinę ir civili
nę laisvę.

u •

Komunizmas čia smar
kiai stiprėja nuo 1933 m., 
kai Sovietai pripažinti. 

'Nuosekliai ir komunistų 
įveikia sparčiai plito U.S.A.
Truputi buvo sumažėjus 
Rusijai užpuolus Lenkijos 
didelę dalį ir tuoj susoviė- 
tinus. Komunistų “fron
tas” nukentėjo Rusijai už
puolus Suomiją ir susida- 

I rius sutartį su hitterizmu 
, ir fašizmu. Dabar komu
nizmas vėl atgyja tl.S.A. 

(Mat, šiandien Stalinas ir. 
(Hitleris, abu kruviniausi 
i visų laikų diktatoriai, 
viens antrą pliekia. Komu- 

: nistai vėl nori įgyti jėgos 
įir įtakos amerikiečiuose. 
Teisingi žmonės vėl apgau
dinėjami ,kad remtų juos. 
Komunistų propogandos 
mašina dirba visu smar
kumu. Kol Stalinas ir Hit
leris buvo draugais, abu 
trukdė Amerikai pasiruoš
ti save ginti ir remti Ang- nfeirrtini Stalino politikos,

I
I

Laiškas baigiamas krei
pimusi:
“Kiekvienas dvasininkas, 
kiekvienas valdininkas, 
kiekvienas pilietis turi su
krusti ir dabar pasiimti at
sakomybę savo bendruo
menei ir savo kraštui. Ar 
ne teisingas prašymas, nes 
slibinas gaivališkai išsi- 

1 žiojęs laukia dar skanaus 
. ... . . kąsnio — gražiosios Ame-nacizmo (Vokietija), nei T j iv. ' ... . . nkos. Jau daug kraštų ap-fasizmo (Italija). Ne vie- *•.> .S . -v i. i- u- „igraužti .praryti, kitus uz- nam iš tų brutalių izmų , . 4. u \ -4. • u-*.- • x • springo pats, bet jis visa-netun būti vietos jų agen- 5 v • ^11.. .. ®. da gruobonis, niekada netarus veikti. Mes neturime .. . . „

, , .1 pasitenkina .vietos »acių bundams, nei
komunistų frontams. Su- Bendrai šių dienų “są- 
imti turi būti nacių agen- jungizmas labai mažai ką 
tai, bet ir komunistų ko-'reiškia. Štai ir Lietuva, kol 
minterno agentai to paties stipriai ėjo savo kojomis, 
turėtų susilaukti. Tūk- laikėsi savo galvos, tol ji 
tančiai tokių nepageidau- buvo laiminga, bet. pradė- 
jamų vardų yra žinomi In- Jusi glaustis prie meškos 
telligence Departmente,1 ar kibdama į iškreiptą krv'- 
didesnių miestų Policijos ji skaudžiai nukente- 
Departmentuose, pas Dies davo. Lietuva ir lietuvis 
komitetą, ar pas privatiš- tapo kruvina auka per ‘Są- 
kus tyrinėtojus. Kodėl tei- jungininkus’. Sąjunginin- 
singumo ministerija nepa- kės suviliota, apiplėšta, tu- 
rodo daugiau sėkminges- rėjo pamesti kantrybę, iš- 
nio aktyvumo? kelti teisybės rykštę, kad

Jei žmonės reikalauja,'ir pavėluotai. Šiandien
kad atitinkamas autorite- Lietuva yra kito pono ran- 

' tas sėkmingai veiktų tuo koje, bet ne “Sąjungoje”, 
reikalu, tai tas ir turi būti todėl visi žino ir teisingai 
daroma, kol dar ne per vė- įvertina. Ir kitos valstybės 
lu, kol pokarinis nusilpi- galėtų daugiau pasimoky- 
mas nepaveikė ir nesusilp- ti, kad visoki “sąjungiz- 
nino mūsų jėgų. Bet koks mai” šiais laikais tik žudo 
veikimas ar įstatymų leidi-'valstybes ir tautas, bet ne 
mas sustabdyti komunistų joms padeda. St. Rasa, 
aktyvų veikimą šioje šaly-, K.V.
je tuoj susilaukia kairiojo 
sparno galingo pasiprieši
nimo. Toji jėga daro tikrai 
ir stipriai įtakos į dabarti-

rioms vadovauja komunis- žmonės Amerikoje nenori 
tai. Visos jos ištikimai komunizmo (Rusija), 
klauso ir seka “partijos li
niją”, kaip nustatyta Mas
kvoj. Visos jos susijungia 
tarp savęs vadinamu “U- 
nited Front”.

Nuo 1933 metų komu
nizmas tiek iškilo, kad te
rorizuoja tautą streikais, 
darbininkų sukilimais, ko 
nežinojom anksčiau. Di
džiulės industrijos įmonės 
užsidarė per tipiškus ko
munizmo terorizmus. Vyr. 
prokuroras Jackson (da
bar teisėjas) tai pripažįs
ta, bet valdžia nedaro žy
gių tai sulaikyti.

Labai plačiai pasklidęs 
komunizmas auklėjimo į- 
staigose, tarp tam tikrų 
bažnytinių grupių, socia
lių darbininkų, tarp preky
bos unijų, valdžios biuruo
se... Ką jie veikia?

Erzina mases. Ne tik tu
rime tūkstančius žmonių 
komunistų veikėjų šioje 
šalyje, kurioje išimtinai ir 
laisvai skleidžia nuodingas 
idėjas, bet mes pakenčia- 
me komunistų propagan
dos srovę, kurią sudaro 
galybė įvairių leidinių 
(dieninių, savaitinių, mė
nesinių), knygų, knygelių, 
raštų tonais. Tai sistema — —r---- c------- K----------
“mokyklos”, kuri yra! nę administraciją. Kongre- 
“maištinga savo vaisiais ir sas ir žmonės neturi leisti 
tikslu”. Tokios komunistų; tai triukšmadarei ir radi-! 
“darbininkų” “mokyklos” j kaliai mažumai sutrukdyti 
yra tankiai nusėtos indus--dabar, kad apsaugotų mū- 
trinėse sekcijose. Jos su-jsų respubliką nuo tikslaus

I /-•« « r* 1»" rv 1 y-1« 1 Ir i MI *

vyriau-] mo. Paskutiniais dvejais 
komunistų mokyklos' metais slibino pragaištin- 

Štai ga veikla ne tik toleruoja- 
jo raportas partijai 1938 ma — leidžiama, bet dar 

padrąsinama augti ir plės-į
Istorinis septinto inter- ti alarmuojančiu greičiu. 

Komunistų Dabar tinkamos sąlygos 
ir veikti; dabar laikas pada- 

konkretiškas to nutarimoi ryti galas komunizmui ir 
pritaikymas Amerikos są-į visokiai svetimai propa- 
lygoms mūsų partijoj, mū 1 gandai šioje šalyje. Taj 
sų mokykloms iškėlė ši loga veikla parodo pavo-! 
klausimą: Kokių žygių rei-^ •, kurs pasidaro nepaken
kia imtis, kad mokyklos V-amas. Taisymas padė

i
Į

na tik minti — sugriauti 
visokią tvarką. Jų oportu
nizmas šiuo momentu 
stengiasi sustiprinti ko
munizmą šioje šalyje.

Komunistų metodai tam 
tikslui siekti — teršti vi
sus ne komunistus “fašiz
mu”. Jiems yra proga vi
sus religinės laisvės, priva
tinės nuosavybės, laisvos 
valdžios, palaikytojus pa
vadinti “fašistais”, tai yra 
komunistų technika. Įro
dymų duoda jau minėtas organizuotos ir išvystytos-suskaldymo ir sunaikini- 
Fošter savo knygoje “To-Abraomo Nakoff, 
ward Soviet America” — šio 
“Fašizmas nėra atidotum j sistemos vado U.S. A. 
kapitalizmui, bet jis yra 
kapitalizmas”.

Skelbia Partijos Liniją

Anna Louise Strong, žy
mi komunistė rašytoja ir 
aktyvistė, savo knygoj mi
ni partijos liniją: “Žmonės 
Sovietų Rusijoj niekada

w •

m.:

nacionalio
Kongreso nutarimas

I

liją. Komunistai turi vie- bet visada partijos liniją”.

Gloria Virginia Harry, 19 
m. amž., parinkta obuolių 
parodoje eiti pirmutinės 
merginos sutikimo parei
gas, Salėm, Ohio.



Antradienis, Gruodžio 2, 1941

NORVOOD, MASSWORCESTER, MASS

PADĖKAAušros Vartų Parapija

ir

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ i 
KOLONIJOSE

ŠAUKIAMAS 
SUSIRINKIMAS

čiami visi lietuviai atsilankyti j 
! Aušros Vartų parapijos svetai- 
inę 5 vai. lapkr. 30, 1941.

Gruodžio mėn. 7 d., 3 vai. 
pietų, Waterbury. Conn., Con- 
gress Avė., mokyklos patalpose, 
vadinamoj studentų salėj, yra 
šaukiamas Studentų ir Profe- 
sijonalų Sąjungos KUOPŲ 
VALDYBŲ susirinkimas.

