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Komunistai savo spau
doje ir susirinkimuose rei
kalauja, kad valdžia areš
tuotų ir pasodintų j kalėji
mą kun. Charles Coughli- 
ną, o tuo pačiu laiku reika
lauja paleisti iš kalėjimo 
komunistų vadą Browderį.

Šis komunistų bedievių 
reikalavimas yra labai pa
našus į Dievo priešų reika
lavimus 1942 metai atgal. 
Kristus buvo kankinamas 
ir išjuokiamas. Kristaus 
priešai šaukė: “šalin su 
Kristumi — duokite mums 
Barabą”. Kristus buvo nu
kryžiuotas.
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Katalikas, kur* neremia 
katali kitko* spaudo*, neturi 
teiste vadintis geru Balny* 
člos valku.
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Rezignavo Bulgarijos 
Valdžia

Priešinasi Karui Prieš 
Rusiją

Berne, Šveicarija, bal. 13 
. — Pereitą šeštadienį re- 
i zignavo Bulgarijos val- 
, džia, kurios premieru bu- 
į vo Bogdan Philov. Sako- 
I ma, kad dauguma Philovo
valdžios narių atsisakė 

Bedievių reikalavimas prįįm-ti Hitlerio reikalavi- 
areštuoti kun. Coughliną pradėtj karą prieš Ru- 
yra niekas kitas, kaip rei- sjją arfoa Turkiją, arba a- 
kalavimas pradėti Katali- į šaiįs.
kų Bažnyčios ir Jos vadų Turkijos praneša, kad 
persekiojimą. i §įomjs dienomis vokiečiai

Kaip anų laikų Dievo užbaigė statyti 50 iki 60 
priešai tikėjosi, kad nu- aerodromų Bulgarijoje, iš 
kryžiuotų Kristų galės ir kur labai lengvai gali pa- 
toliau skriausti ir išnaudo- kilti lėktuvai ir į kelias 
ti žmoniją, taip ir šių die- minutes pasiekti Turkiją, 
nų bedieviai siekia su- į -------------

Naciai Tankais Smarkiai Puolė 
Raudonuosius Rusijoje

Bet Raudonieji Puolimus Atmušė 
Ir Užmušė 1000 Nacių

Kuibyšev, Rusija, bal. 13 neša, kad smarkiausi mū- 
— Rusijos artilerija sek- šiai dabar eina Kerė pus:a- 
mingai atmušė dvyliką šalyj.
Vokietijos nacių tankais --------------

Užmušta 2260 Raudonųjų 
Suomijos Fronte

Laisvės Alėja Kaune. Tai didžiausia ir gražiausia Lietuvos laikinosios sosti
nes gatvė. Čia visomis valstybinėmis šventėmis maršuoja skaitlingas paradas, čia

puolimų pietiniame fron
te, kelyj į turtingus Kau
karo aliejaus šaltinius.
Kautynėse užmušė 1000 
nacių kareivių, praneša1
Sovietų spauda. _ , .T . , r Rusijos raudonųjųLeningrado fronte rau- suomius cen.
domeji taip I»t laimėję tr|hūėje ir rytinžje seltci.

joj Karelijos fronte. Suo
miai puolimus atmušė ir

Berlynas, bal. 13 -— Suo
mijos žinios paduoda, ka^ 

karo

smarkiuosius mūšius. Pa
darę naciams didelius nuo
stolius. Maskvos žiniomis,griauti tą Dievo tvirtovę— Mariai MhtimIa C Pamini* į raudoniesiems padarė di-

iktaiiUn RflSnvčin npQ Ti N®031 nuzjce 3 rsryziuje atsispindi moderniška lietuviška krautuve, čia rasi valstybės įstaigų puošniųjų daugiau kaip 2000 nacių dehus nuostolius. Mūšiuo- 
namų, čia vasaros kaitros užklupti valdininkai slepiasi medžių šešėliuose, kurie užmušė Leningrado fron- ge kurįe tęsėsi nuo šešta-
išsitiesę ištisai visos alėjos. Ir šioji gražioji Kauno gatvė, kai bolševikai klastin- te- dienio ryto iki vidurnak-

Leningrado radio prane- --

Katalikų Bažnyčią, nes Ji 
gina skriaudžiamuosius Vichy, Prancūzija, bal. 
darbininkus ir skriaudėjų 13 — Vokiečiai praneša, 
sąžinei neduoda ramybės, kad dėl nužudymo vokie- 

Komunizmas ir naciz- čio sargybinio ir Wehr- 
mas yra didžiausias krikš-: macht biuro Paryžiuje 
čionybės ir krikščioniškos bombardavimo naciai pa

ryto
gai okupavo Lietuvą, buvo pavadinta Sta-lino prospektu ir jos veidas atsimainė. . uemngraao raaio prane-i(-įo, užmugta 2260 raudo- 
Šiandien, kai naciai okupavo Kauną, dar toliau Kaunas prarado savo lietuvišku- ®a’ raudonieji atsiėmė nųjų kareivių, 
mą. Vokiečiai pamainė kai kurių gatvių vardus ir ten vietoj lietuviško, gražiai •t”rius. aime įus ai e
uniformuoto kario, pamatysi sukrypusį vokietį, kuris karo veiksnių sužalotas čia 1

civilizacijos priešas. Todėl j smerkė mirtimi ir nužudė ilsėtis paliktas. Taigi šiandiena ši Laisvės alėja, paliko tik priminimą nepriklauso- 
turime budėti ir dirbti, ; 5 žmonės, pripažįstamus mybės laikų laisvės.
kad tas priešas neįsigalėtų ’ kaipo komunistus, ir pa- ■----------------------------------------------------------------------------------------------------
šioje šalyje, ir kad po šio grasino, kad daugiau as- 
karo būtų išlaisvintos tau- menų bus pasmerkta mir
tos iš komunizmo ir naciz- timi, jeigu kaltininkai ne-

Indija Atmetė Anglijos 
Pasiūlymą

mo vergijos.

Brooklyno komunistų 
laikraštis, polemizuoda
mas su “
biu apie antrojo fronto a- 
tidarymą Europoje, štai 
ką sako apie Hitlerio galy
bę:

“Be abejj, Hitleris yra 
geriau ginkluotas, jis yra 
labiau pasiruošęs kariauti, 
negu Jungtinės Tautos”.

Hitleris taip pat sako, 
kad jis yra geriau pasiruo
šęs kariauti. Vadinasi, ko
munistai skleidžia Hitle
rio propagandą. Jie pasi
tarnauja Hitleriui ir jo tal
kininkams, reikalaudami, 
kad Amerika ir Anglija a- 
tidarytų naują frontą Eu
ropoje. Kas geriau žino, 
kur ir kada atidaryti nau
ją frontą: Amerika ir An
gliją, ar komunistai? Ko
munistai savo reikalavi
mais aiškiai pasirodo, kad 
jie tarnauja priešui
• Pasižymėjęs kalbinin

kas Petras Jonikas, Vy
tauto Didžiojo Universite
to vyr. asistentas, gavo fi
lologijos daktaro laipsnį 
apgynęs disertaciją “Lie
tuvos bendrinės kalbos 
kūrimasis priešaušrio ir 
“Aušros” laikais”. P. Joni 
kas gimęs 1906 m. Taura
gės apskrityje. Be lietuvių 
bendrinės kalbos klausi
mais paskaitų Universite
te. jis sykiu dirba Lietuvos 
Mokslo Akademijoje, kaip 
Lituanistikos Institute 
bendrinės kalbos skyriau? 
vedėjas.

bus išduoti 
džio 17 d.

prieš balan-

► Per Kauno radiją Dr. 
P. M.” bendradar- Antanas Matukas pranešė, 

kad dėmėtoji šiltinė Lietu
voje pamažu mažėjanti. 
Dabar į parą susergą vos 
keli žmonės. Švaros laiky
masis esąs vis tik būtinas.

New Dehli, Indija, bal. 13 
! — Indijos didžiosios parti
jos atmetė Anglijos

Corregidor Gynėjai 
Nepasiduoda

jos atmetė Anglijos pasių^ 
lymą, duoti Indijai aomi-| 
nijos teises. Anglijos ats- ’ 
tovas, kuris specialiai iš, VVashington, D. C., bal.Jose. Jie dabar jau turi 
Anglijos nuvykęs vedė de- 13 — Japonijos bomberiai užėmę 6 didesnes salas Fi- 

ir artilerijos baterijos lipinuose. Tačiau svarbios 
dvylika kartų puolė Corre- salos, kaip tai — Panai, 
gidor tvirtovę, bet kiek- Negros, Bohol, Leyte ir 
vieną kartą buvo gynėjų Samar, visos centralinėje 
atmušti. Priešas puola tas dalyje, kur randasi Cebu, 
tvirtoves iš dviejų pusių, tebėra neužimtos. Viso sa- 
Tačiau labai mažai padarė lyne yra apie 7000 salų, bet 

i nuostolių. dauguma jų yra mažos.
Japonai didžiulėmis ka- Smarkiausiai dabar yra 

lietu- nuolėmis iš Bataan ir Ca 
provincijų bombar

Atmušė 12 Priešo Atakų

nių.
Nors smarkus lietus ly

ja centraliniame fronte, 
bet mūšiai tęsiami.

Sakoma, kad vengrų, 
rumunų ir suomių karei
viai atvyko į cen tralinį 
frontą ir vyksta į Bry< ns- 
ko apylinkę. Taipgi esą 
vokiečiai veža kareivius iš

rybas, grįžta atgal be su
tarties.

Prancūzijos, Norvegijos Ir 
Jugoslavijos į Rusiją. Pra- 
matoma, kad Hitlerio nau
ja ofensyva Rusijoje pra
sidės pietiniame Rusijos 
fronte. Vokiečiai nori už
imti Kaukazą.

Suvienytos Tautos Sulaikė 
Japonų Įsiveržimą Australijon

Melbourne, Australija,— 'organizavo slaptą lietu-___
Bal. 13 — Suvienytų Tau- viškų knygų gabenimą iš'vite 
tų karo jėgos iš oro puolė Vokietijos ir buvo ener- duoja Jung. Valstvbių 
japonus Naujoj Guinea’joj gingas lietuviškumo kovo- tvirtoves prie Manila Bay. 
ir padarė didelius nuosto- to jas. Tarp eilės kan. P.: Suvienytų Tautų karo 
liūs. Neabejojama, kad šis Dogelio plunksnos darbų jėgos nuskandino kelius 
puolimas suardė japonų yra įdomi atsiminimų japonų laivus, 
planus briautis į Australi-, knyga “Kalėjimuose pas < Japonai iškėlė 12,000 ka- 
J4- į bolševikus”. 1 reivių daugiau Filipinų sa-

Sąjungininkų

puolama Cebu, Mindango 
ir Luzon šiaurinė dalis.

Japonijos žinios paduo
da, kad Jungt. Valstybių 
tvirtovės, kurias japonai 
bombardavo, esą padeg
tos.

Maskva ir Berlynas pra-i daiktais.

Lenkai Ginsią Iraną 
Ir Palestiną

Istanbul, Turkija, bal. 13 
— Pranešama, kad Lenki
jos kareiviams, kurie ran
dasi Rusijoje, paliekama 
ginti šiaurinė Irano dalis, 
Syrija ir Palestina.

Lenkai kareiviai, kurių 
esą apie 50,000, jau persi
kėlė per Kaspijos jūrą ir 
vyksta link Irano, Syrijos 
ir kitų kraštų. Lenkai yra 
apginkluoti Amerikos ka
ro ginklais, aprengti Ame
rikos drabužiais, ir kitais

DU BOMBERIAI SUSIMUŠĖ

14 Užmušta

jėgos
smarkiai bombardavo Ja
ponijos laivyną Rabaul 
uoste, New Britaine.

Kan. Dogelis Mini Sa
vo 85 Metų Sukakti

• Kaune leidžiamas dien-

Mussolini Atidavęs Naciams 
Italijos Laivynų

Maskva, bal. 13 — Iš
,,T T . „ '‘t'54 j Šveicarijos Tass paduodarastis “Į Laisvę rašo, kad dikta.

populiariausių MussolinJį neatsi.
lai

vienas iš
SSf-JBT?. SS“; 1

vasario 2 d. šventė 65 me
tų sukaktį. Jubiliatas gi
męs 1877 m. Knebonių kai
me, Girkalnio parapijoje,
Raseinių apskr. Kunigu 
įšvęstas 1899 m., jis dar ir Prancūzijos karo laivy-

vyno viršininkų pasiprie
šinimą, pavedęs Italijos 
karo laivyną Vokietijai.

Išdalino 120 Tonų Maisto 
Prancūzijoje

Padidėjo Vilniaus 
Apskritis

• Dienraštis “Į Laisvę” 
vasario 2 d. įdėjo tokią ži
nią:

“Paskutiniu laiku Šalči
ninkų ir Dieveniškių vals
čiai iš Ašmenos apskrities 
priskirti prie Vilniaus aps
krities.

Minėtų valsčių gyvento
jai buvo padavę net kelis 
prašymus, kad priskirtų

Livermore, Cal., bal. 13, 
— Laukuose į pietus nuo 
šio miesto susidaužė du 
didžiuliai Jung. Valstybių 
laivyno bomberiai. Toje 
katastrofoje užmušta 14 
lakūnų. J. V. laivynas kol 
kas neišduoda užmuštųjų 
lakūnų pavardžių. Tik 
vienas lakūnas sužeistas 
išliko gyvas.

Britai Prarado 14 
Lėktuvų

Londonas, bal. 13 — Bri

tai smarkiausiai bombar
davo šiaurinę Prancūziją 
— Hazebrouck geležinke
lio kiemus. Britai prisipa
žįsta praradę 14 lėktuvų, 
bet ir priešui padarė dide
lius nuostolius.

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” praneša, kad ar
timiausiu laiku Vilniuje 
būsiąs įsteigtas Lietuvos 
Amatų Rūmų skyrius. Jo 
organizacija “remsiantis 
Vokietijos pavayzdžiu”.