J. V. N.

P° 33 Federacijos skyriaus obal- 
sis: kiekvienas lietuvis, L. G. 
Fondo narys. Aukotojų vardai 
visi tilps “Darbininke” vajui 
užsibaigus. Taip-gi geraširdžių' 
rinkėjų vardai bus paskelbti vė
liau. Koresp. T.

33 Federacijos skyriaus susi
rinkimas įvyko lapkr. 16, kurį 
atidarė kun. K. A. Vasys. Pirm. 
J. Glavickas pranešė, kad yra 
atsiųsta L. G. Fondo ženkleliai 
ir bus įteikiami visiems nariams 
taip-gi aukotojams aukojusiems 
jo $1.00 ir daugiau.

Per parapijos vakarienę su
aukota $102.66. Tiems aukoto
jams bus suteikta ženkleliai. 
Pradedant nuo lapkr. 16 iki lap
kričio 30. eina per namus grupė 
energingų moterų priimdamos 
auką ir įrašydamos narius į Lie
tuvai Gelbėti Fondą. Jos sten
giasi atlankyt kiekvieną lietuvių 
namą. Vajaus užbaigimui bus 
surengtas vakaras lapkr. 30, 
1941, kurios programa sudarys 
kalbos, krutami paveikslai ir 
dainos. Kun. K. A. Vasys pra
neša. kad kalbės neseniai atvy
kęs iš Lietuvos žymus kunigas, 
kuris pažadėjo pribūti. Kun. J. 
Petrauskas iš Montello rodys 
paveikslus. įžanga dykai. Kvie-

J
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ir malonumo

v

tamentas 19-23 metuose
no, jog gyvulių džiova suma 
žinta iki puses vieno nuošimčio; 
net 17 apskričių keturiose vals
tybėse. Pirmų šešių metų prog
resas ragino oficialus tikėti, jog 
visą - tautą apimanti programa 
buvo galimas daiktas. Kai Dr. 
Kieman mirė 1927 m., tą darbą 
pradėjo vesti Dr. A. E. Wight, 
kuris iki šiam laikui jį ir veda. 
Neseniai ištyrinėjimai * užbaigti 
paskutinės valstybės — Califor-

nijos Kiags ir Mercer.. .apskri- daugiau džiova užkrėstų gyvu-* 
čiuose. lių, negu seniaus vartojamas 

j Kaikurie faktoriai prisidėjo' ^u^)ercu^‘n •
prie šitos ilgos kovos. Vienas Nepaisant ilgos, programos 
buvo, jog gyvulių savininkai pa- galutino pasisekimo, 
tys rėmė tą darbą kiek tik ga-' sako, jog vistiek paskirtu laiku 
lėdami, kitas buvo prisidėjimas 
valstiškų sanitariškų darbinin
kų, kurie prižiūrėjo gyvulius. 
Trečias, ir labai svarbus fak
torius, buvo naujai išrastas 
Bureau of Animal Husbandry 
“tuberculin”, kuris suseka 10%

ofici&lai

reikės egzaminuoti gyvulius, y- 
patingai tose vietose, iš kur 
džiova užkrėsti gyvuliai buvo 
pašalinami, kas padarys Ame
rikos gyvulius sveikiausius gy
vulius visame pasaulyje.

FLIS.

DARBININKE" GALIMA GAUTI LIETUVIŠKŲ IR TARPTAUTIŠKŲ RCA VICTOR

SEKANČIU PO «0« REKORDUI)

PALENGVINKITE ,s
MUSKULU SKAUSMĄ

Turim garbės
tarti nuoširdžios padėkos žodį 
mūs brangiems draugams 
draugėms už vakarėlio surengi-!
mą lapkričio 17 d.. 1941. mūsų j 
25 metų vedybinio gyvenimo 
proga,. Ačiū visiems už sveikini
mus ir gerus linkėjimus. Ačiū

i i
tiems, kurie buvo pirmutiniai; 
sumanytojai ir pašventė daug 
laiko ir darbo, būtent:I 
seckas, V. Kudirkienė, 
voliūnienė, A. Kurienė, 
Valiaus k ienė. Pagaliau 
me visiems, kurie laike 
lio gražiai darbavosi: P. Kudir
ka (Junior) su žmona. A. Ka- 
volynas su dukrele. Ačiū A. 
Kneižiui už vakarėlio vedimą ir 
sveikinimus per radio. 
brangiems draugams 
gėms už dovanėlę, 
mums prisiminimui 
Ačiū giminėms:
Davalgams ir Burokams, taip i 
pat už dovanėles, ir muz. Šia-! 
peliui už daineles. Ačiū visiems.! 
kurie prisidėjo kokiu nors bū
du prie to surengimo.

Kastantas ir Salomėja ' 
Akstinai.

J. Ver-|
M. Ka- 
O. Ka- 
dėkoja- 
vakarė-

Ačiū 
ir drau- 

kuri bus 
to jvykio.

Petraičiams.

i

4

IŠNAR1NIMU0SE 
AR PATEMPIMUOSE

JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRŠ 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

^o#iwcn <4-^o#i4Won

PAIEŠKOJIMAS

Jonas Kukliauskas. gyvenan
tis East Marion. L. I.. N. Y.. P. 
O. Box 118, paieško ponų Savi- 
lionių. kuriuos palikęs apie 30 
metų atgal gyvenančius New- 
ton Upper Falls. Mass.

Būkite malonūs atsiliepti pa
tys ar pranešti man apie juos 
ką nors žinantieji.

Naujas, trumpesnis ir lengvesnis šautuvas paga
mintas armijos reikalams, pasirodo bus armijoj gana 
populiarus. Jis vadinsis naujas Winchester karabinas. 
Jis septyniais ir puse colio trumpesnis ir keturiais ir 
puse svaro lengvesnis už eilinį armijos šautuvą.

V-710-A-1 — Hot Pretzels — Polka
Beer Barrel Polka — Glahe Musette Orchestra 

V-711-A-2 — Polka International
World’s Fair-Pasaulinės Parodos Polka
Silver Bell Orchestra

V-714-A-3 — Emilijos Polka — Juokinga Polka 
Clarinet Polka Valso Tempu—Lawrence 
Duchcw & Red Raven Inn Orchestra

V-716-A-4 — Hot Clarinet Polka
Jolly Coppersmith Polka — Lavvrence Duchovv
& Red Raven Inn Orchestra

V-719-A-5 — Danube Waves — Waltz
Blue Danube — Waltz—Victor Continental Orch. 

V-720-A-6 — Over the Waves — Waltz
Skaters Waltz — Victor Continental Orch. 

V-14028-A-7 — Reginos Polka
Aukso žuvytė, Polka—Victor Liet. Ork.
J. Padaužos Grupė 

V-14058-A-8 — Lietuvių Radio Melodijos
Dzūkų Polka—Sereika, Schmett ir Labanauskas 

V-14062-A-9 — Rytiečių Meilė — Fokstrotas
Spaudos Baliaus Vaisas — A. šabaniauskas 

V-14O63-A-10 — Kanarkų — Fokstrotas
Nutilk širdie. Tango — A. šabaniauskas 

V-14064-A-11 — Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Tango 

V-14O66-A-12 — Nepamiršk Manęs — Valsas
Ruduo, Tango — A. šabaniauskas 

V-14O67-A-13 — Aukštaičių Polka
Našlaitėlė, Valsas — P. Cet kaus kas, akordeon. 

V-14068-A-14 — Kur Tas šaltinėlis
šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia —S. Kraujinis tenor. 

V-14069-A-15 — Kalvelis
Kepurinė, Tautiškas šokis — P. četkauskas 
ir S. Vilniškis

V-14070-A-16 — Jonkelis
Sukčius, Tautiškas šokis — P. četkauskas ir
S. Vilniškis 

V-14071-A-17 — Motulė Mano
Pirmyn į Kovą — šv. Marijos Liet. Choras 

V-14072-A-18 — Malda į Mariją
Marijos Giesmė—šv. Marijos Liet. Bažn. Choras 

V-14073-A-19 — Blezdingėlė
Kubilas, Tautiškas šokis, P. četkauskas ir 
S. Vilniškis

V-14075-A-20 — Ko Vėjai Pučia — įdainavo Steponas 
Gražinis, tenoras
Išgėriau Septynias ir šią Naktelę per Naktelę 

V-14076-A-21 — Aluntos Polka
Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys
P. četkauskas, akordeonu 

V-14077-A-22 — O, Mergyte, Tu Jaunoji
Vai Nekukuok—S. Graužinis su orkestrą 

V-14078-A-23 — Vėdaras
Mikita, Tautiškas šokis P. četkauskas ir
S. Vilniškis 

V-14079-A-24 — Rūtų Polka
Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet Orkestrą 

V-14080-A-25 — Laisčiau Rūtą — Polka
Kvietkos Valsas — Mahanojaus Liet. Orkestrą 

V-14081-A-26 — Smagi Kumutė — Witkow orkestrą
Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkest. 