Vichy, Prancūzija, bal.
13 — Amerikos Raudona
sis Kryžius išdalino 120 juos prie Vilinaus apskri- 
tonų maisto ir kitokių ties, ir dabar sprendimu

Naciai Įteikė Prancūzijos 
Valdžiai Ultimatumą

daiktųDabar Vokietijos naciai *
nori paimti savo kontrolen; J J

spaudos draudimo metais ną.

neokupuotoje labai dziauąiasi’
Londonas, bal. 13 — Iš sai; 3) Petain 

Zurich praneša, kad Vo-
turi

; 3 fa-

• Per Kauno radiją ūki
ninkai .raginami vežti 
plentų statybai ir jų išlai
kymui žvyrą, smėlį ir ak
menis. Nesant šiais laikais 
kitokių transporto prie- 
monjų, patariaifta vežti ar- 
kliais ir išpampti gerą ro
gių kelią.

JAPONAI LAIMI BURMOJE
Kiniečiai Užmušė 2000 Japonų

Chungking, bal. 13 —Ja
ponai mūšiuose su kinie
čiais padarė pažangą ki
niečių fronte Burbioj. Ta
čiau kiniečiai užmušė ar 
sužeidė0 2000 japonių.

voje, atidaryti tiktai
, kultetaai. medicinos, vete- 
’ rinarijos ir žemės ūkio bei 
miškininkystės. Vėliau e- 
są planuojama “iš dalies” 

. leisti atidaryti ir kai ku
riuos matematikos bei

Dėl šios žinios tenka pa- kietija įteikė Prancūzijos 
stebėti, kad minėti du vai- vyriausybei ultimatumą, 
sčiai, matomai, pirmos Reikalauja, kad 1) Petain 
(rusų) okupacijos laikais valdžiai tuojau sudarytų 
priklausė prie Gudijos, o glaudesnius ryšius su A- 
dabar, lietuvių gyvento- šies jėgomis, aktyviai išei- 
jams prašant, priskirti dama prieš Jung. Valsty-
prie Lietuvos. Gudijos te
ritorijoje pasiliko dar ne
maža vietovių .kur gyvena

bes, Anglija ir Rusiją; 2v 
Priėmus šiuos reikalavi 
mus, Vichy valdžia turi• “Kauener Zeitung” ra- , , .

šo, kad šiemet Vasario 16 Samtos moKsl» skyrius.
d. — Lietuvos Nepriklau- ir ---------------
somybės paskelbimo su- • Tartu (Estijoje) pradė- 
kakttivės — turėjo būti jo veikti tenykštis univer- į vokiečiai priskyrė prie Ry-. nius vadus, kurie yra žino- 
laikoma darbo diena. - usitetas, bet, kaip ir Lietu-1tų - Prūsijos. j, rai kaipo pro-Anglo-Sak

lietuvių dauguma, nekal-
; bant jau apie vadinamąjį
Suvalkų trikampį, kurį

pagrindiniai persitvarkyti 
ir prašalinti visus ministe- 
rius, generolus ir politi-

duoti
egzekutyvę teisę tiems, 
kurie per pastaruosius 18 
mėnesių reikalavo sudary
ti glaudesnius ryšius su 
Ašimi, ir 4) tolimesnis Vi- 
shy valdžios laikymasis 
prieš Ašį bus jos pačios 
saužudystė.

Jeigu Prancūzija nepri
ims Vokietijos reikalavi
mų, tai ji pateksianti i kb- 
tastrofą artimoje ateityje.

Vadinasi, jeigu Prancū
zija nepasidubs visai Vo
kietijos globai, tai jai gra-. 
sina sunaikiniMūj



Antradienis, Balandžio 14, 1942

Dėkoja Prez. Rooseveltui
_________ *

Chicago, III. —Balandžio'tingų vilčių L. P. S. deda j 
9 d. Dariaus - Girėno salė- J. A. V. ginklo pergalę, 
je įvyko Lietuvos Piliečių Štai kodėl L. P. S. Vienu 
Sąjungos posėdis, kuria- savo svarbiausiu uždavi- 
me dalyvavo ne tik Lietu- niu laiko visišką jos narių 
vos piliečiai, bet ir šimtai prisidėjimą prie J. A. V. 
lietuvių, kurie interesuo- žmonių ir vyriausybės pa- 
jasi Lietuvos piliečių veik- stangų laimėti karą; 4. Li- 
la. kimo pastatyta į ypatingą

Posėdį atidarė prof. Ka- keblią padėtį, Lietuva y- 
zys Pakštas, Lietuvių Kui- pač trokšta geresnio ir tei- 
tūrinio Instituto vedėjas, singesnio Europos susi- 
pakviesdamas susirinku- tvarkymo; 5. Demokrati- 
sius sugiedoti Lietuvos niais pagrindais susidariu- 
himną. Po himno prof. K. si iš įvairių pažiūrų ir už- 
Pakštas į garbės prezidiu- siėmimų žmonių, L. P. S. 
mą pakvietė šiuos įžymius1 laiko save naturale okupa- 
asmenis: Pulk. K. Grinių, * cinį jungą kenčiančių Lie- 
Dr. P. Vileišį, Joną Janus- tuvos žmonių nusistatymo 
kį, Stasį Gabaliauską, reiškėją; 6. Susiorganizą- 
Prel. J. Macijauską, Kųn. vusi Lietuvos Piliečių Są- 
J. Paškauską, redaktorius junga jausdamos! esanti 
— Leonardą Šimutį, Pijų gyva atžala gyvos Lietu- 
Grigaitį ir Miką Vaidylą. vių visuomenės ir jos gajų

Lietuvos Piliečių Sąjun- laisvų institucijų, nutarė 
ga pasiuntė Prez. Roose- duoti pradžią Lietuvių 
veltui tokio turinio tele- Tautinei Tarybai, kuri im- 
gramą: sis ištikimai atstovauti ir

“Šiandien susikūręs Chi- reikšti Lietuvos visuome- 
cagoje Lithuanian Natio- nės troškimus ir realizuoti 
nai Council, čia, J. A. V. jos laisvės viltis; 7. L. P. S. 
vaišingą prieglobsti sura- negali praeiti tyla Lietu- 
dusius, Lietuvos piliečių vos žmoniių dabartines 
vardu, skuba padėkoti už kančias, vis vien ar jie 
nuolatos Tamstos rodomų kenčia nacių jungą Lie- 
mūsų pavergtos Lietuvos tuvoje ar koncentracijų 
adresu simpatijas ir globą, stovyklų vargą Sibire. 
Iš savo pusės Lietuvos pi- Tiek vieniems, tiek ant- 
liečiai pasiryžę nevengti riems mes sakome: ištver- 
aukščiausios aukos Atlan- mės, išlaisvinimo valanda 
to čarterio įvykdyti ir A- nebetoli!
merikos visiškai pergalei Čia mes padavėm vieną 
užtikrinti”. kitą deklaracijos punktą,
Kai kurie deklaraciiM' jbet vėliau galėsime-ištisai 

C. ■ paduoti savo skaityto-
PlUMrt®1 jams.

Lietuvos Piliečių Sąjun-; ’ _
gos visuotiname atstovų Sudarė Lietuvių 
suvažiavime priimta de- Tautinę Tarybų 
klaracija, kurios kai ku- Lietuvos Piliečių Sąjun- 
riuos punktus čia paduo-ga Jungt. Amerikos Vals-
dame:

1. L. P. S. reiškia tvirtą 
įsitikinimą, kad demokra
tijų pergalė, pagaliau at-

tybėse, savo visuotiname 
steigiamajame suvažiavi
me Chicagoje, sudarė Lie
tuvių Tautinę Tarybą, ku-

neš išvargintai žmonijai iri susidėsianti iš 20 asme- 
padorios ir ramios egzis-! nų.
tencijos sąlygas taip, kaip j Iš Jung. Amerikos Vais
tas yra nusakyta Atlanto ‘ tybių Lietuvos piliečių į 
Čarteryje; 2. L- P. S. Ypa- Lietuvių tautinę Tarybą
tingą padėką reiškia Di
džiajam J. A. V. Preziden-

išrinkta 12 narių, kitos as
tuonios vietos paliktos

tui Franklin D. Roosevel- laisvos Jung. Am. Vaisty
tu!, kuris taip nuoširdžiai 
globoja Nepriklausomos 
Lietuvos reikalus; 3. Ypa-

bių ir kitų laisvų kraštų, 
kaip, Kanados, Pietų Ame
rikos, Australijos, Angli

ĮVAIRIOS KNYGOS
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para

šė Vyskupas Būdys, geri apdarai, 514 puslapių..

VALGIŲ GAMINIMAS. ti knyga labai tinkama 
šeimininkėms, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
ni vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina............

tVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS ........................................................................ .......

PILIETYBĖS KATEKIZMAS, tioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kaibose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ti knygutė yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik............................

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parai* Kun. A. Alekna

SEPTYNI KRISTAUS 2OO2IAI NUO KRYŽIAUS, 
paraiė kun. Pr. Juškaitis. Kaina ......................

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

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

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina >1.00, dabar ....
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Paraiė Kun 

Or. J. Starkus. Kaina .......................... ..

>2.50

>1.00

>1.25

25c.
50c.

25c.
10c.

25c.
50c.

____  >1.10
VYTIS KANKINYS <tv. Jurgis) penkių veiksmų 

tragedija. Parai* V. Nagomoskis. Kaina-------- 35a
H
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Amerikoj gimę japonai kareiviai. Jie tarnauja Jung. Valstybių armp 
joj. Šiomis dienomis septyni iš 66 atvyko į Port Custer, Mich.

IŠ LDS N. A APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMO

Sekmadienį, balandžio i parvykę į kuopų susirin- 
12 d., š. m., 1 vai. po pietų,'kimus pakeltų tą klausi- 
Nekalto Prasidėjimo P. M. j mą ir visapusiškai išna- 
parap. svetainėje, *Cam- grinėję, ar gali nusiųsti 
bridge, Mass., įvyko LDS atstovą ar atstovus į sei- 

i Nąujos Anglijos Apskri- mą, ir kad kuopos nutari- 
jčio suvažiavimas, kuris mą praneštų Centrui. Bet 
pasižymėjo labai gražia nežiūrint to nutarimo ats- 
nuotaika ir draugišku pa- tovai suvažiavime pasisa- 
sitarimu kas liečia bėgan- kė už seimo šaukimą.

: čius organizacijos klausi- Antras gan įdomus iškilo 
mus. Susirinkusius dele- dalykas, tai organizuoti 
gatus nuoširdžiai sveikino LDS Konferencijas, pana- 

I vietinis klebonas kun. Pr. šias į Federacijos seime- 
: Juškaitis ir pats įnešė su- iįUs, ir tose Konferencijo- 
sirinkiman daug gyvumo. se kviesti referentus ir 
Tarp kitų bėgančių reika- nagrinėti įvairius darbinin 

Į lų delegatai kiek ilgėliau kų klausimus, taipgi įsą- 
diskusavo LDS metinį or- moninti ir supažindinti 
gąnizacijos seimą, kurio interesuojančius su LDS 
klausimas buvo patiektas, j organizacijos principais, 
ar šio karo metu šaukti Panašią LDS Konferen-

jos ir kitur Lietuvos pilie
čių atstovams.

Lietuvių Tautinas 
Tarybas Frasidf urnas

Lietuvos Piliečių Sąjun?' 
ga Jung. Amerikos valsty
bėse, savo visuotiname

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
i. Gen. Bulotos 
Biografija

Valstybinių {staigų 
Pareigūnai

LDS Centro seimą? Dele- 
..._______ įgatai po visapusiško ap

svarstymo buvo tos nuo- 
į monės, kad seimas, tai yra 
būtinas, nes tai organiza
cijos širdis, kuri priduoda
visoms šakoms - kuopoms 
gyvesnę veiklą. Bet čia pat 
iškilo klausimas, ar kuo-

• ciją Cambridge parapijos 
klebonas kun. Pr. Juškai
tis pirmutinis pasižadėjo 
padėti suorganizuoti.

Susirinkusieji delegatai 
taip pat ugningai pasisa
kė dėl rengimo gegužės 30, 
metinės Gegužinės - Pikni
ko. Išrinkta komisija, ku
ri susirinks pasitarimui sue Kauno laikraštis “Į Lai-, e Iš Lietuvos laikraščiuo- pos galės gauti ir pasiųsti 

steigiamajame suvažiavi- svę” deda a. a. gen. Jono se įdėtų skelbimų, oficia- delegatus, kada darbinin- gv?Roko pan komisija, ba 
me išrinko į Lietuvių Tau- Bulotos biografiją, kurio- linių pranešimų ir pan. šal? kai dirba apsigynimo dar- j ianažio 26 3 vai. po pietų, 
tinės Tarybos prezidiumą Je tarP kita ko rašoma: — tinių patirtos tokių valsty- bus? Nes jeigu pasirodytų,i “Darbininko” salėje, So 
šiuos asmenis: pulk. Kazį “Savo šeimos ūkyje, Bulo- binių įstaigų pareigūnų ’-J J-’—-- 1 —1-------- 1
Grinių, prof. K. Pakštą, kaime, Žiežmarių valsč., pavardės: Julijonas Borei- 
Rabinavičių, Dr. P. Vileišį’ rhirė mūsų žilagalvis senu- są yra Vyriausiojo Tribu?

kas generolas veterinari-i nolo teisėjas, P. Tamošai- 
jos gydytojas Jonas Jur- tis — Lietuvos Statistinio 
gis Bulota. Netekome dar j Biuro direktorius, pra- 
vieno mūsų veterano, žy- į džios mokslo departamen-

Kun. J. Prunskį, J. Januš- 
kį ir Ant. Vaičiulaitį. Iš
rinktieji į Lietuvių Tauti
nę Tarybą pareigomis taip
pasiskirstė: Pulk. K. Gri-‘maus lietuvių tautos atgi-įto direktorius — Stasys 

mimo laikų veikėjo, vieno Jakštas, Tauragės apskri- 
tik iš kelių mums bepasi- j ties pradžios mokyklų ins- 
likusių aušrininkų - varpi- j pektorius — Mikas Jenu-

P. Vileišis"taip yra ir iždo:ninkų- Net<?kome simatis- šaitis, “Neries” fabriko 
globėjas)- Prof K Pakš- ko žmogaus ir visuomet, Kaune direktoriaus pava- 
tas — generalinis sekreto- ‘ nežiūrint' Žilos senatvės, ”

judraus ir energingo vi
suomenės veikėjo ir di
džio patrioto. Iki pačių

nius — pirmininkas; Kun. 
J. Prunskis ir Dr. P. Vilei
šis — vicepirmininkais (D.

rius; Rabinavičius, J. Ja- 
nuškis ir Ant. Vaičiulaitis
— nariais. . .

L. P. S. visuotiname at-: Paskutinių^ savo am-
stovų suvažiavime taip pat 
į Lietuvių Tautinę Tarybą 
yra išrinkti šie asmenys: 
St. Gabaliauskas, Kun. Dr.

duoto jas — Vincas Kuncė, 
mokesčių departamento 
referentas — Jurgis Bin
gelis, “Ostlando” tabako
bendrovės administrato- 

žiaus metų velionis buvo rius — A. Dilba, Kaišiado- 
uolus viso mūsų tautinio rių gimnazijos direktorius 
ir visuomeninio gyvenimo — Domas Kalvelis, Jona

vos “Maisto” skerdyklosdalyvis, daugelio organi-
J. Starkus? aidv? Robiinzo- nacijų steigėjas, valdybų vedėjas - Petras Grigą- 

PP e,,, PetrašįŪnU SenellU
prieglaudos vedėja — E-

nas, Kun. Dr. J. Starkus, ,r tL Jls surasdavo
adv. Robinzonas, Kun. Dr. Jeg,» .,r nor° dalyvauti 
Ant. Deksnys ir Kun. K. kiekviename žymesniame 
Barauskas. ' .tautos darbe, kiekvienose

svarbesnėse iškilmėse. Ir
L. P. S. Suvažiavimo 
Dalyviai

kad delegatų į seimą ne- Bostone. Paprastai LDS 
siųs, tai kas seimuos? Čia Naujos Anglijos apskričio 
buvo padarytas nutari- gegužinė įvykdavo kasmet 
mas, kad visi delegatai Romuvos parke, Montello, 

Mass. Šiais metais mano-
kun. V. Budrecko veda- ma kad Gegužinž bus ne.
dHd’amlvn <?UslnttlrnPfi PaPrastai Pu°šni ir ypatin. 
deklama o S. Santvara ir gesng nes žadama daug 
B. Brazdžionio eilerascių. . «surprizų,.. Bet apie tai

Minėjime dalyvavo teo- bus vėliau kalbama. Kas 
logijos fakulteto dekanas įdomu, tai, kad visų daly- 
vysk. V. Brizgys, kunigų vavusių kuopų atstovai įė- 
seminarijos rektorius kun. i jo į komisiją, kas reiškia 
Dr. Petraitis, velionies! didelį susiinteresavimą.

Būtų gražu, kad į susi
rinkimą, kuris įvyks bai. 
26, 3 vai. po pietų, “Dar
bininko” salėje, atsiųstų 

• Iš laikraščių matyti, • ir tos kuopos, kurių atsto- 
kad valstybinės knygų lei- vai nedalyvavo apskričio

broliai ir sesers, gausiai 
profesūros ir pilnutėlė sa
lė studentų”.

dyklos komisariniu valdy
toju paskirtas kažkoks vo
kietis Eisentraut. Tenka 
pastebėti, kad ši leidykla 
praktiškai yra vienintelė,

milija Abromavičiūtė, mo-, ĮęUrį gali leisti knygas. Bet 
kesčių departamento di- kaįp Sykis jos priešakin
rektorius — J. Balsys ir

visur šis žilagalvis senu? Biržų apskrities Saločių 
kas buvo mielai laukia- J valsčiaus viršaitis — Jo- 

Lietuvos Piliečių Sąjun- mas .mielai išklausoma jo nas Misiūnas.
patarimų”.1 j ______—_

Pažymėjęs,
gos Jung. Amerikos Vals
tybėse skyrių atstovų su- kad tiktai
važiavime iš New Yorko j retas kuris mūsų aušri- j 
apylinkių dalyvavo pulk. ninkų susilaukė tokio ilgo,
K. Grinius, J. Januškis,
Grigonis, Kun. Dr. J. Star
kus, A. Vaičiulaitis, o Ra
binavičius, Kun. J. Gurins- 
kas, Robinzonas ir Deve- 
nienė atsiuntė įgaliojimus 
juos atstovauti. Iš Chica
gos apylinkių šiame suva
žiavime dalyvavo prof. K.
Pakštas, Dr. P. Vileišis,
Kun. J. Prunskis, Kun. Dr.
Ant. Deksnys, St. Petravi
čius ir Kun. K. Barauskas, 
o iš Clevelando adv. Stasys 
Gabaliauskas.

Suvažiavimo prezidiumą' • Vokietijos komisaras iš- 
sudarė prof. K. Pakštas, J. leido įsakymą, kuriuo

amžiaus (mirė, susilaukęs: 
net 87 metų), laikraštis'

pastatytaas ne kas kitas, 
kaip — Herr Eisentraut!

Paminėjo A. A. Prof. 
Šalkauską

Laikraštis “Į Laisvę” 
sumini velionies nuopel- j deda tokią žinią. Vytau- 
nūs tiek lietuvių tautai,!*?, Didz.ojo Un.versiteto 
tiek Lietuvos valstybei, j fŪGsoftijos fakulteto buvo 
Velionis paliko žmoną, dvi
dukteris ir tris sūnus, ku
rių vienas — inž. Kęstutis 
Bulota, bolševikų išgaben
tas per masinį lietuvių 
trėmimą 941 m. birželio 14 
— 16 d. Bolševikams oku
pavus Lietuvą iš velionio 
buvo atimta pensija.

Januškis ir S. Gabaliaus- draudžiama skersti jau
kas. Pirmininkauja šuva- nas_ kiaules (paršelius, 
žiavime pakaitomis: prof.! paršus ir pan.).
K. Pakštas ir seimo atsto- . _—z——-----
vas J. Januškis. : * Žemės Ūkio Akademi-

L. P. S. atstovų suvažia-: j°Je Dotnuvoje rudens se- 
vimas vyko gražioj ir dar- mestrą buvo įregistruota 
bingoje nuotaikoje. ^9^ studentas. Agronomi

jos skyriuje buvo 201, na- 
— 90Viską, ką ąš turiu, gavau 

iš savo motinos. Ji pasiti
ki mano ateitimi, ir aš jau
čiu, kad jos pasitikėjimo • Vilniaus gaisrininkai 
negaliu apvilti. šiemet mmi MO jnetų gy-

’ Tomas ĄĮv? vavimq^§»»tBti

mų ūkio skyriuje 
studentų.

• Kauno dienraštis “Į 
Laisvę” praneša, kad Pa
nevėžyje išeinąs savaitraš
tis “Panevėžio Apygardos 
Balsas” nuo Naujų Metų 
pasidarė Vokietijos komi
saro Neum organu.

suruoštas a. a. prof. St. 
Šalkauskio minėjimas. 
Pradžioje fakulteto deka
nas prof. Z. Ivinskis trum
pai nupasakojo velionies 
veiklą Vytauto Didžiojo 
Universitete. Universiteto 
rektorius prof. J. Grauro- 
kas priminė velionies 
šviesuomenei skiriamų 
tautinių uždavinių supra
timą. Prof. Pr. Kuraitis ir 
doc. A. Maceina padarė 
pranešimus apie velionies 
filosofijos ir pedagoginę 
veiklą, o stud. Karaliūnas 
apie jo menines pažiūras. 
Meninę dalį išpildė Kauno, 
operos solistai V. Jonuš- 
kaitė, J. Jasaitytė, A. Ku
čingis, smuikininkas Iz. 
Vasiliūnas, pianistas Gai- 
lęvičius, A. Kuprevičius, 
Guliokas, studentų bažny
čios choras, V. Balrtušai- 
čjpf vedamu įf metr. kuni
gų^ seminarijos choras

suvažiavime. O tas labai 
paranku, nes tą pačią die
ną 7 vai. vakare įvyks Dar
bininkų Radio koncertas. 
Taigi, kaip patarlė sako: 
Galima nušauti — vienu 
šūviu du zuikiu.

Cambridgiečiai labai vai
šiai priėmė delegatus, kad 
rodėsi, jog delegatai norė
jo po vaišių turėti antrą 
konferenciją. Valio Cam
bridge svetingi LDS na
riai. Daug kredito ir gar
bės priklauso ponioms — 
Sundukienei ir Radaitie- 
nei.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
BRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. Šioje knygelėje 

tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ", 2 aktai.
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmeny ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktu drama. Da
lyvauja 21 moteris. Sios knygutės kaina ......... 35c.

ESUMAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”.
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas ................... 15c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 akty komedija ir CICI- 
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3 
moterys. Kaina ....................................................................... 15c.

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame
rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkievič. .. 20c.

UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų 
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmeny, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina 25c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da- ■ 
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina ............. ...................................................... 30c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: "Ištyr- 
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė
ginimas”. Kaina ..................................-............................. 15c-
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Labor Day, Thanksgiving and Christmas
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
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PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams  .................... 54.00
Vieną kart savaitėje metams.... 52.00
Užsieny metams ................... ......... 55.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams 52.50

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly _________ ____ 54.00
Domestic once per week yearly 52.00
Foreign yearly ............................ — 55.00
Foreign once per week yearly 52.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Gramozdiškos Melagystės

Ii

“Lietuviški” sovietų samdininkai savo spaudoj 
varo įžūlią propagandą, kuri siekia “sunaicinti” Ame
rikoj veikiančius Lietuvos mylėtojus. Kadangi viešai 
paskelbtosios bolševikų piktadarystės labai neigiamai 
užkliudo sovietų “demokratybę”, tai Stalino agentai 
išsijuosę tvirtina, kad tas žinias skleidžia naciams 
palankūs lietuviai. Tuo būdu ir talpiną tas žinias laik
raščiai esą pro-naciški. Bet ar gi jau kitos išeities nė 
ra, kaip tik būti arba bolševikų, arba nacių šalininku? 
Ar gi negalima pasmerkti vieną ir kitą diktatorių ir 
būti tikru lietuviu, trokštančiu savo Tėvynei pilnos 
nepriklausomybės? Pasirodo, kad vergams ir išdavi
kams kitos išeities nėra. Jie būtinai turi kam nors tar
nauti, kam nors savo tautos interesus parduoti. Jie 
pasiilgsta nelaisvės, kaip arklys pančių ir jautis jun
go. Bet laisvam lietuviui bet kokia vergija nepaken
čiama. Jam nuostabu, kad nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimas per ištisą dvidešimties metų laikotarpį ne
perdirbo kai kurių vergiškai nusiteikusių žmonių, ir 
laisvės spinduliai neprasisunkė pro sukietėjusią jų 
smegenų žievę.

Vieną kartą buvo paklausta įžymaus mūsų veikė
jo, kuris jungas Lietuvai būtų sunkesnis: rusų, ar vo
kiečių? Paklaustasis momentą pagalvojęs, štai ką pa
reiškė: “tegu už mane atsako tas nelaimingas karo
sas, kurio virėja klausinėjo, ar nori būti iškeptas, ar 
išvirtas”. — Lietuvių tautai, kaip tam karosui, visai 
nesvarbu, ar rusas ją keps, ar vokietys virs. Ji gerai 
žino, kad ir viens ir kits prie mirties ją ruoš. Bolševi
kas, žinoma, barbariškiau tai atliks, nes jis ir žiaurus 
ir kvailas. Vokietys mėgins nutautinimo chloroformu 
ją užmigdyti, bet jeigu ji spardysis ir nesiduos užčiū- 
čiuojama, tai griebsis ir žiaurių priemonių jai pa
smaugti. O bet gi bolševikų “diplomatai” apsimeta to 
nežiną ar nesuprantą. Jie siekia lietuvių vadus ir visą 
tautą kažkokių mulkių rolėj pastatyti. Būk tai lietu
viai jau tiek sulepšėję, kad bėgdami nuo bolševikiškos 
pabaisos, nemato mirtinio pavojaus iš vokiečių pusės. 
Ne. Tokios kvailystės bolševikai mums neįkalbės, tad 
verčiau tegu liaujasi nesąmones skelbę, nes jie patys 
gerai žino, kad nė su rusais, nė su vokiečiais lietuvių 
tautai nepakeliui.