V-21120-A-27 — Volga
Studentą’ Song — Sidor Belarsky 

V-21121-A-28 — čio Ta Liuliu — Ukranian Polka
Korobushka, Polka—J. Davidenko, mandolin 

V-21139-A-29 — Dobra Horilka—Fine Brandy,
Ukranian Polka
Nad Richkoju—At the River, Ukranian Polka 
Wijskowa orkestrą 3

Naudingi Patarimai
• c

!:■

Taigi reikia daugiau at
kreipti atidos į tas dalis. 
Jūsų kojos, pažastys ir vi- 

; sos kitos prakaitavimo 
i vietos reikia mazgot kas
dien su antiseptišku muilu 
ir paskui visai nušluostyti

Gydytojai tankiai sako, 
jog mažuma žmonių žino, 
kaip tinkamai stovėti. 
Priežastis to yra, jog dau
guma žmonių visai apie tai 

! nemano. Vienas iš svar
biausių tokio apsireiškimo 
Į yra silpnos kojos. Stove ji-: su turkišku rankšluoščiu. 
mui teisingai reikia laikyti Žiupsnelis borakso paude- 
kojas taip, kad vidurinės rio užbarstyti po kiekvie- 
pusės pėdų būtų tiesioj Ii- no nusiprausimo. 
nijoj. Kurie taip stovės,! ____  .
niekad neturės atsikišusių
kaulukų. Labai svarbu yra! Viena iš papraščiausių 
mokyti jaunus vaikus kaip j nelaimių, atsitinkančių
stovėti. To tikslas yra, kad namuose, yra apdegimas. 

vrinoc irnnfi, į-rrrio Gvdant tokius atsitiki
mus, svarbu neprileist oro 

galima 
. Ma

žiems nudegimams, su-

visas kūnas gautų lygią Gydant 
dalį spėkos ir spaudimo. ■

Tiesiai laikykitės. Tą pa- greičiausia
protį reikia vystyt sėdint Prie užgautos vietos, 
ramiai keletą minutų pa- 
togioj, lengvoj pozicijoj ir'ma-išyk truputį bikarbona
tas padės prašalint nėra-į to sodos su šaltu vandeniu 
mumą ir savijautą. Tinka-1*1* greit užtepk ant nude- 
mas laikymasis, kada sto-!&usiy dalių. Tą reikia pa- 
vi arba eini, taipgi padi- likt ant sužeistos vietos iki 
įdins jūsų išvaizdą ir paro- skausmas pereis, paskui 

• Kaip iš laikraščių ma-'dys drąsą. Venkite nerviš- nuplaut šaltu vandeniu ir

ŠIE COLUMBIA REKORDAI PARSIDUODA PO SS CENTUS

Anna Kaskas

Onos Katkauskaitės — 
Anna Kaskas, 

Metropolitan Operos Artistės 
įdainuoti sekantieji rekordai: 

16322-F-113 — Mano Rožė 
Kur Bakūžė Samanota, 

įdainavo Anna Kaskas 
akomp. V. Gailiaus. 

16323-F-114 — Mergų Bėdos 
Dukružėlė

įdainavo Anna Kaskas, 
akomp. V. Gailiaus.

16259-F-83 — Plikių Polka 
Toks Vaikinas, Polka—A. Shuck, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą

16280-F-84 — Veskie Mane šokt—Polka 
Storo Jono Polka—Shenandorio Liet Main. Ork.

16281-F-85 — Tarpe Rūtų—Polka 
Kuomet šoksi, Polka—A. šaukevičius, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16284-F-86 — Kam šeri Žirgelį?
Kai Aš Turėjau—A. Vanagaitis Ir

J. Olšauskas su armonika 
16299-F-87 — Erei Polka

Našlys Polka—Lietuvių Orkestrą “Lyra” 
16300-F-88—Dėdienė Polka

Lakštutės
16302-F-89 —

Jaunuolių
16303-F-90 —

f12190-F-51 — Hurdy Gurdy — Polka
The Wine Jug, Polka—Globė Trotters’ Orch. 

12191-F-52 — Golden VVedding — Polka
Bummel Petrus (Jolly Peter)—Globė Trott. Orch. 

12192-F-53 — Helena Polka
Gypsy Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

12194-F-54 — Baruška Polka
Clarinet Polka —Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

12195-F-55 — Chicken Polka
Emilia Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

12196-F-56—Bunny Polka
Ferry Boat Serenade, Polka—Globė Trot. Orch. 

12197-F-57 — Bartender Polka
20th Century Polka—Globė Trotters’-Orch. 

12198-F-58 — Sophie Polka
Alexander’s Polka — Ed. Krolikovvski’s Orch. 

12199-F-59 Flovver Polka
Fritz Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

16082-F-60 — Polka Klumpakojis
Lietuviškas Kadrilius—Liet. Tautiška Orkestrą 

16086-F-61 — Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka—Liet. Tautiška Orkestrą 

16110-F-62 — šventoji Naktis — Pirma Dalis 
šventoji Naktis — Antra Dalis 
M. Petrauskas, Trubaduriu Kvartetas 

16111-F-63 — Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — įdainavo A. šaukevičius 
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.

16122-F-64 — Kūmos Polka
Tėvuko Polka — A. šaukevičius, Mahanojaus 
Liet. Mainerių Orkestrą

16142-F-65 — Prano Polka
Paprieniokų Polka — Mahan. Liet. Mainerių Or. 

16145-F-66 — Eisim Laukan
Pragėriau žirgelį — A. Vanagaitis ir
J. Olšauskas ir ork.

16159-F-67 — Lietuviško Kliubo Polka 
Linksmybės Polka — Worcesterio Liet. Orkestrą 

16135-F-68 — Naujų Metų Polka 
šokikų Polka—Mahanojaus Liet. Mainer. Ork.

16192-F-69 — Trauk, Simniški—Polka 
“Ėjo Mikas”, Polka—Jonas Dirvelis ir Ork.

16170-F-70 — šiaučiaus Polka 
Ievutės Polka—Mahan. Liet. Mainerių Ork.

16171-F-71 — Sudiev Sesutės —Stasys Pauras, barit. 
Svajonė ir Meliė—Juozas Antanėlis, tenoras 

16172-F-72 — Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą 

16180-F-73 — K i bartų Polka
Vyštyčio Valsas

16182-F-74 — Lakštutė Polka 
Sabas Gud, Polka—Worcesterio Liet. Ork.

16193-F-75 — Marytės ir Jonuko Daina 
žemaitėlių Polka—A. šaukevičius, Mahanojaus 
Lietuviu Mainerių Orkestrą

16201-F-76 — Virginia Polka 
Marcinkonių Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą 

16206-F-77 — Oi. Mergele
Stoviu Prieš Tavę—A. šaukevičius, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16209-F-78 — Paukščių Polka
Liudvinavo Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork. 

16227-F-79 — Ūkininkų Polka
Jurgio Polka—Pennsylvaniįos Angliakasiai 

16229-F-80 — Tyliąją Naktį
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, bariton.

16242-F-81 — Lietuvaitė, Polka—Armonika, Klamet 
ir Pianas 
Močiutė, Valsas—Armonikų Duetas

16256-F-82 — Ar Aš Tau Sese
Ulonai—A. Vanagaitis, P. Stogls

Polka—Klaipėdos Liet. Orkestrą 
Gegužinė Polka
Polka—V. Gulos Orkestrą 
Polka Dėl Numylėtos 

Virbalio Polka—V. Gulos Orkestrą
16304-F-91 — Kanapių Polka—V. Gulos Orkestrą

Ona Polka—V. Gulos Orkestrą, A. Vasiliauskas 
16305-F-92 — D a ra t y te — Polka

Beržų Polk; 
16306-F-93 — Ar atsiminsi — Anglų Valsas,

A. šabaniauskas 
Tai Nebuvo Meilė —Tango, A. šabaniauskas 

16307-F-94 — Marš, Marš, Kareivėli
“Geležinio Vilko” Maršas, Karo Mokyklos Chor. 

16308-F-95 — Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano—Akiras Biržys, 
Pupų Dėdė ir Dėdienė

16309-F-96 — Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę 
Buk Vyras, Polka—A. Dvaronis

16310-F-97 — Jaunystės Meilė—Tango
Septintam Rojuje, Anglų Valsas—A. šabaniausk. 

16311-F-98 — Mano Gitara — Tango
Saulėtas Rytas — Anglų Valsas, 
įdainavo A. šabaniauskas

16312-F-99 — Lietuviškos Liaudies Dainelės — 
Pirma Dalis
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Antra Dalis 
A. šabaniauskas

16313-F-100 — Griovėsių Gėlelė 
Našlaitės Kapas, Daina—Akiras Biržys .

16314-F-101 — Anūkų Polka
Pupų Dėdės Polka—įgrojo Akiras Biržys 

16315-F-102 — Buk Vyras — Polka
Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas 

16316-F-103 — Gražus Miško Būdas
Gieda Gaideliai—Akiras Biržys 

16317-F-104 — Sužadėtinių Valsas
Razaliutės Polka—Akiras Biržys, 
įdainavo Pupų Dėdienė

16318-F-105 — Gardus Alutis — Valsas 
Marijampolės Polka — įgrojo Akiras Biržys 

16319-F-106 — Sekminių Valsas
Obelių Polka—įgrojo Akiras Biržys 

12193-F-107 — Krakovviak — Polka
Laughing Polka—Ed. Krolikowski’s Orch. 

16320-F-108 — Kretingos Polka
Merkinės Polka — Sakalauskas, įgrojo A. Biržys 

16321-F-109 Pasakykite Mergelės, Tango
Kai Smuku Groji Tu, Tango 
įdainavo A. šabaniauskas 

16O69-E-11O — Gegutė Polka... Armoniko Solo
Mieganti Gražuolė, — valsas 

16181-F-111 — Pora už Poros, Valsas
Dieduko Polka, Brooklyno Lietuvių Ork. 