Propaganda propagandai nelygi. Yra žmonių, 
kurie moka ją vesti. Jie taip gabiai sugretina pusiau 
tiesą su pusiau - melu, kad skelbiamieji dalykai atro
do kaip tikra tiesa. Bet būna ir labai nevykusi propa
ganda. Ji mėgina įrodyti kas neįrodytina, įkalbėti kas 
neįkalbėtina. Ji siekia sugriauti visiems aiškius fak
tus. žodžiu, verčiasi vien gramozdiškomis melagystė 
mis. Tokią žioplą propagandą varo neiškepusieji lietu 
viški bolševikai. Suprantama, kad jie vien žalos so
vietams pridirba. K.

jNKAS

Ateivių Fondus
i tas, dpie kairę akį kraujo 
i išsiliejimas. ■ •

36. Antanavičius, Ant 
krūtinės, dešinio peties, 
dešinio šono platūs sumu- 

j Šimai su kraujo išsilieji-
! mu. Ant kairės kojos lete- [ Iždo Departamentas, ga- 
i nos sumušimai su kraujo tiek daug užklausimų 
išsiliejimu. Dešinė ranka nu0 apsjgyvenusių ateivių,

I su kraujo išsi- kurįe norl žinoti ar jų ban
ke jimu. Rankos užpakaly- kos sąskaitos> kiti pinigai 
je suristos. Ant kaino zan- < į, burtas yra ar nėra po 
do žaizda 4 cm. ilgumo ir jung. valstybių Valdžios 
3 cm. gilumo. Virs kairiojo j kontrole> šiuomi paaiškina
antakio ir iš šono iki au-
sies piauta žaizda 10 cm. Ateiviai, kurie gyveno 
ilgumo. Kairėje pusėje jung Valstybėse prieš bir

eni. — *-J-

Burma, Kinija, Čeko - Slo
vakija, Danzigas, Danija, 
Estonija, Suomija, Pran
cūzija, Vokietija, Graikija, 
Hong Kong, Vengrija, Ita
lija, Japonija, Latvija, 
Liechtensteinas, 
Luksemburgas, 
valstybės (Federuotos ir 
Nefederuotos, Olandija,

(___o.____v___ ,_______  Norvegija, Portugalija,
kaktos 3.3 cm. žaizda. £e}į0 -į 7 ^940 m., turi Lenkija, Rumunija, San
Viršugalvy j, prieky j nuo ^ag pa£ias finansines pri- Marino, Ispanija, Švedija, 
duobutės, truputį į kairę, į vilegijas, kaip Amerikos Šveicarija, Thailandas, Ju- 
durta žaizda 4,5 cm. Žaiz- piliečiai; nuo Amerikos pi- goslavija.
da kiaurai į smegenis. Į liečiu nereikalauta, kad* Šitą raporto blanką 

49. Povilas Kazlauskis iš jie paduotų raportus apie TFR-42galimagautiišar-
Stalgėnų. Lavondėmės sti- savo finansinį stovį. jčiausios Federal Reserve
priai išreikštos žemutinė- Ateiviai, kurie atvyko į bankos arba jos skyriaus, 
se ir viršutinėse kūno da- Jung. Valstybes po birže- Jūsų vietinė banka jums 
lyse. Visos galvos kiaušas lio 17 d., 1940 m., ir prieš paduos adresą arčiausios 

Per japonų klastingą užpuolimą ant Pearl Harbor j sutriuškintas. Kairėje pu- vasario 28 d., 1942 m., yra Federal Reserve bankos 
buvo pranešta, kad Sgt. Thomas Roberto (kairėj) liko sėje yra skylė, pro kurią į skaitomi “generally licen-iarba skyriaus, ir prašy- 
užmuštas, bet ištikrųjų buvo tik sužeistas ir štai pa- į matomi smegenys. Šone sėd nationals , sulig Iždo; mus dėl blankų reikia laiš- 
veikslas parodo jo linksmą susitikimą su savo tėvuku, idurta žalzda- Rankos su- Generalinio Leidimo No. ku pasiųsti į Federal Re-
išėjus iš ligoninės. San Francisco mieste. Jo tėvukas riSt°3 UŽpakalyje' !42: «S tas Pa“as;aerva ^anKada rapor-

- 1 55. Aleksas Jankau skis. privilegijas kaip Amen-[ tai gauti, asmuo bus skai-
Lavondėmės stipriai iš- kos piliečiai, jeigu jie nėr | tomas “generally licensed 
reikštos. Galva sumušta pavaldiniai arba piliečiai i national . Kitais žodžiais, 
pakaušio srityje. Veidas ir žemiau paduotų šalių. Jei- jis turės tas pačias finan- 
kakta sumušta su kraujo gu yra pavaldiniai aroa pi- ’ sines privilegijas, kokias 
išsiliejimu. Rankos su- liečiai žemiau paduotų ša- Į turi Amerikos pilietis, gy- 

Komunistų spauda ga- liejimai. Viršugalvio kau-1 muštos iki kraujo išsilieji- į liy. būti skaitomi “genera- venantis Jung. Y alstybė-
- ■». . .y r_ ,____ ._  v_ __j__m_____________ i_____ ______________ ___ __ lltr linzineorl natinnalc” i i n

yra Deputy Sheriff Floyd Roberts of Los Angeles.

Lietuviai Kankiniai
vusi žinių iš Maskvos, ku- šas sudaužytas. Tarp vir- mo. Dešiniojo peties srity- 
rias jiems parašęs Jonas šugalvio ir kaktikaulio y- je kraujo išsiliejimas 
Šimkus, buvęs bolševikų ra dviejų centimetrų dia- 58. Liudas Beknonas. La- 
rėžimo metu Lietuvoje re- metro skylė, pro kurią ver- j vondėmės stipriai išreikš- 
daktorius, kad naciai Lie- žiasi kraujas ir smegenys, tos ant viso kūno. Pakau- tri ja, Belgija, Okupuota 
uvoje vėl nužudę 37 lietu- Galūnėse reiškiasi lavon- šis sumuštas, žaizdos plo- 

vius. i dėmės. I tis 3.8 cm. Krūtinės kairė m^au menties.

Lietuva,
Malajų

lly licensed nationals”, jie se.
turi išpildyti ir prisiųsti j Iždo Departamentas taip- 
Form TFR-42: gi nurodė, kad kiekvienas

Albanija, Andorra, Aus-j žmogus, kuris prisiunčia 
raportą apie save privalo 
irgi pristatyti kitą rapor-

Kulka išė- tą apie bi kokį biznį arba
Diktatorių rėžimas kur 00 r * l, d •* pusė sumušta su krau jo Jus^ Per krūtinę, žaizda 15 biznelį jis turi. Reikia var- 

ų v. ’ 23. Gužauskas, Pranas is i ik Keturis kartus cm. diametro. Veidas su-; toti Form TFR-42 abiem
jis nebūtų, yra žiaurus ir Telšių. Lavondėmės stip- !sslįieJin}u-^etuns muštas Ant nosies ir vei- ranortamSiurniilinfrfls Diktatorių sautas is arti prie stubur- mustas. Ant nosiM ir vei raportamŠiurpulingas Diktatorių nai lsreikstos apataineje L* p °u do kraujas. Rankos suriš- —
valdomose šalyse žmogus ka„0 dalyje. Rankos su- ka“10: i tos užpakaly.
nėra vertas nei tiek, kiek Hštos uŽDakalvie Galvoie oy- Jul,us šimutis. Atpa- fpaprastas žemės vabalėlis. Urp smnkink”lio ir kai-1žin0 Piškieng; .^ondė- '-------

“Nuožmūs hitlerininkai ržs ausies yra skylė 8.8, |mes s,tlPnal„išreikštos vi-
žudo lietuvius patriotus pro kurią vedasi smege-1aama kuna'Yaldaa s,um?s 
naktimis, daugiausia kalė- nys. Kaulai sulaužyti. A- tas.buku dalktu- ?akauT 
jimo rūsyse ir laidoja patinįs žandikaulis sudau- Je zalzda su krau->° lsslhe' 
slapta”, rašo komunistų žytas. lJimu
spauda. Tačiau toji spau-’_ . . I 61. Kuras Leonas iš Aisė- 70. Tarvainis

7 §is šuniukas yra Alaskoj gimęs ir atvežtas^ į Jung; 
Valstybes atiduotas į Zoologijos daržą Cleveland* O<

Apsigyvenę ateiviai, ku
rie neatvažiavo į Jung. 
VąUtebes iki po vasario 23 
d., 1942 m., priskaityti prie 
kitos atskiros klases, iždo 
Departamentas vadina 
šiuos ateivius “blocked na
tionals” ir jų sąskaitos 
puola po varžingesne kon
trole.

Iždo Departamentas pa
brėžia faktą, kad General 
License No. 42 nepaliuo- 
suoja sąskaitas asmenų 
ar biznių, kurie veikia 
naudai ašies šalių. Tas ne
liečia Japonus, nes jie pri-

69. Juozas Belmavičius 
iš Telšių. Viso kūno oda 
maceruota. Veidas taip 
pat maceruotas. Akys iš
šokusios iš orbitos. Ant 

I dešinio antakio žaizda.
iš Žarėnų. 

Nugara mečių srityje su-_____ ______________ r_  29. Sakelis, Zigmas (at- džių. Kakta ir lūpos su-___o_______
sitaria apie sovietų bolše- Pažintas Sakelio, Jono, ir į muštos iki kraujo, kaulai daužyta. Lyties organai 
vikų siautimą Lietuvoje “lytės). Ant pilvo ir[išoriai nesužaloti. Kaklo sumušti. Rankos surištos, 
nuo birželio 15 d., 1940 iki orSanW lavondėmės. Į srityje sužalojimai su Ties krūtinkaulio viduriu
Vokietijos - Sovietų Rusi- Ly11®3 °^anai sumušti su. kraujo išsiliejimu. Lyti-
jos karo pradžios, kuris krauJ° išsiliejimu. Ant a- niai organai sumušti. Ran-____ r_______________
juvo pasibaisėtinai žiau- biejų blauzdų sumušimas kos surištos. Dešinysis pe- zdos. Kulkų išėjimo angos
rus. į J“ žymėmis. Dešinė krūtis, tys sumuštas. Iš nosies iš- i nugaroje. Virš dešinio an-' Drie kito eenerali-

Štai vienas iš tūstančių sonas ir. nuSara ..sumusta bėgęs kraujas. takio durta žaizda. Deši-' aUS° P e ° ge 6 *
pavyzdžių sovietų bolševi- su kr^ujo išsiliejimu. Gal- 62. Balys Korza iš Plate- nėję pusėje per ausį durta
kų čekos siautimo ir žu- va kaiyėj viršugalvio ir iįų. Lavondėmės stipriai1 - - - - - -----
dymo Lietuvoje* pakaušio kaulo visiškai j išreikštos visame kūne.
— Esame gavę du Tel- sutriuškinta. Žaizda 121 Tarpe kaktos kaulų yra 

šiuose leidžiamo savaitraš- centimetrų.

da nei vienu žodžiu nepra-

čio “Žemaičių žemė” nu-! 31. Motuzas, Vincas, iš 
merius, kuriuose pavadi- Gaudikaičių, atpažintas 
nimu ‘Žemaičių kankiniai’ Motuzienės. Ant kūno ir 
spausdinamas Telšių kalė- ant pilvo lavondėmės ma- 
jime bolševikų laikais nu- ceruojasi. Ant nugaros ir 
žudytų lietuvių politinių ant dešiniojo šono sumu- 
kalinių sąrašas. Deja, są- Šimo žymės. Lyties orga- 
rašo neturime nei pra- nai sumušti, makštis suti- 
džios, nei pabaigos. Jame nusi. Ant kairės kojos 
sužymėtos teroro aukos, blauzdos sumušimo žymės 
kaip jos buvo rastos su- su kraujo išsiliejimu. Per 
verstos į bendrą duobę, apatinę lūpą ir dantis 
Lavonus apžiūrėjo specia- medvilninės drobės raiš- 
linė gydytojų komisija, čiu smakras prilaužtas 
kuri apie kiekvieną auką prie kaklo. Kairė akis iš- 
surašė protokolą. Sąraše šokusi iš orbitos. Dešinėj 
suminėtas aukų aprašy- pusėj viršugalvio žaizda 
mas nuo Nr. 18 iki 73. į 16.8 centimetrų. Žaizdos

Tai nepaprastai šiurpus iškaulių nėra. Kaukolėje 
dokumentas. Iš 55 baisiau- smegenų nėra. 
siai sužalotų lavonų buvo 32. Bučius (amatų moky- 
atpažinti tiktai 20, liku- kyklos mokinys). Atpaži- 
sieji neatpažinti .Prie vie- no St. Avelis. Ant abiejų 
nos pavardės pridėta pa- šonų dėmės. Lyties orga- 
staba: “Atpažintas nevi- nų sumušimai su kraujo 
sai tikrai”. • išsiliejimu. Rankos suriš-

Iš šio stačiai neįtikėtiną tos užpakalyje. Ant abiejų 
žiaurumą rodančio sąrašo šonų dėmės. Ant abiejų 
paminėsime šias pavardes blauzdų sumušimo žymės, 
pagal protokolo numerius: Galvoje iš kairės pusės 

22. Križanauskas, Bro- nuo medijolės linijos pail- 
niūs. Visas veidas sudaū- ga žaizda, durta 6.2 cm. 
žytas. Dideli’ktaujo išši=' Kaktos kaulas sufriuškin-

nio leidimo.
Galima gauti pilnesnių 

ir smulkmeninių informa
cijų iš Federal Reserve 

, .. A., . bankų ar jų skyrių, arba iš
ciuose anksčiau tilpusių vįetįnės bankos, kur apsi- 
aprasymų atrodo, auks- i gyyenę ateiviai veda bizhį. 
ciau suminėti lavonai yra FLIS

žaizda į smegenis. Veidas 
sumuštas.

Kaip iš kituose laikraš-
dvi žaizdos. Kiaušas su
triuškintas, žaizdų kraštai 
nelygūs. Žaizdos durtos.
Kiaušo dugno kraštas su
muštas. Rankos surištos, rį bolševikai, prasidėjus 

63. Balys Baltramiej'ū- į karui, išvežė politinius ka
nas. Lavondėmės stipriai linius iš Telšių kalėjimo, 
išreikštos ir visa oda ma- Miške rasti ir įvairūs kan- 
ceruojasi. Puvimo dėmės | kinimo įrankiai.
krūtinėje ties širdimi. A- -----------------------------------
patine je kūno dalyje šau
ta žaizda. Veidas sumuš-, 
tas buku įrankiu, kairė a- į 
kis iššokusi. Kaklas ir vei
do dalis maceruota. Virš 
dešinės ausies durta žaiz
da į smegenis, 3,2 cm. Pa- 
kauškaulyje virš viršugal-1 
vio durta žaizda į smege
nis.

65. šimutis iš Kretingos.
Lavondėmės reiškiasi ant 
pilvo. Lytiniai organai su
mušti. Ant krūtinės ir 
kaklo sumušimai su krau
jo išsiliejimu. Nugaroje ir 
kairės pusės nugarkauly 
šauta žaizda (iš užpaka
lio), kulkos išėjimas prie
šakyje per krūtinkaulį, 4 
cm. prie krūtinės prenelio. 

c 66. Jakštas iš Tverų. Iš 
kairės pusės krūtinė per
šauta. Kulkos7 išėjimas že-

surasti Rainių miške, į ku-
Kūrybinis momentas yra 

; džiaugsmo šaltinis, nes jaęe 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

I Prof. St. Šalkauskis.

Per’briiego audrą Šis automobilis pat?io 
ke Long Island, traukinio naguose ir buvo 
tas, bet^stebėtinu bėrehi moter^vairutojartšttko gyva!”



Antradienis, Balandžio DiAfttttUtgAS
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Motinos Marijos Kaupaitės

“Ostlando pagrindas giū-, 
di žemės ūkyje. Kai daug 
gaminama, gyvenimas ei
na pirmyn. Kai gaminama 
mažai, viskas eina atgal. 
Šie faktai sudaro sąlygas 
žydinčiam Ostlandui, ku
rio kaimų gyventojai da-

Ja maldose'bar turi įrodyti (!)> kad Jie “ • . • • * ir __

=a=
SuvO" 

kietinti Dancige?
laikraštis 
Zeitung”

korespondentas iš Berlyno 
praneša apie vokiečių prie
mones Lenkijos korido
riaus sričiai suvokietinti, 

norį Prie tų sričių, be Dancigo, 
priklausančios vakarinės

• Šveicarijos 
“Neue Zuercher

Lietuvos upės pakrantėje... Lietuvės, kur vilnys Dubysos banguoja, sau rūto
mis pina gelsvąsias kasas... ir žydi lietuvės, bet liūdnai dainuoja, nes spaudžia jų 
šalį vargai...

dviejų metų mirties sukaktį minėdami,
prisiminkime. Maldaukime Aukiėtauaiąjį, jei Jo būtų sa™ vietoje umuausanvius vaaannes
tokia valia. Motinos Marijos Beatifikaciją pagreitinti, bendradarbiauti savo gim- vakarams

Mirimo dienos sukaktyje ketvirtadienį, balandžio tojo sklypo statyboje(!). e
17 dieną, gv. MiSios bus paaukotos už Motinėlę Mariją Tuomet mes (kas?) vi-, XČL
Sv. Kazimiero Seserų koplyčioje. ,siems laikams (!) padary- j Vokietiją. Fatys vokiečiai

Dedame čia eilutes mūsų poeto patriarko — D-ro s|nie is Ostlando vienaly- j pnpazjsta
Kun. Kaz. Urbonavičiaus, kuriose ižreižkia Seselių jtjO) pavidalą 
švento ilgesio jausmus, joms prisimenant mylimą 
Įsteigėją:

MOTINĖLEI MAURAI—IN MEMORIAM
Šiurpios mirties didinga paslaptis 
Uždėjo antspaudą ant tavo lūpų:—
Daugiau jos nekalbės ir akys nematys,
Nes amžina naktis tavo apsupo.
Apleidai ašarų karčiųjų klonį,
Pasibaigė gyvenimo kelionė...

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos VOKIEČIAI APIE 
LIETUVOS ŪKI

ŽINUTĖS IŠ 
PROVINCIJOS

Kg Veikia Lietuvos 
Rašytojai?

• Lietuvos laikraščiai 
skelbia tokias žinias 
provincijos:

Mažeikiai. Iki šiol su-

• Ryšium su besiartinan
čiais žemės ūkio darbais 
pavasarį, “Deutsche Zei
tung im Ostland” paskuti
niuoju laiku deda plačius 
aprašymus apie vokiečių 
sumanymus “Ostlande” 
žemės ūkio srityje. Tais 
klausimais buvęs sušauk
tas specialinis pasitari- 

kuriame dalyvavę

Negailim mes tau amžinos šviesos, 
Kuri linksmybę teikia šimteriopą, 
Bet akys mūs nuo ilgesio net sopa, 
Kad nematys tavęs jau niekados — 
Iki to momento, kada ir mus 
Išlaisvins Viešpats iš šio kūno varžtų, 
Kad žemės dulkės sielą nebeterštų,
Ir pasikvies į amžinus namus.

► Laikraštis “Į Laisvę” 
iš rašo apie lietuvių rašytojų 

literatūros darbus. Senes
niosios kartos poetas Mi-

, kalojus Dagilėlis (M. Šei- nnktomis žiniomis, bolse- „zys) turi paruošęs spau-vikai savo okupaciios me- . . ', . ..; . dai du tomus savo rastų. j,n-.amo noivvovctu nužudė Mažeikių ap- t-i™ h? mas» kuriame dalyvavęskrityje 48_ lietuvius. S^Sr^epiakKioZ' reich° k°mi3a-
mos dar nėra galutines,' ’ r
nes dar ir dabar gaunama A. Vienuolis - Žukauskas 
naujų pranešimų apie din-j yra parašęs romaną “Emi-
gusius asmenis. grantai”, kuriame vaiz-

Pajūralis. Kvėdarnos vi. duojamas pokarinis gyve- 
Karo metu bažnyčia ir kle- nimas (po 1918). 
bonija smarkiai nukentė- V. Mykolaitis - Putinas 
jo. Bažnyčios ir klebonijos j turi paruošęs eilėraščių 
languose visai nebebuvo rinkinį “Rūščios dienos”.
stiklų ir nubyrėjo tinkas. 

Seda. Ūkiuose trūksta
Rinkinyje telpa eilėraščiai 
iš bolševikų valdymo lai-

darbininkų, nes jie reika-. kų.
Iau ja atlyginimo grūdais, • Faustas Kirša savo nau- 
bekonais, vilnomis ir ki- , jam eilėraščių rinkiniui y- 
tais produktais, o ūkinin- ra parinkęs pavadinimą 
kai neturi teisės produk-: “Elegijos”.

riate “Ostlande” žinovai, o 
taip pat Vokietijos minis
terijos “užimtoms rytų 
sritims” atstovai.

Prof. Kassnitz, vyresny
sis karo valdžios patarė
jas, laikęs ilgą referatą. 
Pasak jo, žemės ūkio ga
myba “Ostlande” galinti 
būti žymiai pakelta. Tam 
esą reikalingi dideli dirvos 
pagerinimo darbai, tačiau 
šiuo metu stingančios dar
bo jėgos. Kadangi minera
linių trąšų būsią “palygin
ti nedaug”, tai reikią šu

tais mokėti. Sedos vals- Petras Vaičiūnas yra pa- naudoti visas natūralines
čiaus ūkininkai per mažai rašęs keturių veiksmų 
testato pieno į pieninę, to- pjesę “Tėviškės pastogė- 
dėl jiems išsiuntinėtas pa- J je”, kurią pastatė Vilniaus 
raginimas. j miesto teatras.

Šiauliai. Dėl šiltinės epi- Balys Sruoga parašė dra-
demijos uždraudus tur
gus, susidaro sunkumų ū- 
kininkams, turintiems 
parduoti arklių ir norin
tiems ūkio reikalams įsi-

mą — istorinę kroniką, 
kurią pavadina “Kazimie
ro Sapiegos” vardu.

Stasys Santvaras, kurį 
laiką dirbęs prie “Eglės”

gyti kitokių prekių. Taip • libreto, naujai pertaisė sa 
pat turi vargo tie ūkinin
kai, kurie norėtų gyvulį į- 
sigyti. Vokiečių komisaro 
Šiauliuose įsakymu kon- i novelių rinkinį 
fiskuota visa nedirbta oda

‘Zvė-vo seniau parašytą 
jų” dramą.

Stasius Būda vas parašė 
“Nakties

svečiai”. Novelės vaizduo
ja netolimus bolševikų lai- 

• Alytuje susirgimų dė- kus.
mėtąja šiltine iki sausio 12 Vytas Tamulaitis yra 
dienos buvo užregistruota parašęs dvi knygas jauni- 
700 atsitikimų. Mirtingu- mui: apysaką “Vieną kar
mas siekia 8%. Nuo šilti
nės mirė ir ligoninės gai
lestingoji sesuo Emilija 
Taškūnienė. Visos mokyk
los uždarytos.

• Tauragėje 
būdu nusižudė 
kas Norgėlas. Jis užlipo! 
ant bažnyčios bokšto ir iš 
ten šoko. Norgėlas buvo 
nuvežtas į ligoninę, kur 
betgi greit mirė.

tą” ir novelių rinkinį “Di
dysis medžiotojas”.

Petras Rimkūnas parašė 
kaimo buities novelių rin
kinį “Kiemėnų kaimas”.

Kazys Bradūnas parašė 
eilėraščių rinkinį “Po auk-savotišku 

darbinin- j štuoju dangum”

• Diplomuotas teisinin
kas Jonas Svoskus paskir
tas Sedos Apylinkės teis
mo teisėju.

ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą__ "VALGIŲ
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be 
to, šioj© knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:

i “Darbininkete* jį
366 W. Broadvray^So. Boston, Mass'.

trąšas.
Referatas išsireiškė, kad 

“Ostlande” reikią didinti 
bulvių auginimą. “Ost- 
landas” turi pavirsti visos 
Europos bulvių rezervua
ru” (!). Toliau reikią plėsti 
cukrinių runkelių ir dar
žovių auginimą, o taip pat 
“vietinių” galvijų ūkį. 
Šiuo atžvilgiu šiomis die
nomis įsteigtoji vokiečių 
“Žemės Ūkio Eksploataci
jos Bendrovė Ostland” at- 
liksianti “epochinį”(!) už
davinį. Reikią gaminti 
daugiau linų, mėsos ir pie
no. Ypatingą dėmesį rei
kią kreipti į gyvulių paša 
ro ir dobilų auginimą, nes 
“tai yra visos Europos in
teresas, kadangi Ostlande 
auginamos visų rūšių pa
šarinės sėklos visur turi 
ypatingai gerą vardą”. Pa 
galiau, smarkiai turinti 
būti padidinta vilnos ga
myba.

Vėliau kalbėjęs karo 
j valdžios skyriaus šefas 
Ortmann, kuris išvadžio
jęs, kad Vokietijos žemės 
ūkis pateikiąs rinkai 70% 
savo gamybos, Rytų Prū
sija — 55%, o “Pabaltijo 
plotas” — 30%. Įdomi pa
staba: pirmą kartą “Deut
sche Zeitung im Ostland” 
tenka užtikti naują ir la
bai būdingą “Ostlando” 
pavadinimą. Būtent, “Gau 
Ostland”. Tokiu būdu trys 
Pabaltijos valstybės tam
pa Vokietijos gau (provin
cija). L

K-btąigi. pasak minėtojo 
Ortmanno “Gau Ostland”

Mes nepavydim tau šventos ramybės,
Kuri dabar jau pastovi, tikra;
Nors daug daugiau mus spaudžia sunkenybės, 
Kai mūsų tarpe jau tavęs nėra.
Atjaučiam dvigubai kiekvieną vargą,
Nes pačios vienos turim jį panešt,
O kai nuo sopulių mūs širdys serga,
Jau nebepadedi mums jų pakęst.

♦ ♦ ♦

Neporim drumsti poilsio to ilgo,
Taip pageidauto, taip saldaus, ramaus;
Bet Dievas žino, kaip daug pasiilgo 
Mūs širdys tavo veido malonaus.
Tie, rodos, mažmožiai, draugingi, jaukūs:— 
Ta šypsena, tas balso skambesys,
Ta nuotaika šviesi, neapsiniaukus —
Visuomet atminty užsilaikys.

4= * *

Nenorim iš dangaus tave grąžinti,
Vien tik dėl malonumo valandos,
Kad vėl turėtum šiuos vargus pažinti 
Ir mums suteikt kiek džiaugsmo, atvangos.
O bet gi kaip tavęs mes pasigendam!
Kaip trokštame dar kartą pamatyt!
Visur tavo šešėlį brangų randam 
Ir imam tavo mintimis mąstyt.

Brangioji! Jei Dievulis tau suteiktų 
Galybę aplankyti šiuos nagais,
Dalytis mūs jausmais — skausmais tau vėl pri 

[reiktų,—
Ar gi tavo širdis ne plaktų kaip ir mūs?
Ar nesimelstumei už mus pas gerąjį Kūrėją,
Kad mūsų tamsai duotų kiek šviesos?
Kad vėl turėtume, kaip su tavim turėję,
Gausios pagalbos reikaluos visuos?

$ * *

Ar pasitiksi mus su motiniška meile,
Kai Dievas prie vainiko mus pakvies?
Ir pastatys mus į šventųjų eilę 
Giedoti himną amžinos garbės?
Ir mūsų meilę Dangiškas Karalius 
Galingoj savo meilėj paplukdys,
Bet ir pas Jį iš dieviškosios valios 
Krūtinėj plaka žmogiška širdis...

J. Kmitar

kurio for
mavimui mes norime pa
švęsti geriausius savo gy
venimo metus”...

Pasakyta, rodos, ir daug 
ir nedviprasmiškai!...

Kitam nuberyje “Deut 
sche Zeitung im Ostland”

! įsidėjo straipsnį, pavadin- 
! tą “Daugiau gaminti!” Ta
me straipsnyje išvedžio
jama, kad “Ostlando” ūki
ninkai (‘vietiniai’ ūkinin
kai, kaip sako laikraštis) 
turį ir sunkiomis karo są
lygomis didinti gamybą ir Į 
tokiu būdu “įsigyti teisę, 
kad į juos būtų atsižvelg
ta, kai vėliau bus atstaty
ta privatinė nuosavybė”.

Vokiečiai nepaskatins 
kitų tautų “daugiau ga
minti”, palikę ir toliau ga
lioje bolševikinę nuosavy
bės apiplėšimo sistemą...

Komisaras “Ostlande” 
Lohse išleido įsakymą, pa
gal kurį pradeda veikti 
specialinė “Žemės Ūkio 
Eksplioatacijos Bendrovė 
Ostlandui” (Landbewirt- 
schaftungss gesellschaft 
Ostland), kurios centras 
yra Berline. Ši bendrovė 
valdo visus “Ostlande” iš 
rusų laikų pasilikusius 
“sovehozus”, žemės ūkio 
mašinų ir traktorių stotis 
ir kolchozus. Bendrovė 
turi teisę imtis visų prie
monių, kurios reikalingos 
“tvarkingam šeimininka
vimui” palaikyti. Bendro
vė atsakinga tiktai prieš 
Vokietijos reicho komisa
rą. Kiekvienam “General- 
bezirke” (t. y. kiekvie; oje 
“buvusiųjų” Pabaltijo val
stybių ir Gudijoje) ben
drovė steigia savo skyrius.

• Kaune buvo sušaukti 
suvažiavimui Lietuvos ve
terinarijos gydytojai, ku
rių atvyko apie 80. Suva
žiavimui pirmininkavo ve
terinarijos departamento 
direktorius Dr. St. Jan
kauskas. Iš padarytų pra
nešimų paaiškėjo, kad ka
ro meto sąlygomis paste
bima gyvulių ligų plitimo 
tendencija. Ligų plitimui 
sulaikyti trūksta gydymo 
priemonių — įrankių ir 
vaistų.

kad ten vokie
čių gyventojų “deja” esan
ti tiktai mažuma. Priemo
nės tas sritis suvokietinti, 
kaip rašo “Neue Zuercher 
Zeitung” korespondentas, 
esančios būdingos vokie
čių rytų politikai.