16163-F-112 — Butkiškių Polka
Storų Bobų Polka... Pennsylvaniįos Angliakasiai 

16254-F-115 — Aukšti Kalneliai
Ak Norėčiau — įdainavo J. Zaek ir A. Shuck

REKORDAI PO 75c.
16271-F-116 — Sutems Tamsi Naktužėlė

Kur Lygūs Laukai — Karo Mokyklos Choras.

■V. Gulos Orkestrą

Į • Pasak laikraščių, viso
je Lietuvoje du kartus per 
savaitę laikomos pamal
dos už bolševikų deportuo
tus

*-■ xxcup 10 iain.1 uio.-;uys» ux^aa%. » ciimic ucivio- r---------- ------------- ---------- --—— —
tyti, visos Lietuvos ligoni-! kūmų ir muskulų nutam- užrišt žaizdą ištepus kokia 

perpildytos vokiečių į pymo einant ir sėdint. Iš-' niosčia. Carren aliejų gali-
kreipta pozicija yra viena ma tam naudot, ypatingai
iš priežasčių užkietėjimo ~
ir nervingumo. Teisingas 
tiesumas padės nustatyti 
jūsų pobūdį ir gyvenimą, 
ir prie to tuos žmones, ku
rie su jumis susitinka.

Nepatogiai esančios ko
jos, nuo užleidimo ir nege
rų čeverykų nualsina ner
vus. Tas reiškia, jog jūs 
senstat kiekvienas mažas 
skausmas ir sopėjimas, 
kožnas momentas nepato- 

; gurno prisideda prie suda
rymo raukšlių ant veido, 
pražildinimo plaukų ir su- 
kumpinimo figūros. Taip
gi ant kojų atsiranda už- 
augos kas labiau kenkia. 
Atsargiai pasirinkite ba
tus ir nerinkite tik dėl gra
žumo.

lietuvius.

! nės
i karių sužeistų ar susirgu 
I šių rytų fronte.

Draugijų Valdybų Adresai
geras. Kitas geras vaistas 
yra šmotelis skarulio, pa
mirkytas gerame linų ar 
saldžiame aliejuje.

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VC

Pirmininkė — Eva Marksienė.
<25 E 8tb St.. So. Boston. Mass 

Tel. Sn Bonton 1298 
▼ice-PIrmininkė — B. Gailiūnienė,

8 WinfieM. St.. So. Boston, Mass. 
ProL Rašt — Ona IVaškienė.

440 E. Sixth St-, So. Boston. Mase 
Fln Rašt — Marijona Markonintė, 

4115 Washington SL. Roslindale, 
Tel Parku-ay 2352-W. 

Bkttninkė — Ona StaniullūtA
105 West 6th St.. So. Boston Mara 

Tvarktlarė — Ona MiZRirdienė
1512 Columbia Rd.. So. Boston 

Kaso* GI.—Marijona Aukštikalnien*
111 H SL. So Boston. Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko kai* 
antra utsmlnka mėnesio 7-30 vai 
vakare pobažnyHnėj avėtai*'?] 

Virai* draugijos -*»tvaiaie kretnktt***
nes -i-nfnlrnlii >*aafįninka

«V. JONO EV. BL. PASALPINC* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas švagždys,
601 6th St. So Boston. Mara

Vice-Plrm. Albinas P. Neviera, 
16 VVinfield SL. So. Boston, Mass 

Prot. Rašt Jonas Glineckis.
, 5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass. 
Ptn Rašt Aleksandras Ivaška.

440 E. Slxth St.. So. Boston. Mara 
Iždininkas Vincas Zaleskas.

613 E. oth St.. So. Boston. Mass 
Maršalka Jonas Zaikia.

7 Winfieid St.. So. Boston. Mana

Oraugijn laiko susirinkimu* kas trr 
čia nedėidienj kiekvieno mėnesi* 
2 vai po pietų Parapijos salėj. 49 
G* Qr» RoBtnu Mbm

i GALVIJŲ DŽIOVA

<
VALGOMOJŲ DAIKTU KRAUTUVES

pat biznierius mėsą, vaisiu*, daržoves ir kitokiu* daiktu*, kurt* 
Skelbiasi “Oaroimnke” apsimoka, nes jie parduoda ivležlus produktus Ir ma 
tontai patarnauja Nuėję ) bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą
fnatSt* “Darbininke”.

< Povilas Bushmanas PerMns Markei
48 CRESCENT AVENV®, 
Telephone COLumbla 6702 

29 SAVIN HTI.L AVENIHE.
DORCHESTER, M AM.

F. Battrv*IOna« Ir p. Kllnga, Sav 
7S3 treadway, Tel. ŠOU 3120 

- ąto. BOSTON, MASS.
• 1 ii .•.. . j'in..- .

i

Prakaitavimas yra tai iš
matos iš odos pagamina
mos prakaito gilių išsimė
čiusių po visą pavirš). Pra
kaito gilės yra daugybėj 
ant delnų ir ant kojų padų.

Gyvulių džiova, kas kadaise 
buvo toks baisus dalykas ūki
ninkams visose šalies dalyse. 

I beveik visiškai užmirštas Ame
rikoje. ką neseniai pranešė 

i Jung. Valstybių Žemdirbystės 
. Departamentas.

Užkrėtimo laipsnis kiekviena
me apskrityje kiekvienoj vals
tybėj dabar sumažintas iki ma
žiau kaip pusė vieno nuošimčio, 
kas reiškia beveik pilną išnai
kinimą po 23 metų sunkaus 
darbo. Per tą laiką 232,000,000 
“tubervulin tests” padaryta ir 
3,000,000 džiova užkrėstų gyvu
lių buvo paskersta.

Dr. J. A. Kieman apsiėmė mil
žinišką darbą 1917 m., nepaisy
damas visų abejojimų ir nepasi
tikėjimų. žemdirbystės Depar-

61OO3-F-2O1 — Liet. Veoelė — Dalis Pirma ir Antra 
61004-F-202 — Liet. Veslet—Dali* Trečia ir Ketvirta 
61005-F203 — Liet. Veselė— Dalis Penkta ir teita 
Visas jflrajino M a ha no jaus Liet u v. Mainerių Orkestrą

Norintieji užsisakyti gražių lietuviškų ir tarptautiškų rekordų, prašome pažymėti reikalaujamų plokš
telių numerius ir prisiųsti su užsakymu čekį arba money orderį. Užsisakant nuo vienos iki 8 plokštelių, 

prašome prisiųsti 15c persiuntimo lėšoms padengti. Kas užsisakys daugiau kaip 6 plokšteles, mes patys 
persiuntimo išlaidas padengsime.

REKORDAI PO $1.25
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“DARBININKAS”
366 WEST BROAOVVAY SOUTH 8OSTON. MASS.



Antradienis, Gruodžio 2, 1941

Dietinės žinios!
*

-> < •

DARBININKA8 ♦
MINĖJO 20 METŲ VE
DYBINIO GYVENIMO 

SUKAKTĮ

LANKĖSI CAMBRIDGE, MASS įvairenybės

Pirmadienį, gruodžio 1 d.

* 
įcerto rėmėja. Aukavo $10.00 iši 
kasos. Rinko susirinkime Čia 
panelė Juzefina Gudaitė paau
kojo penkinę. Smulkių surinkta 
$2.60. Viso koncerto kasieriui 
perduota $17.00. Ir už tokią 

adv. J. Grigalio $5.00, gražią auką nereikalavo įžan- 
Daktaro E. Jųrkomo $5.00, Sta- $os tikietų nė draugija, nė pa- 

i nelė Gudaitė.

■M ........... —

ŽINUTES

Koncerto Lietuvai gelbėti ka- 
son įėjo sekanti suma: Amžino
jo Rožančiaus dr. auka 17.00. 
Kun. dr. K. Urbonavičiaus auka 
$10.00,

nislovo Mikalionio $5.00, keturi 
tikietai parduoti už $4.40. Į na
rius LGF įsirašė, duodamos po 
$1.00, panelės A. Kalinauskaitė, 
ponios — Gelžinienė, Z. šiškie- 
nė, E. Kavolienė, Petr. Kazmau- 
skienė ,ir Ona Plekąvičienė. Ju- 
zefina Gudaitė aukavo $5.00.

Lapkr. 29 d. Pranas Gudana- 
vičius apsivedė su Marijona Ri-

_________

Ląpkr. 28 d., mirė, sunkiai 
sirgusi metus, Marcijona Navic
kienė, 56 metų amž., gyv. 74 
Dix St., Dorchestery. Ji paėjo 
Kuršėnų parapijos. Amerikoje 
pragyveno 34 metus. Paliko nu
liūdime vyrą Antaną, sūnų A-| 
leksandrą ir dukterį Zofiją, ku-|

, , < -j - u ri jau 16 metų kaip yra vienuo-chąrdson. Liudijo Vilimas Hea-Į, _ .
ly ir Darata Heąly.

i
į "Darbininko” įstaigoje lankėsi; «

Sekmadienį, lapkričio 30 d. Prelatas Jonas Ambotas. Hart- 
pp. Jonas ir Sofija (Gurklytė) fordo lietuvių parapijos klebo- 
Glineckai, gyv. Thomas Park, nas. Gerb. prelatas pranešė 
So. Bostone, minėjo savo 20 žinią apie Dr. Mikolainio mir- 
metų vedybinio gyvenimo su- tį. Iš “Darbininko” vyko į Cam- 
kaktį. bridge pas kleb. kun. Juškaitį,

Tą dieną jųjų namuose dūk- kurio parapijoj baigiasi 40 va- 
terys ir giminaičiai pp. Nevie- landų atlaidai, 
rai, Razvadauskai ir kiti su- Antradienį, gruodžio 2 d. pas, 
ruošė šaunų bankietą. kuriame kun. Juškaitį įvyks Kunigų 
dalyvavo nemažai giminių ir Vienybės susirinkimas, kur da- 
prietelių. , i

Visi sveikino pp. Glineckius ir! 
linkėjo ilgiausių metų. Garbės

pp. Glineckai nuo pat jaunų “Darbininko 
dienų daug darbavosi parapijos 
ir jos draugijose, ypač L. Vyčių 
ir LDS organizacijose, p. Jonas 
Glineckis yra buvęs LDS Cent
ro Valdyboje įvairiose pareigo-

I

į lyvaus ir prelatas Ambotas.
Prel. J. Ambotas yra LDS 

Narys ir nuoširdus 
” rėmėjas.

Dr. Kapočius Išvyko 
Į New Yorką

Pereitą šeštadienį Dr. A. Ka

40 Valandų Atlaidai

2
Švč. lietuvių

Antradienio vakare, gruodžio, 
d. Nekalto Prasidėjimo P. 

parapijos bažny-i 
čioje užsibaigia 40 Valandų at
laidai.

Pasibaigus 40 Valandų atlai
dams. tęsiamma Novena Nekal
to Prasidėjimo P. Švč. garbei. 
Baigsis Nekalto Prasidėjimo P. 
Švč. šventėje, gruodžio 8 d.

Lietuviai naudokitės atlai
dais ir dalyvaukite Novenoje!

i

i le Kazimieriete Tapo iškilmin- 
!gai palaidota, gruodžio 1 d., 9 

Salės prirengimo pamaldoms' va^‘ r^e' $v- Petro par. baž 
dar aukavo šie asmenys: po S2.jNaujos Kalvarijos *“■ 
- K. Jablonskienė. Ona Kulpo-; Puose' Melsknnės uz mirusius, gyvemmo. 
nienė, Petronėlė Marcinauskie- • 
nė; po $1.00 — Juozas Masio
nis, Elzbieta Kliponienė, A. Pi- 
nelis.

Amžinojo Rožančiaus Draugi
ja tapo Lietuvai Gelbėti kon-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiroprdist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12, nuo 1 iki 5:30; 7-9 
Trečiadieniais nuo 9 iki 1 vai.

(VAIRŪS SKELBIMAI

namų. Turime didelį pasi-.* 
rinkimą. Turime gerą sa- 
liūną su valgykla ant grei
to pardąvipio labai pigiai, 
arba mainysim ant gero 
3-jų ar 6-ių šeimynų namo. 
Prekės žymiai kyla aukš
tyn. Neatidėliodami, kreip
kitės prie Adv. Gailiaus dėl 
platesnių informacijų.

Boston Realty Trust
317 E Street

Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos centro val
dybos narės, p-lė Apoloni
ja Sereikytė ir p-lė Felici
ja Rogalskytė, kaip karo 
pabėgėlės ištrūkę iš Lietu-

i vos, po didelių vargų pate
ko į Argentiną. Jos kadai
se Kaune prie centro raš
tinės, važinėjo plačiai po 
Lietuvą moterų skyrių rei-l South Boston, Mass. 
kalais ir bendrai daug ge
ro padarė Lietuvos mote- 

irims. Svetur ištremtoms 
veikėjoms linkime turėti 
šviesesnę ateitį.

Ponia F. Pankauskienė, 
prof. Pankausko eksperi- 
mentalės psychologijos 

Londonas, gruodžio 1 — dėstytojo žmona, ir buvusi 
Iš patikimų šaltinių suži- Moterų Draugijos Centro 
nota, kad šio karo metu i valdybos narė su šeima iš-

PIRMAS AMERIKOS 
LAIVAS BRITANIJOS 

UOSTE

1

—

(VAROS SKELBIMAI

Valstybių vežta į Rusijos gilumą? 
- - - Gaila!

se. Jis ir iki šių dienų tebesi- pOčius išvyko į New Yorką da- pirmas Jung. 1 
darbuoja organizacijose. lyvauti dantistų konferencijoje, laivas lapkričio 27 d. į- Gaila!

Vedybinio gyvenimo sukaktu- Grįš ketvirtadienį, gruodžio 4 plaukė į šiaurinį Britų' Ponia Vincė Jonuškaitė- 
-------- „ - arL a. u0Stą Tuo atvežėiZaunienė, Lietuvos operos 

rengimo britams reikalingos karo artistė, žadėjusi atvykti į 
medžiagos.

I

Lapkr. 30 d., mirė, miesto li
goninėje, sirgęs apie 6 mene-! 
sius Jonas Valuckas, 65 metų,! 

; gyv. 117 F St. Jis paėjo iš Puns-į 
ko par. Amerikoje pragyveno, 
40 metų. Paliko tris sūnus ir 
dukterį. Laidojamas gruodžio 3 
d., 9 vai. ryte, iš Šv. Petro par. 
bažnyčios, rT----- ---- --—
kapuose.I

vių proga, sveikiname pp. Gli- d Dr Kapočius yra 
Įneckius ir linkime malonaus stoškiūtės koncerto 

, sveikatos ir daug komiteto narys.
džiaugsmo iš auklėjamų dukre-| ___________
lių, kurios taip pat seka savoj Lapkr. 23 d., 7 vai.

i tėvelių pėdomis. f

Tuo laivu atvežė Zauniene, Lietuvos operos

i
Egzaminai Norintiems 
Kandidatuoti Į Statė 
Teachers Colleges 

Mokytojus
Raštu ir žodžiu egzaminai

Lietuviškąs Viešbutis

Lietuviai, kurie atvažiuojate 
į Miamį, Flo., prašome užeiti 
į mūsų modemišką! įrengtą 

viešbutį.

HOTEL KODY 
7643 Hcurding Avt., 
Miami Beach, Flo.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu jvairiąusloe rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

■ Ameriką su gastrolėmis- 
koncertais negalėjo iš so- 

i vietinės Lietuvos išvykti 
nors buvo įrašyta į pasku- 

3. LAPKRIČIO 29 d. iki GruoJ tinį repatriantų transpor- 
ir parapijos jaunimas džio 8 d. — Newark, N. J.. Švč.'tą į Vokietiją (jos, a. a. vy- 

! vaidino naują smagų veikalą—Trejybės par. bažnyčioje — ras Dr. Zaunius, buvo Til- 
i Meilės Šviesa”. Vaidinimas pa- Kun. Petras Malinauskas. MIC.
■ vyko. Žmonių buvo daug. Visi 4. GRUODŽIO 6-8 dd. —Nor- 
maži ir dideli buvo daugiau wood, Mass., Šv. Jurgio par.

i *kaip patenkinti šiuo labai artis- bažnyčioje — Kun. Juozas Vaš- 
tiškai suvaidintu veikalu iš kas. MIC.
darbininkų katalikų šeimynos 
gyvenimo. Netik pats artistas 
R. Juška ir jo žmona gabiai 
vaidino, bet ir visi kiti vaidy- 

! los: p.p. Averka, Veracka, Ku- 
praitis, Pažasis, panelės Sinke- J. K. Tautmylos labai nau-j

• vičiūtė, Taruškaitė ir Marčia- dingą ir įdomi brošiūra — 
laičrltė. Visas vaidylų darbas Mūsų Kryžiaus Keliai. Ši 
žiūrėtojams buvo įdomus ir į- knygelė yra'religiško turi- 
vertinantis. Daugelis pageida- nįo> bet sykiu yra sujungta 
vo, kad jie tą veikalą So. Bos- ‘ ‘ ’
tone perstatytų dar kelis kar- 
tus.

vakare,
bažnytinėje salėje, W. 5th St.,} 

į vadovybėje artisto R. Juškos, 
choras

TT. Marijonų Misijos

i
Naujos Kalvarijos Statė Teachers College moky-

PADĖKA

j Lapkričio 30 d., sekmadienį, 
So. Bostono, Šv. Petro lietuvių 
parap. choro artistai, užkviesti} 
Norwoodo lietuvių parapijos' 
klebono kun. Kneižio, turėjo 
progos pakartotinai suvaidinti 
Norwoode gražų veikalą “Mei
lės Šviesa”.

Po vaidinimo parapijos jau
nos šeimininkės suruošė artis
tams gražias vaišes. Ta proga 

i 
I

tojus įvyks pirmadienį, gruo
džio 29 d., 1941, 9:15 vai. ryte, 
Bostono miesto mokytojų kole
gijos patalpose.

Egzaminuojama bus iš šių 
dalykų: Geograpny and Edu- 
cation (atlyginimas $3,180 — 
$3,720), Training School Tea- 
cher and Supervisor (atlygini
mas $1,620 — $2,100), ir Trai- 

ining School Teacher in a Rural 
School.