Buvęs Dancigo nacional
socialistų vadas Forster 
dabar vadovaująs šių len
kiškų sričių suvokietinimo 
darbui. Forsteris pareiš
kęs: “Kol paskutinis vy
ras, paskutinė moteris, pa
skutinis vaikas šioje srity
je (Gau) nėra vokiečiai, 
tol negalima pasakyti, kad 
kraštas yra atgautas vo- 
kietybei”. Todėl, kai šis 
kraštas buvo vokiečių už
imtas, iš jo buvę pašalinti 
visi lenkų dvasiniai vadai, 
kaip tai kunigai, mokyto
jai, diduomenė ir apskritai 
lenkų inteligentai. Palikta 
be vadovybės, plačioji gy
ventojų masė esanti viso
mis priemonėmis vokieti
nama. Forster pasakęs, 
kad “lenkų kalba turi būti 
visiškai išnaikinta”. Su 
lenkų žemės ūkio darbi
ninkais uždrausta kalbėti 
lenkiškai. Dabojama, kad 
lenkų dvasiškija neskleis
tų “vokiečiams kenksmin
gų tendencijų”. Bet kuris 
lenkų susibūrimas turįs 
būti uždraustas. “Tiktai 
tokiu būdu bus galima į- 
vykdyti fuehrerio pavedi
mą ir paversti šį kraštą 
(Gau Danzig - Westpreus- 
sen) per 10 metų visiškai 
vokišku”.

Baigdamas, korespon
dentas pastebi, kad patys 
vokiečiai pripažįsta, kad 
jie savo tikslų šioje srity
je dar toli gražu nesą pa
siekę. Kiekvienam vokie
čiui uždedama pareiga ko
voti už vokietybę.

• Išleistas Vokietijos ko
misaro įsakymas, kuriuo 
draudžiama pardavinėti 
naminius paukščius tiesiai 
vartotojui; visas pardavi
mas turi eiti per koopera
tines organizacijas, kurios 
išduoda pažymėjimą apie 
paukščio nupirkimą. Įsa
kyme pasakyta, kad jis iš
leistas “norint aprūpinti 
kariuomenę ir civilinius 
gyventojus”.

SPECIALĖ VAIKUČIAMS MALDAKNYGĖ

V

turįs daugiau gaminti rin
kai. “Ostlando” ūkininkas 
turįs “priprasti” didesnę 
savo gamybos dalį pateikti 
rinkai. Tačiau reikią taip 
pat “vidujinį žmonių nusi
teikimą” pakreipti ta pras
me, kad jie siektų pasista
tytų tikslų. Visa gamyba 
turinti eiti per tam tikras 
organizacojas, o slaptoji 
prekyba būsianti “drako
niškai baudžiama. Vokie
čių įstaigos turinčios ben
dradarbiauti su “vieti
niais” žmonėmis.

Tarp kitų, dar kalbėjęs 
Martin Mathiessen, reicho 
komisariato “Ostlandui? 
maitinimo ir žemės ūkio

skyriaus vedėjas. Jis pra
nešė, kad į “sričių komi
sariatus” esą paskirti “ke
li žemės ūkio žinovai su 
srities ūkininku (gaspado- 
rium) priešakyje”. Minė
toji “Žemės Ūkio Eksploa
tavimo Bendrovė Ostland” 
esanti “didysis šeiminin
kas”, o šalia jos įsteigtoji 
“Centralinė Prekybos Ben
drovė” esanti “didysis pir
klys”.

Mathiessen paguodė, kad 
esą daromi paruošiamieji 
darbai kolchozams panai
kinti ir “sveikiems ūki
ninkų ūkiams” sudaryti. 
Verta • pažymėti tokius 
Mathiessen išvadžiojimus:

gaaif-"-

"Darbininke" dar galima gauti Lietuvoje 
“Maldos" bendrovės išleistą vaikučiams pritai
kintą maldaknygę: "JĖZAU PAS MANE ATEI
KI". Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai 
vaikučiams lengvai suprantamu būdu paaiš
kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai
kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip 
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš
ku.

Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirve- 
laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.

Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią 
knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbą 
ir vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė 
nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda
rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.

Užsakymus su money orderiu siųskite:!* 
"Darbininkas" pdlspBjUr: Liek

38$ W. Broad way. Se. Boston, Mass.
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ar prezervuotam maistui 
kareiviams. Mes dabar ži
nome, kad atliekamas} 
metalas gali tapti tanka ar 
laivas ar lėktuvas. Mes da
bar žinome, kad kada japo
nai sustabdė plaukimą 
naujo gumo mums, senos 
padangos buvo įvertintos 
kaip kulkos.

(Šis yra vienas iš serijos 
savaitinių Karo Produkci
jos Tarybos straipsnių).

Šis karas yra karas daug 
frontų, namie kaip ir už
sieny. Svarbiausias iš na
minių frontų yra karo pro
dukcijos frontas. Ten mes 
vykdome didįjį ofensyvą—
Karo Produkcijos Vajų.

Karo Produkcijos Vajus
rišasi su kitu vaju, kuris’ Mes amerikiečiai moki- 
jau prieš kiek laiko prade-• narnės kaip taupyti. Mes 
tas ir kuris būtinai turi dabar suprantame kaip 
būti pasekmingas, jeigu svarbu yra prižiūrėti vis
inės gaminsime mums la- ką, kad tik ilgiau būtų 
bai reikalingus ginklus ir naudinga. Tas labai svar- 
tankas ir laivus ir lėktų- bu, nes nebus užtektinai 
vus. daug kasdien vartojamų

Šis kitas vajus yra vajus daiktų, kaip naminių jran- 
surinkti kiekvieną dalelę kių. Kas savaite mums 
atliekamo metalo, senos praneša, kad taikos laikų 
gumos ir popieros ,ir ati- fabrikai uždaromi ligi pa
duoti atgal fabrikams. Ši- keisti karo gamybai. Po 
tam vajui kiekvienas gegužės 15 d., pav. nebus 
Jung. Valstybių gyvento- gaminama naujų skalbia- 
jas gali padėti. mųjų mašinų ir prosytojų.

Oficialiai, šis vajus vadi- Nebus daugiau “Juke 
namas Salvage for Victory boxes” po balandžio 30 d. 
vajus. Jį vykdo Karo Pro- Tos didelės mašinos su- 
dukcijos Tarybos Bureau vartojo per daug metalo, 
of Industrial Conservation kuris karui yra reikalin- 
per komitetus 42 valstybė- gas. Vienoj mašinoj bu vo 
se. užtektinai misingo pada-

Dabar biuras koncen- ryti 750 patronėdžių (cart- 
truoja savo pastangas A- ridge cases). 
merikos 6,500,000 ūkėse,

Automobilių kapų kiemas, kuris greitu laiku bus varomas į plieno lie- 
jiklų nasrus, kad ištirpinus visas plieno dalis, kad iš jų tuojaus būtų ga
minami tankai. Šis automobilių kapų kiemas matomas Seattle, Wash., 
kur darbininkai pradėjo tirpdinti 19,000,000 sugriautų automobilių iš 
kurių bus gauta reikalingo plieno dėl apie 700,000 tankų.

5a

Drąsus narsuolis gene
rolas Douglas MacArthur, 
išskrido iš Filipinų salų su 
žmona, vaikučiu ir savo 
štabo nariais, ir dabar 
randasi Australijoj kaipo 
vyriausias karo vadas visų 
Suv. Tautų jėgų, žemėje, 
ore ir jūroj, visos Austra
lijos ir viso pietvakarų Pa
cifiko į rytus nuo Singapo- 
ro.

Ir tokiu būdu, “Ameri
kos pirmąsis kareivis’’, ku
ris patapo viltis ir inspira
cija milijonams žmonių, 
dabar turės progos dides
niam patarnavimui, negu 
jo rolė Filipinuose pavėli
no.

Kad nors Washingtonas 
pilnai patenkintas šiuo į-

sakysi: “Palauk, Jėzau, aš 
pasiimsiu maldaknygę... 

į Tada mudu pasikalbė
sim...” Na, ir pradėtum 
skaityti aktą po akto, lita
niją po litanijos...

O ne! Tu pultum ant ke
lių ir... ilgai, ilgai degan
čiomis akimis žiūrėtum į 
savo Mylimąjį. Neesu ver- 

t ta! Negalėtum ištarti net 
žodžio... Ašaros imtų vii 
gyti tavo skruostus... iš

kad gavus atliekamą gele
žį ir plieną fabrikams ir 
seną gumą įstaigoms, ku
rios perdirba juos.

Yra apsktritliuojama, kad 
gal kiekvienoje ūkėje 
Jung. Valstybėse randasi 
apie % tono atliekamo me
talo, kaip ir daug senų gu
minių padangų ir kitų 
daiktų.

Jeigu mes taupysime 
protingai, mes turime pla
nuoti. Tas liečia kiekvieną 
iš mūsų ir visas industri
jas. Tik pažiūreKime į pie
no dalintojus. Ištyrinėji
mas parodė, kad jeigu pie
no dalintojai nebūtų pada
rę planus taupyti jų pa
dangas, tai po 8 arba 10 į

Pasaulio Gatvėmis
Slapti Pasimatymai

Meile! Ji per 20 amžių su-1 kai. UŽ langų,-prie palapi- 
vesdavo žmoniją prie vienoj nių, ilsėjosi maldininkai, 
Meilės Stalo ir pasotindavo Į žydų sinedrijone skambė-

sų bažnyčių altorius. Kas- Į P ^avo Myli'
met prie tų gėlėtų altorių mas*s’ imtų tiesti į tave 
artinasi nekaltų vaikučių ' ra®kas. Tu pultum Jam į 
būriai ir priima Ją į savo i kojas... Paskui į glėbį... 
širdeles. Tūkstančiai vyrų, j Prisispaustum prie Jo, o 
moterų, jaunuolių ir mer- Pr*e tav?s— Apkabin 
gaičių, sulaikę kvėpavimą,
iš meilės įdegusiomis krū-

meilės ištroškusias širdis.

Pakol mes įstojome į.' mėnesių nebūtų galėję pri- Prieš beveik dvidešimt
karą apsaugoti demokrati- S’S’mpST’"“2’ vienoje didelėje
jų žmonių laisves, mes a- ’. . , ,. . bJ .. . „. . . , ’ , lėtų pristatyti pieno,merikieciai viską per daug r J 
eikvojome. Todėl, kad mū
sų šalis gausinga visokiu j

Įėję vyko nepaprasti daly-

Daug geležies ir plieno, 
gamtiniu turtu. Bet dabar kurie naudojami gamini- 
viskas pasikeitė. Mes da- • mui lovų ir šienikų bus su- 
bar žinome, kad nereika- stabdoma balandžio 1 d.

Ir po gegužės 31 d., nebus minių darbų pirštinėms.linga popiera bus sunaudo
jama dėžėms amunicijai metalinių baldų. Karo Pro

jo prakeikti Judo pinigai, 
o čia, prie stalo, su Nuteis
tuoju sėdėjo* susirūpinę 
dvylika vyrų.

Tyla. Lyg prieš įvyksian
čią paslaptį...

Dieviškasis . Mokytojas 
mato nuliūdusius savodukcijos Taryba griežtai 

kontroliuos pertaisytą gu- , . . .
mą, jis nebus naudojamas mokinius, ir graudu pasi-
daugeliui daiktų — veži- _
mėliams vaikučiams, na- v‘sl Jo mokiniai

žiuri su baime į Jį ir tyli. 
Paskutinės valandos. Jis

į mirs. Nesinori tikėti. Mir- 
Jeigu gyvenate vienoje. tįna tyla. 

iš 19 rytinių valstybių ar- štai dangus jungiasi su 
ba Washingtone ar Orego-, žeme... 
ne tai suprantate apie 20% j

Trys ant-dviračio, Tąi senos mados dviratis, kuris 
atėjo į pagalbą užvaduoti# automobilį, kad sutaupius 
aliejaus, gasolino ir padangas. ~'’- $«» a

nukirtimą gazolino sto
tims. Tas įvyko dėl ašies 
submarinų nuskandinimą 
tankerių. Paskirstymo pir
mas žingsnis.

Jeigu karas pasigreitins 
visas keliavimas bus sun
kesnis. Motoristams bus 
mažiau gazolino ir papras
tiems keleiviams nebus 
galima vartoti traukinius 
arba kitus būdus, nes jie 
bus vartojami pergabeni
mui kareivių.

80% pirmos rūšies odos 
i dabar vartojama ginkluo
toms jėgoms... neužmirš- 

į kite taupyti “anti-freeze” 
kaip išleidžiate iš sava ra
diatoriaus... Karo Produk
cijos Taryba išbaigs civili- 

I nį vartojimą “šeliako”... jis 
vartojamas militariniams 
ir laivyno įrengimams... 
Kainų Administracijos O- 
fiso vartotojų skyrius pra
šo visų šeimininkių paimti 
siūlo ir adatą ir pertaisyti 
visus senus drabužius, 
prieš perkant naujų... Ka
ro Produkcijos Biuras pra
šė duonkepių mažinti dar
bo iškaščius sulaikyti kai
nų kilimą. Administravi
mo - darbininkų susirinki- 
Xnąi,greitina;Karo Produk 
ęijds Vajaus .planus.

' WPB.

tų... Girdi, kaip Jėzaus 
Širdis plaka... Ir, be žo
džių būdama laiminga, tu 
tada imsi prašyti Jį visko, 
ko tau reikia.

tinėmis sutinka Kristų ir 
skiria Jam karštus pasi
matymus.

Kas ir šiandien juos ats-' Ne, aš neniekinu malda- 
kirs nuo mylimojo Moky-(knygių! Maldaknygė yra
tojo?!

sfc $ $
Tyliame tabernakulyje 

Jis laukia ištiesęs ir dabar 
rankas...

Deja, ne visada mūsų su 
Juo pasimatymai toki kar
šti... Kartais šabloniški... 
Ir dažnai nepajuntame 
kad Kristus su mumis.