Mokslo departamentas taip 
pat praneša, kad tuo pat laiku 
(gruodžio 29 d.) bus egzami-

MŪSŲ KRYŽIAUS 
KELIAI

’žėj gimęs). Ne tik našlė 
Zaunienė su 2 mažais vai
kais buvo sutrukdyta, bet 

i ir iš namų išmesta kaip ir' 
’ nemažai kitų lietuvių. Kur 
■ dabar randasi šioji daini
ninkė neteko girdėti.

m. g.:
- .

Ką tik išėjo iš spaudos} Nuolankus Prašymas į DD 
66. Kunigus Klebonus

——————

Oueen Aim Laundry

7-11 EHery St., 
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus 

Pąjimame ir pristatome 
į namus dykai.

Amsie Naujoj Vietoj
Šiuomi pranešam, jog gerai ži

nomas Apdraudos ir Real Estate 
agentas, Wm. A. Amsie, perkėlė 
savo rezidenciją ir ofisą į naują

So. Bostono choro artistų gru- nuojami kandidatai į kolegijos 
pė, kuriai vadovavo choro vedė- , - - - ~
jas, muz. R. Juška, nuoširdžiai pragyvenimas, 
dėkoja klebonui kun. Kneižiui
ir visoms šeimininkėms už su- bent būti baigusiems
ruoštą skanią vakarienę ir la
bai nuoširdų priėmimą.

dormitorijos šeimininku-es, kur 
atlyginimas $1,080 — $1,320 ir 

. Šiems kandida
tams reikią turėti bent 25 m.

High School ir panašią mokyk
lą ir turėti patyrimo tame dar
be.

Tikrai visiems artistiškas a-
čiū. Artistai.

ŠOKIAI PAVYKO

Visi kandidatai turi paduoti 
• prašymus Mokslo Dep-to vedė
jui, ligi gruodžio 20 d. š. m. į 
raštinę, 200 Newbury St., Bos
ton.

šeštadienio vakare, lapkričio 
29 d., Municipal Building sve
tainėje, So. Bostone įvyko L. 
Vyčių Centro valdybos sureng
ti šokiai, kurie visapusiškai pa
vyko. Dalyvavo jaunimo, kaip! 
buvo
New Jersey, Conn., Rhode Is- 
land, New Hampshire, o dau
giausia iš Massachusetts lietu
vių kolonijų.

Visi linksmai praleido laiką.

skelbta, iš New Yorko,

bpaSk^ Re^imo KomisiJai-
RUTH STREET, Dorchester,[L- Vyčių Centro pirmininkui p. 
Mass. Antra gatvė nuo Ashmont Pranui Razvadauskui ir L. Cen- 
Elevat^ Stoties. Telefonas tas tro flangų sekretorei p. Felici- 
pats GENeva 3719. Turėdami! . . _ ... ... H ........ !
apdraudos ir Real Ėstate reika-j Jai Grendelytei priklauso didelis 
lūs kreipkitės pas jį po viršmi- kreditas i ’ ' ’ 2 
nėtu nauju adresu. Jis jums pa- sumanų šokių surengimą.

už tokį rūpestingą ir

tarnaus gerai ir teisingai kaip ir 
visada. (12-14)

PARSIDUODA Batų Krautuvė 
ant Broadway, So. Bostone. 
Krautuvė gerai įrengta, krau
tuvės frontas švarus ir pagal 
paskutinės mados. Cash regis- 
ter ir krautuvės fikčeriai. At
sišaukite: P. O. Box 5, So. Bos
ton, Mass. (24-28-2)

Neabejojame, kad L. 
organizacijai bus stambi 
sinė parama.

i t
I j 

Vyčių! 
finan-
RAP.

PARSIDUODA 3 šeimynų na
mas, kuriame ir basmente yra 
įtaisytas flatas; 4 baltos sin- 
kps, 4 bath rooms. Nueiti į 
Aishmont Station ima tik 2 mi-

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BūOU

* Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modemišku būdu — 
kramtykite FEEN-A-MINT. ši sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtyklte FEEJN-A-MINT einant 
gulti — sekant; rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai. 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

ter, Mass. (24-28-2)

nntes. Atsisukite: Mr,^Mgf^ 
d$n, 93 Ashmoiit St., Dęu^įjgs- 10c

j 
ir su Lietuvos kryžiaus ke
liais. Jos kaina tik 10c.

Jo Mal. prel. M. L. Kru
šas iš Chicagos rašo: — 
“Mūsų Kryžiaus Keliai”' 
puikiai parašyta knygutė, 

ne tik ge- 
katalikams, bet ir 

atšalusiems”.
Užsisakykite ją. Įdėkite 

į konvertą 10c ir prisiųski- 
te “Darbininko” adminis
tracijai, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. ir tuo
jau gausite minėtą brošiū
rą.

p. Jonas Tėtulis (Tuttle). So. 
Bostonietis, kuris šiomis dieno
mis yra išvykęs į Newfound- Verta skaityti 
land valdžios reikalais, sveikina riems 
visus savo draugus. Jis rašo:

“Just a friendly Heilo to you 
and any of my friends you may 
remember”.

Sveikiname ir jus. Jonai, ir 
linkime parsivešti nors vieną iš 
tų šiaurės elnių, kuriuos mato
me ant prisiųstos atvirutės.

/A

j

t n

BREVVED BY HAFFENREFFER & CO., In?,, Boston, Mass., BREVVERS SINCE 1870

Klauskite “old-timerių” jo nuomonę apie

šiuo turiu garbės prašy
ti DD. GG. Kun. Klebonus,' 

i 
kad, norėdami pasinaudoti 
TT. Marijonų dvasiniu pa
tarnavimu per rengiamas 
Jų globojamose bažnyčio
se Misijas, Rekolekcijas, 
Novenas, Tridua ir pp., 
malonėtų gerokai pirm 
laiko pranešti apie tai že
miau pasirašiusiam.

Iš anksto žinodamas DD. 
GG. Kunigų Klebonų no
rus bei pageidavimus, ga-i 
lesiu prie jų labiau prisi-i 
taikyti, skirstant misijo-l 
nierius.

Už malonų atsižvelgimą 
į šį mano prašymą tariu 

■ nuoširdų ačiū.
Kun. K.Rėklaitis, M.I.C.,!

TT. Marijonų : 
Provincijolas. ■ 

Marianapolis College 
Thompson, Conn.
- • " - ; . ......— ir-—

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengčjas 
Sodwall Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių iisimokSjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

Geras Darbas—Kainos žemos 
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

South Boston Gange

BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karu* Ir 

Ugrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 *roadway So. Boston, Mass.

GRABORIAI

Phone 1181

A. P. KARLON AS
Lietuvis Graverius

NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

IBanseviausirSūnus
Seniausias ftios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSĄMUOTOJAS 
Turi >otaro Teises

254 Vy. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUtb Boston 2590
Gyv. vieta: 936 Dorchester Ava. 

TeL GOLumbia 2537

■ Jutotu:."'-n.

z

■'< ■

NEPAPRASTA 
PROGA

■ • 1

PICKWICK ALE
iŠ KRANO • BONKOSE

Pirkti labai gerą namą ir i 
labai pigiai. Mūrinis 6-ių 
šeimynų po 6 kambarius 
su visais moderniškais pa
togumais, garu apšildo
mas, skiepe pečiai, atskiri 
kiekvienai šeimynai, visos! 
kieto medžio grindys. La
bai graži ir paranki vieta, 
arti Dudley St. EI stoties. 
Vertas $17,500 bet galima 
pirkti tik už $9500, ir su 
lengvu iimokėjimu.

Mes taipgi išmainom se
nus namus ant naujesniu į 
arba farmų, biznių ir kitų’

CASPER
FUNERAL ' HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass- 
JtttBh W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir NaktJ 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437 
SOŲ Boston 3960

■?! . *:■. '1 —

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
8OUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Bąlsamuotojal 

Pątamavimąs dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

- - NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston M15 
Tel. BOU Boston 8M»
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Tie vėjo blaškomieji, 
kaip smulkūs darbo ir var- 

' go pelės, taip ir smulkūs

Lietuvos Generalinio Konsulo J. Budrio Žodis New Yorko 

Latviams jy Nepriklausomybės Dienos Minėjimo Proga 

Lapkričio 18.d.

P. Lorillard
kompanija—Įkurta
1760 m., sutaisy-
tojai paikių tabakų
nuo George
H&bhiagtoūo laikų.

-Tai Latakia!

skonis

Gal daug gentkarčių pra- tautiškai susipratusių ko- 
eis. iki lietuvių tauta savo lonijų.
giliu tautišku susipratimu Kad toj garsioj Brookly- 
prilygs garbingai patrio- no kolonijoj yra išgamų, 
tiškoms danų, švedų, nor- palaidotų mūsų tautai vai- 
vegų, suomių ir kitoms pa- kų, gėda ir dėmė mūsų iš
našioms tautoms. eivijoj prieš mūsų brolius

Lietuva per savo 22 me
tus nepriklausomo gyve
nimo, nežiūrint dažnų ne- 
susitarimų ir nežiūrint se
mi - diktatoriškos santvar
kos, vis dėlto tautos pavo
jaus atvejais, parodydavo Bet kad tarpe tų išgamų 
gilų susipratimą ir susi- ir žuvusių savo tautai as- 
klausymą. Galbūt tas lai- menų yra dar didesnė da- 
kotarpis buvo pertrumpas, lis vėjo blaškomų, sunku į- 
kad būtų turėjęs tos pa- tikėti. Vėjo blaškomų, kū
čios įtakos ir mūsų išeivi- rie padeda gilinti duobę 
jai. : tiems profesionališkiems

Tiesa, ligi mūsų tėvynės duobkasiams, kurių visas 
Lietuvos sunaikinimo sve- amatas yra paneigti, su- 
timiems užplūstant, mūsų griauti visa tai, kas yra 
tautiečiai išeivijoj visuo- kilnu, dora ir šventa kiek- 
met pasirodydavo vertais vieno lietuvio širdžiai, 
tos mažos, bet per šimtme
čius garbingos tautos na
riais.

Bet deja, nuo tos liūdnos biznieriai ir profesionalai, 
1940 m. birželio 15 d., kuo- mūsų jaunos tautos .taip 
met puslaukinės išalku- reikalingi statytojai, gili- 
sios gaujos, ligi ausų ap- na prarają išblaškytoje 
sikausčiusios geležimis, nuo Atlanto krantų iki 
kaip tie Vytauto laikų kry- šaltojo Sibiro tundrų ne- 
žiuočiai, sugūžėję Lietu- laimingoje mūsų tautoje, 
von smurtu primetė darb- Paimkime praėjusį mūsų 
ščiai, gabiai ir visų kultu- ružavųjų parengimą, ‘Lai- 
ringų vakarų Europos tau- svės’ koncertą. Koncertą, 
tų gerbiamai valstybei sa- kuris anot ‘Laisvės’, prisi- 
vo jungą, savo griovimo ir rinko publikos vietinės ir 
naikinimo kultūrą, dalis svečių, kad pritrūko ne tik 
mūsų tautiečių išeivijoje sėdynių, bet ir stovimų 
parodė visiškai menką sa- vietų. Bet tai ne viskas, 
vo tautinį susipratimą sa- Jeigu patys tie profesiona- 
vo tėvų šaliai ir kartu dar lai išgamos Bimba ir Co. 
menkesnę savo naująjai bijodami nepasisekimo, iš 
tėvynei pagarbą. kairės ir dešinės dalino

Iš visų didelių ir mažų tuzinais dykai tikietus, tai 
lietuviškų kolonijų Ame- ne dyvai, kad tiek prisi- 
rikoje, Brooklyno lietuvių rinko. Jeigu į šokius pri- 
kolonija stovi tartum vie- gūžėjo dar daugiau jauni
na, plačiai žinoma savo mo, katalikų ir tautiškai 
menka tautiška nuovoka susipratusių tėvų, čia ne 
ir destruktyviškais dar- to jaunimo kaltė, bet tėvų 
bais. nežinojimo ir neperspėji-

Keista, bet tai yra neuž- mo. Ir 
ginčijamas faktas, kad vi- svietelio, 
sos kitos kolonijos, kaip į strytas aplink koncerto 
šiaurę, taip ir į pietus ir į salę buvo nuparkiuotas 
tolimus vidurvakarius, karais, pradedant Fordais 
niekuomet jos gero žodžio ir baigiant Buickais. Ka- 
Brooklyno lietuvių koloni- rais tų “proletarų”, kurie 
jai nebeturi. ! turi savo nuosavus namus,

Liūdna ir tiems Brook- kuriuose randasi vienas ar 
lyno lietuviams, kurie šie- daugiau radijo aparatai, 
lojasi dėl savo senosios tė- kurių vaikai leidžiami į 
vynės likimo, kurie turi mokslus, 
užuojautą kitų mažų ar di- ponais, 
dėlių pavyzdingų,

BROCKERTS 
XXX Ale ir Stock Ale 
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernų* ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

anapus vandenyno, šiuo 
momentu kraujuje pasru
vusius, kurių akys būdavo 
atkreiptos j laimingus sa
vo brolius tikroj darbinin
kų šaly Amerikoj. Ziurek gerai: Nauji; rolių 

prisidėjo! Kas tai naujo ta;>o 
pridėta ir prie Old Golds ... 
tatai suteikia jum puikesnį 
Cigarete skouj.

(Ištariama La-ta-ky-a)
brangus, skoningas Rytu
Viduržemio tabakas pri
dėtas dabar kaip prie-

Naujuose Old
Golds, jis suteikia rūky
tojam visai Naują
kesnį cigareto skonį.

pui

MELSKIMĖS UŽ SŪNUS 
" PALAIDŪNUS

Nedidelė mūsų tauta, bet 
kiek ji davė išgamų ki-

Brangūs Kolegos, Į iš visos širdies šiandieninio mi-
•nėjimo proga linkiu, kad bro- 

brangūs broliai Latviai! lįgka Latvija kuo greičiausiai 
Per dvidešimts metų Nepri- vėl taptų laisva!

klausomybės minėjimas buvo Dievs sveti Latviju un lai 
. . ‘dzivo neatkanga Latvija!mums visiems šventes ir 

džiaugsmo dienos. Tokia diena 
padarydavome apyskaitą to, 
kas per metus padirbta, pasi
džiaugdavome atliktais darbais 
ir vėl džiaugsmingai žengdavo
me pirmyn. Dvidešimts metų 
savistovaus gyvenimo galuti
nai įtikino visus ,kad tik būda
mi savistovūs galėjome pasiek
ti tų milžiniškų rezultatų, kurie 
padaryti mūsų žmonių gerbū
viui.

Šiandieninis minėjimas yra 
rimties ir susikaupimo diena, 

j Jūsų brolišką Valstybę, drau
gišką Estiją i 
ištiko baisi nelaimė. Skelbianti 
save didžiausių laisvių nešėja, 
Sovietų Rusija, kaip tvanas už
plūdo mus ir supančiojo visas 
tris tautas. Jų rėžimas pasižy
mėjo negirdėtu žiaurumu. De
šimtys tūkstančių žmonių, se
nių ir mažų vaikų, kokio tai ne
pateisinamai žiauraus keršto 
aukos, tapo išvežti į Sibiro tun
dras. Jie žūva, gi mes niekuo 
jiems padėti negalime.

Prieš kelis mėnesius, kitas 
stiprus kaimynas įkėlė savo ba
tą į mūsų šalis ir dedasi nieko 
nežinąs apie savistovumą mūsų 
laisvės trokštančių ramių tau
tų, liepė klausyti jo įsakymų ir 
uždeda prievoles, 
pripažinti teisę į 
laisves.

Tad mūsų visų 
pareiga ne nusiminti, ne nuleis
ti rankas, bet 
būti sargyboje 
dienai, kuomet 
lauti atstatyti 
joms išplėštą nepriklausomybę.

Bet kad ta kova būtų leng
vesnė ir našesnė, neikime pavie- . .
niui, ištieskime viens kitam mat ir reikalavimai tu- 
rankas, nuoširdžiai dirbkime iš ri tik vieną tikslą — pa- 
vien ir tvirtai tikėkime, kad a- kinkyti Lietuvos gyvuli- 
teis vėl diena, kai mūsų Tėvy- . , _ . ._____ ..
nės vėl nusikratys vergijos pan- ninkystes ūkį tarnauti o- 
čių. ! kupantų tikslams.

Lietuvos Ministras J. A. V.‘ • “Deutsche Zeitung im
Povilas žadeikis, siunčia per.Ostland” patvirtina ankš- 
mane susirinkusiems savo pa- ». . , T •
sveikinimus ir linkėjimus ir aš ciau gautą žinią, kad Lie-

■...... ■ (tuvos Aktyvistų Frontas
tuvių darbą! Melskimės už yra uždarytas, o jo turtas 

konfiskuotas. Tuo tarpu 
Lietuvių Nacionalistų par
tija, kaip praneša minėtas 
laikraštis gyvuojanti ir 
toliau.

• Kaip praneša “Deut
sche Zeitung im Ostland”, 
Vokietijos generalinis ko
misaras Lietuvoje buvo 
sušaukęs Kaune ir Šiau
liuose Lietuvos veterino- 
rius ir zootechnikus. Vo
kietijos įgaliotinis gyvuli
ninkystės reikalais Lietu
voje, Froelich, davęs nu
rodymų, kurių tuojau pat 
reikią imtis gyvulininkys
tei skatinti. Arklių augin
tojai, “be didelių eksperi
mentų”, turį auginti Rytų . 

ir mūsų Lietuvą Prūsijos ir Hannoverio ti
po arklius. Taip pat ra
guočių auginime reikią 
pasitenkinti dviem rasė
mis. Kai dėl kiaulių, tai 
vieton bekoninio svorio 
kiaulių (kurios ankščiau 
ėjo išimtinai į Angliją) 
reikia auginti lašinines 
kiaules. Toliau Froelich 
reikalavo imtis priemonių 
vištų skaičiui padidinti.