Tyliai prisiartiname prie

reikalinga žmogui taip, 
kaip neprimatančiam aki
niai. Bet, kaip dažnai mel
džiasi maldaknygės auto
rius, o ne mes...

Melskimės į Jėzų taip, 
kaip tik mes galime. Ko 
negalime, to ir Dievas ne
reikalauja, bet kada gail

ime melskimės taip, kaip 
tik mes galime! Dažnai 
skirkime Jėzui pasimaty-

Jėzus paėmė duoną ir 
duodamas savo moki
niams tarė: Imkite ir val
gykite. Tai yra mano Kū
nas. Paskum paėmė taurę 
ir davė jiems sakydamas:
Gerkite visi, nes tai yra 
mano Kraujas.

Visi valgė ir gėrė. Numy
lėtasis mokinys Jonas nu
leido savo garbanotą galvą
ant Jėzaus krūtinės, prisi- i divonais, kambarėlį iš
spaudė, kaip kūdikis, ir, i puoštum gėlėmis, taką iš- i 
išgirdęs Jėzaus Širdies i barstytume! smiltimis, į;

Dievo Stalo, grįžtame tuoj 
atgal ir tuoj už maldakny- i mu^ Sv- Komunijoj!
ges — aktas po akto, litą-1 Jžzus tlek maža iš 
nija po litanijos... tereikalauja, o tiek daug

Gerai, bet ką tu darytum duoda. Pamėginkite!.. L. 
jei, gyvendama tais lai
kais, kada dar Kristus 
vaikščiojo ant žemės, iš
girstumei, kad Kristus a- 
teina pas tave aplankyti ir 
pasimatyti? Aišku, tu nu
stebtum... Tuoj pultum už 
šluotos, grindis išklotum j

plakimą, nurimo... Kas jį 
dabar atskirs nuo savo 
mylimojo Mokytojo ? Gal 
kentėjimai? Ne! Niekada. 
Niekas.

* £ *
Ištisus šimtmečius Ne

ronas, Maksimilinas ir kiti 
tironai matė tos, įsteigto
sios aną tylią naktį, Gyvo
sios Duonos vaisius.

Kiek pralieta krikščionių 
kraujo!

Kiek norėta Jonų ir mer
gelių atplėšti nuo mylimo
jo Išgelbėtojo krūtinės!

Veltui!
Nekaltų mergelių krau

ju išdabinta Roma dar sto
vi... šnekios krikščionių 
katakombų sienos liudija 
pirmųjų • krikščionių mei
lės puotų karštuimą...

Šiandiėh Ji&, in Gyvoji 
Duona, pasirinkcrBau mū-

prie krūtinės prisisegtum 
baltą leliją ir, vis žiūrėda
ma pro langą, lauktum... 
Argi Kristus ateis? Į ran
kas pasiimtum gražių gė
lių puokštę... Ir vis dar ne
ateina... Imtum nerimti. 
Ir štai girdi žingsnius... 
Rodos, ateina... Ach, lai
mė! Laimė! Iš kur man to
ji laimė ? Kristus tylutėliai 
praveria duris... O tu? Gal

MEDUS

Grynas bičių medus, kuri bi
tės sunešė iš žydinčių javų, gė- j 
lių, pievų ir medžių yra tikras i 
vaistas. Taigi, įsigyk kvortą 
medaus ir gerk jį su arbata ar 
kava vietoje cukraus. Kas var
toja medų — to slogos nevar-

Į j _
gina. Kvorta kainuoja tik 85c. 
Jo galite gauti “Darbininko” 
administracijoje, 366 W. Broad 
Way, So. Boston, Mass. tiO

vertinimu generolo Maė- 
Arthuro turime suprasti, 
kad jis iškeltas iš vieno 
sunkaus darbo į sunkesnį.

Jo kovojimo gabumai, 
kurie japonus sulaikė per 
100 dienų, paeina nuo ka
rininko tėvo — Arthur 
MacArthur — kuris 1862 
m. dviem dienom po jo 17- 
to gimtadienio tapo pir
mas leitenantas ir adju
tantas 24th VVisconsin Vo- 
lunteer Infantry, ir po Ci
vilio Karo buvo vadintas— 
“Vakarų Berniukas - Pul
kininkas”.

Generolas Douglas Mac
Arthur gimė Arkansas Ar
mijos stovykloj. 1899 m. 
jis stojo į VVest Point — ir 
tada baigė tą karo moky
klą buvo pirmas jo klasoj 
su aukščiausiu rekordu į 
25 metus. Jis prisidėjo 
prie Armijos inžinierių 
skyriaus.

1905 m. buvo tė 
bininkas, kada jis 
tarine misija lanki 
ją. Jis matė rusų 
karą. 1914 m.
Meksikos Kare Ve 
Pasauliniame Kare 
Arthur puikiai atsi 
pirmiau kaip brigą 
das ir vėliau kaip di V iZauiu 
vadas garsios Rainbow Di
vision, kurios nariai paėjo 
iš kiekvienos šios šalies 
valstybės.

MacArthuro kovojimo 
rekordas Pasauliniame 
Kare buvo puikus. Kelis 
sykius buvo sužeistas. Jis 
gavo 13 dekoracijų už nar
sumą, septynis sykius bu
vo cituojamas dėl neišpa
sakytos drąsos, ir 24 sveti
mos valdžios apdovanojo 
medaliais.

Po dviejų metų, kaip jau
niausias užveizdėtojas vi
soje West Point istorijoj, 

'MacArthur grįžo į Filipi
nus. 1928 m. buvo vadas 
Amerikos Olympinio bū
rio. Jis vėl grįžo į Filipi
nus, kaipo vadas Filipinų 
Departamento, bet grįžo į 
Jung. Valstybes, kur pre
zidentas Hooveris jį pakė
lė į Štabo Šefą. Buvo tik 50 
m. amžiaus.

1935 m. jis pradėjo apgy
nimą Filipinų. FLIS.

“DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —

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

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina .............................................................................. 25c.

DR. VINCO PIETARIO RASTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina .................................. 50c.

GELIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 20c.

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

KATEKIZMELIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina ................  15c.

NOVENA prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
Kaina ............................................................................................ 15c.

NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina 20c.

NOVENA prie Oievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
Kaina .......................................................................   15c.

NOVENA už sietas skaistykloje. Kaina

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

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

20c.

25c.

25c.

PLANETOS IR ŽVAIGŽDES, parašė Gerutis, 87
pusi. Kaina ................................................................. 20c.

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

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJI
MAS. Čia rasite daugybę įvairių valgiams 
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu ......... $1.10

Su užsakymais kreipkitės —

“DARBININKAS" ioaic I 
386 W. Broadway, lx So. Boston, Mass.

s * ? u vr£ ,į' _ __ V
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iTHE CALL T0.THE CPLORS! 
IS A CALL FOR DOLLARS

Dig deep. Strike hard. Our boys 
need the planes, ships, and guns which 
your money will help to buy.

Go to your bank, post Office, or savings and 
loan association. Tell them you want to buy 
Defense Bonds regularly, starting now.

-★

vos laisvės ir kultūros reika
lams. Jis vadovavo ir dvasiški-

, “Taip, Antanai. O tie metai 
taip skubiai praeina. Mes gi
vien tik paprasti miruoliai. O Jai_ir lietuviams, visur pirmose 

Lietuvos raiteliai, savo žemės keliais. Tai Lietuvos kariuomenės buvusieji žval- Gerajam Dievuliui tebūnie am- pasižymėdamas garbma<±

- Kw. A, Tamoliūnas

PAS KUNIGĄ 
ALBAVIČIŲ

Kovo 25 dieną, būtent, praė- lingas, kad biėiulingoje
jusį trečiadienį, buvo Apreiški
mo šventė. Diena labai graži ir 
šilta lyg ankstyvą vasarą, tik 
truputį ūkanota. Esąs laisvas, 
susimąsčiau važiuoti atlankyti 
svetingąjį ir bičiulingą prietelį 
kun. Igną Albavičių, Šv. Antano 
lietuvių parapijos kleboną, Ci- 
ceroj, Illinois.

Jau seni laikai...
Jau seni laikai kaip pirmą 

kartą sutikau kunigą Igną Al
bavičių. Jis tada, atvykęs iš Ro
mos, vikaravo Šv. Jurgio para
pijoje pas dekaną kleb. M. 
Kriaučiūną. Buvo dar jaunas 
kunigas, bet sumanus, labai 
nuoširdus ir prietelingas. Jo 
krūtinėje liepsnojo karšta tėvy
nės meilė. Seni, kaip ir jauni
mas, mylėjo ir gerbė jį. Jis bu-

draugystėje jauties 
kis.

Kur nėra tų aštuonioliktie- 
Čių. Jie gyvena visose Chicagos 
lietuvių parapijose. Bet jų dau
giausia tur būt atsikėlė į Cice
ro apsigyventi. Todėl, kun. Ig
nas Albavičius Šv. Antano pa
rapijoje, nors naujas klebonas, 
bet yra ne svetimas. Ne vien iš 
Aštuonioliktosios atsikėlę,bet ir 
Ciceriečiai lietuviai žino ir my
li gerąjį sielų ganytoją ir vadą.

Jam atėjus į Cicero klebonau
ti, netrukus mokyklos dalis 
pristatyta ir daug skolos at
mokėta. Parapijonys dideliai 
gerbia jį, tuo pačiu ir jis myli 
savuosius, prasitardamas:

“Aš Šv. Antano parapijos da
bar nemainyčiau nė su viena ki-

....... . . . ta parapija Chicagoje”.
vo dažnai kviečiamas į susirin-,
kimus, daug pasakęs patrijotin- Tas pats svetingumas 
gų kalbų, daugelį įkvėpęs pa- j “Na, Antanai, jau laikas pie- 
milti Tėvynę Lietuvą, jai auko- tums”, maloniai tarė klebonas, 
tis ir dirbti, kuri anomis dieno- Pietavome tryse. Pats klebo
nais ryžosi tapti Laisva ir Ne-, nas vikaras ir aš. Kitas asisten- 
priklausoma- - # J tas turėjęs laisvą dieną. Pietų
Aštuonioliktoji metu dau»iaus“ kalėjome a-

. .. pie trapistus. Įdomus tų trapis-
A-Oionija gyvenimas, įdomiausia nuo-

Netrukus, kun. Ig. Albavi- latinis jų tylėjimas, be galo aš- 
čius J. E. arkivyskupo Quigley tri disciplina. Jie keliasi antrą 
tapo paskirtas Dievo Apvaizdos vai. ryte ir neina gultų iki va- 
parapijos klebonu. Tai buvusi karo. Jie visai nevartoja mėsos,

2 antroji lietuvių katalikų para- bet maitinasi vien daržovėmis, 
pija Chicagoj, geriau žinoma Nuo pat ankstyvo rytmečio iki
Aštuonioliktoji. Tada lietuviai vakarui vien meldžiasi ir dirba, 
nebuvo vieningi, nebuvo organi- pįetų metu kun. Albavičius 
zuoti. Tarp parapi jonų ir pir- taip simpatingas ir svetingas, 
m jų klebonų nebuvo vienybės vis siūlo to ir kito. Viskas gar- 

-ir .yravo suįrutė. du, bet čia Gavėnia, na ir pas-
- Jaunas klebonas įtempė visas ninkas. Daryk ką nori... 

pajėgas ir energingai darbavosi čia nenorint peršasi nepapra- 
suvienyti ir suorganizuoti vię- stas klebono svetingumas. Tas 
tos lietuvius. jo svetingumas ir prietelingu-

Į trumpą laiką ryškėjo nuos- rnas pagarsėjęs ne vien čia A- 
tabūs daviniai. Draugijos dygo merikoje, bet ir Europoje. Ypa- 
ir tvirtėjo nariais. Solidarumas tingai Aštuonioliktoji, Dievo 
tarp lietuvių brendo ir vienybė Apvaizdos klebonija visada bū- 
klestėjo. Klebono sumaniu kū- davo pilna svečiais. Ten pieta- 
rybingumu ir parapijonų duos- Vo ir viešėjo didikai, valdžios 
numu pastatyta viena iš dai- atstovai ir pareigūnai, diploma- 
liausių lietuvių bažnyčių Ame- tai, kunigai, žurnalistai, biznie- 
rikoje. Mokykla puikiai gyvavo riai, profesijonalai, studentai ir 
ir vėliau įsteigta aukštesnioji d. k. Nuoširdus jo svetingumas 

ir prietelingumas laimėjęs daug 
draugų, bičiulių ir gerbėjų.

Ne vien nepaprastas jo svetin
gumas ir nuoširdus prietelingu
mas plačiai išgarsėjo, bet ir kil
ni jo asmenybė yra ideali, kuri

Romoje”, kalbėjo kun. Albavi- nuolat dirbo per pastaruosius 
čius. ,15 metų. Jis gausiai aukojo į-

“Tai šimet Jums pripuola vairiems fondams, vienuoli- 
Jubiliejiniai Metai! Vadinasi, joms, kolegijoms, akademi- 
30 metu kunigystes jubiliejus ir joms, labdarybei, studentams. 
savo gyvenimo 52 metų sukak- Niekas nesuskaičiuos, kiek jis 

i tuvės!” dirbo ir aukojo Tėvynės Lietu

žinoji garbė!’
Sėdomės į automobilį

komercinė mokykla.
Kunigui Ignui Albavičiui čia

teko gyventi ir darbuotis il
giausią • laiką. Dievo Apvaizdos 
parapijos istorijos puslapiuose 
jo vardas pažymėtas auksinė
mis raidėmis.

Perkeltas į Cicero
Kun. Jeronimui Vaičiūnui mi

rus, J. E. arkivyskupas S. J. 
Stritch kun. Ig. Albavičių pa
skyrė Šv. Antano liet. parapijos 
klebonu.