Reikia pastebėti, kad ne
priklausomos Lietuvos lai
kais gyvulininkystė buvo 
padariusi labai didelę pa
žangą. Moksliškais meto
dais buvo nustatyta, ko- 

. kios arklių ir galvijų veis- 
, lės geriausiai tinka augin- 
, ti Lietuvoje. Todėl Lietu

vos ūkininkai ir auginda- 
( vo tiek ir tokių arklių, gal
vijų ir paukščių, kiek ir 
kokių reikalavo Lietuvos 
ūkis, tarnaująs Lietuvos 
žmonių gerovei. Deja, 
šiandien vokiečiams oku
pantams rūpi jų pačių, o 
ne Lietuvos žmonių gero
vė, tad visi jų “nurody- _

viui tai tas, kad rusai, ku- , 
rie tiek daug skriaudų, ; 
tiek daug kančių Lietuvai 
ir jos gyventojams yra pa
darę, o lietuviai išgamos 
eina tiems rusams į pagal
bą, kad jie dar didesnį jun
gą uždėtų lietuviams.

Suprantama, reikia šelp
ti žmogų, nežiūrint kokios 
tautos tas žmogus būtų, 
bet šelpimo darbą visuo
met reikia pradėti nuo sa
vųjų. Ar taip daro komu
nistai? Ne. Jie savo brolį, 
ne komunistą apšmeiš, ir 
jeigu įstatymais nebūtų 
suvaržyta, nužudys, iš
duos budeliams, sveikins 
(kaip jau yra sveikinę So
vietų raudonuosius, kada 

. jie užgrobė Lietuvą) ir 
garbins už tai, kad jie jųjų 
kraujo brolį nužudė, pa
vergė lietuvių tautą, jo
sios dalį ištrėmė į Sibirą.

Kaip gaila, kad šiais lai
kais atsiranda lietuvių biz
nierių, kurie savo skelbi
mais remia mūsų tautos 
išgamas; atsiranda lietu
vių, kurie eina į tų išgamų 
komunistų parengimus, 
prenumeruojasi jų laik
raščius. Ar gi jūs, kurie 
savo centais remiate ko
munizmo agentus, nebeuž- 
jaučiate savo brolių, kurie 
žuvo nuo sovietų budelių 
kulkų ir kurie Sibiro ty
ruose kenčia badą ir šaltį? 
Ar gi jūsų protas yra jau 
taip aptemdytas, kad ne- 
bematote skirtumo tarp 
lietuvių ir “lietuvių”, kad 
nebeatskiriate lietuvių 
nuo išgamų?

Atbūskite broliai 
girskite Lietuvos 
vergtųjų lietuvių 
Nesusidėkite su 
tautos duobkasiais! 
te ištikimi Lietuvos rėmė
jai ir šios šalies piliečiai! 
Nebedidinkite Lietuvos iš
sklaidytų lietuvių kančių, 

! kurie kruvinomis ašaro- 
■ mis šaukiasi laisvėje gy

venančių lietuvių pagal- 
s. Stokite į kovą dėl Lie- 

nepriklausomybės ir

kaip jų tėvams. Kuriems 
tie patys vadai, kurie dali
no tikietus dykai stengiasi 
įrodyti, kad Amerika nėra 
tikroji darbininkų šalis, o 
yra kažkur didesnė, tur
tingesnė, galingesnė šalis; i toms tautoms. Nesistebė- 
kur darbininkai ne 8 va-; kime, kad taip yra. Tai 
landas dirba; kur darbi-i vergijos liekanos. Mūsų 
ninku unijų kaip šieno; tautos išgamos didžiausio- 
kur pirm statydami ką. se Lietuvos nelaimėse ka- 
nors geresnio, sugriauna sė ir kasa jai duobę. Tai 
tą patį; kur darbininkų tikri duobkasiai.
poilsio vietų ant kiekvieno duobkasių iš mūsų tautos 
kampo. j yra pas lenkus, pas rusus,

Ir programa turėta ba- vokiečius ir kitus.
lansuota, įvairi ir graži, a-,- šiais laikais šlykščiau- 
not “Laisvės”. Kokį įspūdį siais duobkasiais pasirodo 
darė uniformuotos aidie- 
čių merginų apsirėdymas 
netenka nei kalbėti. Rau
donos juostos ir jakutės 
perdaug ryškios, perdaug 
pasako. Ir tie rusų liaudies 
kažkokie Radiševo šokė
jai su savo “kazačiokais”

Tokių

lietuviškai kalbanti komu
nistai. Jie renka aukas Ru
sijai, mezga mezginius ru
sams ir šmeižia visus tuos, 
kurie renka aukas paverg
tiems ir karo nukentėju- 
siems lietuviams, kurie 
dirba dėl Lietuvos nepri- 

tikrai garbės lietuvių var- klausomybės ir laisvės at- 
dą nešantiems nesuteikė? 
“Kazačiokai” lietuvių tau
toje per ištisus šimtme- mos, niekšai,

kad pasidarytų 
kad nereikėtų 

giliai jiems taip sunkiai dirbti,

prigūžėjo pilna 
kad net visas

gavimo.
Jeigu jie

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

!

nebūtų išga- 
tai jie šian- 

čius buvo savo charakte- dien dirbtų Lietuvai, savo 
riu svetimi. j tautai, savo pavergtųjų

Publika buvo labai mar- brolių šelpimo darbe. Ru- 
ga. Ir tie, anot ‘Laisvės’,1 sija yra didžiausia pasau- 
priešingų srovių dalyviai lyj šalis, ir rusų tauta yra 
jos koncerte turėjo gėrė-j kelis kartus gausingesnė 
tis svetimoj dvasioj pa-|Už lietuvių tautą. Rusai ir 
ruoštais programos per-be lietuvių pagalbos gali 
lais, už dolerį duoti savo gyventi ir gyvena, 
vardus įrašyti į programos 
skelbimus ir paties laik
raščio skiltis, kaip auko
tojai ir rėmėjai tos 1 
vietų Sąjungos, kuri pali
ko neišgydomas žaizdas, 
neišdildomus skausms, ne- 
išdžiūstančias ašaras mū
sų broliams Lietuvoje, ku-'dariusius fabrikantais ir 
rių kažin veidai ar nors, kapitalistais drobiečiais, 
kiek nušvis išgirdę apie‘sugriovė; ir lietuvių tautos 
tuos vėjo blaškomus savo1 geriausius jos vaikus pa
brolius, taip pat vargo pe-1 laidojo be graborių patar- 

užuojautą siunčian- navimo? Ar gi jau mes už- 
ne jiems nuskriaus- mirštame vakar dieną? Ar 

gi jau nebėra gyvenimo 
mūsų

nU-

i

Bet skaudžiausia lietu*

kv- nosios armijos, kuri nu- 
So- bizniavo jo jų brolius Lie

tuvoje: “išpirko” nuo len
tynų visas gėrybes; buvu
sius Brooklyno kriaučių 

! kontraktorius, vėliau pasi- 
I “ ‘ * - - - -

bet atsisako 
bet kokias

čia esančių

budėti ir dirbti, 
ir ruoštis tai 
vėl teks reika- 
mūsų tautoms,

tuvių darbą! Melskimės už 
mūsų tautos suklydusius 
sūnus palaidūnus, kad jie 
pažintų savo klaidas ir 
grįžtų į savo tautą dirbti 
naudingą darbą!

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston

les, 
čius 
tiems, bet skriaudėjams.

Ir liūdna, kad Brooklyno tikslo dirbti dėl 
saliūnininkų daugumos vargstančių brolių, 
vardai veda dolerio para- šluostyti jiems ašaras ir 
dą mūsų brolžudžių raudo-! juos paguosti? Ar tęsime 
nąjai armijai. Ir paskui; toliau lietuvių tautos pa
juos paraduoja keli grabo- 
riai, kriaučių kontrakto- 
riai, kepyklų ir baldų savi-

laidojimą ir priimsime 
Lietuvos graboriaus var
dą?

biznieriai. Ar jie nori tokio 
biznio iš tos pačios raudo-

Liūdintis savo ta
ninkai ir kitokie smulkūs Sarmata... sarmata 
Lt ė MM « r* « A «« -tiži zx®*^ + zn1^iz\ f
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• • vir įs- 
ir pa
baisą! 
mūsų 
Būki-

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

J DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kdenkoro virše
liai, 192 pusi._________ _____ ______________ 35c.

! GARBE DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro virbeliai,
384 pusi. ________________________________ 65c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, speciaK vaikams
A maldaknygd, tinkama prie Pirmos Sv. Komuni-
* * jos, tikro kolenkoro viršeliai, mHig maldos i-
«* Muštruotos paveikslais, paauksuoti kraitai, 254
® pusi.......... ......       50c.I JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos

Ir lankstūs virbeliai; apvalūs kampai ...............

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkiti 
apdarai ___________________ __ —_____ __ _

MALDŲ RINKINĖLIS, balti eeluloldinial vlrfcllai
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virteliai

su kablke_______________________ _________ *1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,

555 pusi----------------------------------------------------------- *2.50
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro vlrfeliai, 

raudoni kraitai, 384 pusi. _i................................ 65c.
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknyge,

< i parinktos gražiausios maldos, iilklnC labai plo-
< ' na popiera, juodi kolenkoro virieliai *1.30
' ; GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS 20c.

! 

i»
>>

11.50
90c.

I 366 W.
i >

*1-25

uvvb nepriKiausomyoes ir 
šelpimo nukentėjusių lie-l