Susitikęs ir pasisveikinęs su 
senuoju prietelium, matau, kad 
kun. kleb. Ignas Albavičius, 
nors jau pergyvenęs pusamžį, 
bet toks pat meilus, prielankus, 
energingas, nuoširdus, priete-

iniciatyva, idealiu kūrybingu
mu, ryžtingu energingumu, ne
paprastu pasiaukojimu, tauriu

gai, kurie budėjo savo tėvynės sargyboje. Tai broliai lietuviai, tai sūnūs Lietuvos,
kurie išgirdę balsą: “O eik, vaike, balnok žirgelį, štai kabo tavo tymo balnas ir ~ ___  ~___
kardas tavo štai šviesus, ir joki per miškus, per kalnus, malšinki priešus plėši-traukėme atgal. Kalbėjo- Jįu^lankuiįu ir nUoširdžiu duos-

ir lai-

kus... ir broliai joja į karužę, tai žvengia juodbėriai žirgai. Paskui juos joja vyrų r 
minių minios, tai narsūs Lietuvos vaikai...

įmes apie vieną - antrą dalyką 
ir prisiminėme kitus, bet mano 
mintys žavėjosi tuo gerbtinu

Seniem Lietuviam

(Maironį sekant)
Nebeužtvenksi upės bėgimo,
Norint sau eitų ji pamažu;
Neatlietuvinsi, drauge, jaunimo 
Ir su pagalba dabar visų.

Naujos įdėjos — darbas ne vaiko:
Greitai jaunieji “anglikais” bus;
Ankščiau turėjom daugybę laiko,
Dabar jau progos tokios nebus.

Seniai lietuviai, auštančią dieną 
Jaunimas mūsų kitaip sutiks;
Kalbos ir raštai — žirniai į sieną 
Jie jokio darbo jau neatliks.

Juk mūsų rašto jauni neskaito,
Kiti nemoka net ir kalbėt 
Ką? Tavo, seni, veidas nukaito 
Tiesos nenori gal tu girdėt?

Vaikų nemokei kalbos gimtinės,
Manei, kad patys jie to išmoks;
Dabar nebūki tad nusiminęs,- 
Nes kiti tave tiktai pajuoks.

Tavęs aš kaltint daugel nenoriu,
Darbų daugybę tu atlikai,
Buvai lietuviu tikru, padoriu —
— Gerais “anglikais” gi bus vaikai,

Tad nenuliūski brangus tautieti;
Prieš vėją pūsti gana sunku!
Ir jei nenori manim tikėti,
Pats pamatysi gal su laiku.

Alg. Vargas

numu. Ligi šiol jis gyvena ir 
dirba vien Dievui ir Tėvynei. 
Jis yra vienas iš seniausių lietu-

Tokios lietuviams Seneliams ' asmenim ir geruoju senu mano kunigų įr nepa]aužia_ 
Prieglaudos nerasi plačioje A- prietelium, kuris veze mane, mag tėvynainis darbuotojas. Jis 
merikoje, nė Europoje. Tai gar- kad suteikti palaiminto malonu- garbingasai Lietuvos siinus ir 
bė Chicagos lietuvių katalikų mo kad diena liktų ne vien į- garbingasai jungtinių Valsty- 
dvasiškijai ir garbė lietuviams spūdžiais kupina ir žavi, bet ir bįų pilietig Jig labai daug 
katalikams, kurie nepaprastu atmintina ir labai reikšminga
savo duosnumu realizavo tokią mūsų miruolių gyvenime, 
modernią Seneliams Prieglau- Mintys persiskyrus SU

nu-

dą. Tuo labiau didesnė garbė 
eina Lietuvių R. K. Labdarybės; ? 
Sąjungai, kurios pijonierių va 
dų iniciatyva ir ryžt:ngu darbu 
realizuotas toksai idealingas 

. kūrybingumas, reikalaująs nuo
latinio pasiaukojimo, gausių

veikęs Dievo garbei, daug nusi- 
I pelnęs savo tautiečių gerovei ir 
■ šio krašto naudai. Ateitis jo 

mano prietelium ir 'varda minės su pagarba, nes jis 
° jubiliejatų l— vyras’ nepalaužiamas, kury-
’ Na, Antanai, vakarienei pas bmgaA 8“^“’ visada vadau‘ 

kvietė mane senasis damas antgamtine kryptimi, 
prietelis « ldeaIinSas iniciatorius ir gar-

“Labai ačiū! Prisibijau, kad bin«asai Pionierius! 
paskui nepasivėluočiau

mane!”

kitus žadina tapti kūrybingais 
ir idealingais, vaduojantis ant
gamtiniu motyvu.

Į Labdarių Ūkį
Papietavus, kun. Albavičius 

klausia manęs:
“Na, Antanai, ar norėtum pa

matyti Lietuvių Labdarių Ūkį 
ir Senelių Prieglaudą?”

“Mielu noru, bet kaip?”
“Ot, jei nori, aš tave nuvešiu”.
“Labai ačiū!”
Įsisodinęs į Buicką. kun. Al-

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

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

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos 
ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ................

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai 
su kabike ................... ........ .......... .......... .. .............. —

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
555 pusi. .............................. ...........................................

SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro viršeliai, 
raudoni kraštai, 384 pusi. ............... ........ ...... .......

VYRAI BROLIAI, speclalė vyrams maldaknygė, 
parinktos gražiausios maldos, šilkinė labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai ............ $2.50

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS .............................. 20c.

$1.25

$1.00

$1.50

$2.75

aukų ir nepalaužiamo darbin- trauki-
gumo. Tai istorinis paminklas! i nj i T«*ny, III. Gerai būtų, kad
Jis ateinančioms kartoms skelbs išleistumėte mane ties stotim, į Netekus sveikatos, nemiela nei gy- 

kur galėčiau pagauti Douglas vent- Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
. tt tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu

i Park elevatorių”. | jvertini sveikatą ir ją brangini, tai
1 “Gerai! Bet nepamiršk ir vėl' Pri*iQrgk »- Jausdamas skausmus.U v vi taJ. reuma£izmą, rankų, kojų

1 gėlimą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį. 

Labai dėkingas kun. Ig. Alba-: “širdingai dėkoju už viską! ”inkkauukU ^deksnio^"SlK 
vičiui už atvežimą manęs į Lab- O Gerasis Dievas tegu Jus lai- mosties. sudarytos iš daug skįrtin- 
dariu ūkį parodyti Senelių Prie-I mi„a •” į ££.
glaudų. įgyti įspūdžiai manyje, Elevatorių ir paskui trauki-. S!£
pasiliks neišdildomi. Tas Lab-' niu mano minty’s skriejo apie spinduliais, sunaikina reumatiškus 

darių Ūkis liks visada atminti- mano prietelį ir jubiliejatą,1 S^G^ga
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- 
TUOJAM. kad, pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžinam.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.

Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 
vonėrrus iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori palaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes. tai visada klausk taip: DE- 
KEN'S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, Ui tik Ūda

nepaprasto jų pasiaukojimo ir 
, sunkaus darbo nuopelnas.

Jubiliejiniai Metai atsilankyti pas mane”.

nas, o kad tai lietuvių katalikų kurs savo darbų nuopelnais pa- 
nuosavybė, tuo reikšmingesnė garsėjęs ne vien tarp lietuvių 
ir meilesnė ir savesnė. Tai įkvė- čia Amerikoje, bet labai daug
pimas ne vien seniems, bet ir nusipelnęs ir Lietuvai ir visai
jauniems atvažiuoti į tą įdealm- lietuvių tautai. Nuo pat atva-
gą ir paminklinę seneliams bu- žiavimo į Jungtines Valstybes,
veinę. Čia kūnu sutvirtėti ir jis nenuilstančiai darbavosi lie-
dvasia susižavėsi. , tuvių parapijose, jungdamas ir

_ . ......................... .... . . Apžiūrėję ir kitus pastatus organizuodamas tautiečius. Jo
bavičius ir veža mane Chicagos salimu tiesiu keliu pnvesiu ta- skautams

ve ir apžiūrėsime tą Prieglau- 
Diena išsigiedrėjo ir buvo be *•

galo graži. Smagu ir patogu- Važiuojame. Šalia matytis le- čia kun Albavičius klausia 
važiuoti automobilium. Pir- platus, gilus ir ilgas įdubimas. manęs. 
miau, kur lietuviai vasaros me- Kun. Albavičius aiškina man 

apie ištikusią nelaimę, kad pui
kusis ežeras nusekęs. Tačiau,
Dievui padedant, netrukus eže-1

priemiesčiais, paskui laukais.
ir piknikieriams, ar- darbai reiškiasi ne vien parapi- 

tėjomės automobiliaus, kur ša- jose, bet ir kitose viešose įstai- 
lia prisėdome atsilsėti valandė- gose ir organizacijose. Juk jis

tu turėdavo savo piknikus, nūn
gi išaugusios populingos sody
bos, milžino Chicagos miesto 
priemiesčiai. Visur matosi puo
šnūs mūrai ir puikūs namai: buvo. 
taip pat gražios bažnyčios, pui- Į Privažiuojame šalykelio galą, į

tais’

Antanai, o kiek tau metų?” 
Jau 53. Mat gimiau 1889 me-

SVEIKATA—TURTAS

, A ._ ... .aplankysite tikrąją Deksnio Galingą
daug triūso ir pinigo yra įdėjęs i Mostį. Parsiduoda visur, 

net į tą pačią Lietuvių R. K. I
Labdarybės Sąjungą, kuriai j

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

‘Nuostabu! Aš vis maniau., 
ras ir vėl bus, kaip ir pirmiau , , . . ..’ H r i kad tu jaunesnis uz mane. AsI Rau lu jaunesnis uz mane.

' gi gimęs 1890 metais”.
Aš senesnis metais, bet jau

nesnis kunigu. Atsimenate, kad

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

gos dirbtuvės. Pirmiau nebūta vi. Priartėjus tiltelio, man pa- jr atmintina pamokslą Der ma- Prot RaSt- ~Ona i^kienė.
“ 1 p 440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Markoniutė,

kios mokyklos ir vieši institu- kur įtaisyta erdvi vieta auto- 
tai. Vienur kitur matosi milži- mobiliams sustatyti. Išlipame ir 1915 metų gegužės mėnesį Šv. 
niški fabrikai ir krašto apsau- einame. Aplinkuma be galo ža- jurgįo parapijoje sakėte gražų

tokių puikių ir tiesių vieškelių, aiškinta, kaip pro apačią ežero no Primicijas. O Jūs šventintas Fin. Rašt. — Marijona 

Tada, jei važiuodavai, tai gerai vanduo išsiveržė ir ežeras nu- 1913 ar 1914 mptais?” 4115 VVashington st.,

prikratydavo tave. Nūngi net sekė. Čia ,ot ir Senelių Prieg-
širdis džiaugiasi, kuomet deluk- lauda. Įspūdingas Labdarybės 
siniu Buicku važiuoji moderniu Institutas lietuviams seneliams 
lygiu plentu, lyg sėdėdamas ant priglausti. Aš giliai susimąs-

Roslindale,
Tel. Parkway 2352-W.

“Argi nebeatsimeni, Antanai ? iždininkė — Ona staniuliūtė.
, , ... x - 177 West 7th St., So. Boston, Mass.juk as įšventintas 1912 metais. į Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

.............  - -........................... | 948 E. Broadvray, S. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

čiau ir vienas klausimas sekė 
kitą. Sužinojau, kad Lietuvių

minkštų paduškų.

Privažiuojame 123 gatvę, va- 
dinamą McCarthy Road. Už Katallk« Labdarybė įsigijo 250

DYKAI PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
7 Winfield St., So. Boston. Mass.

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL (Draugija laiko susirinkimus kas tre 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston. Mass.

Jei kenčiate kūno skausmus: jei Visais draugijos reikalais kreipkitės
sąnariai jauslūs: jei užeina skausmai 

akerių žemės, sutvarkė Ūkį, pa- oro permainose, patartam jums ban- 
status, ir 1939 metais pradėjo ’
Senelių Prieglaudos statybą. Virš dvidešimt metų. gavimui greito 

. laikino paliuosavimo skausmų Reu-
Isoreje atrodo monumentalims matįZmo, Arthntis. ir Neuntis. 
lietuvių katalikų labdarybės In- DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

pas protokolų raštininkę.

pusvalandžio nuo Cicero jau 
esame Labdarių Ūkyje. Visi na
mai ir pastatai atrodo moder
nūs. Visa tvarkingai pastatyta 
ir įrengta, net džiugu darosi, 
matant mūsiškių lietuvių kata
likų pasiaukojimo ir labdarybės 
nuopelnus artimo meilei.

Senelių Prieglauda
“O ten toliau kieno tie pui

kūs aukšti mūrai?” klausiu. :IČ’.’I.

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

Jeigu niekad nenaudojote 'rosse tus. kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
stitutas, kuriame, kuomet bus Tabs. prašom jus bandyt juos -iš- gviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
baigtas ir įrengtas, lietuviai ^3^t1nnnd^žiok«keH-2S'^™ krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

v :-

65c.

'DARBININKAS*
So. Boston, Mass.

-1 Y.

jums pilno dydžio pakelį—sunaudo- 
seneliai ras sau prieglaudą, ir kitę 24 tabletes dykai. Jei neduos 
. . , ,, greito paliuosavimo nuo skausmo irjų sielos maldaus Gerojo Dievo bū9ft nepatenkinti pasekmėmis ir 
palaiminti tuos, kurie savo dar- to pakelio žema kaina, grąžinkit ne-

bu ir duosnumu realizavo
sunaudotą dalį. ir jums nieko hekaš- 

tą (Ją ir adresą į:

Povilas Bushinanas— - —
scent Avenue

Tai Senelių Prieglauda. Štai‘ šliaukusiems tautiečiams.
idealingą buveinę senatvės su-'tuos- Nesiųskit pinigų, tik savo var- 

** ' .t ROSSE Products Co. Dept. JG9
Į 2708 W. Farwell Avė., Chicago, III.

Telępbone COLumbus 6702
2^ Savin Hill Avenue

Dorehė6tAF, Mass. -GOL-1981

Perkins Martcet
PVĖėtnesiūrtaš - į. Klinga^

7Š3 Biiafehvay^
- Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

av.
G



Antradienis, Balandžio 14, 1942
—

VIETINES ŽINIOS

ŽINUTĖS

Ęal. 11 d., vytė ir sodalietė 
Pranciška Šidlauskaitė ištekėjo 
už Petro Longo. Liudijo karei
vis Pranas Paukštys ir Aleksan
dra Žarkauskaitė.

Bai. 12 d. Jonas S. Mąrtinkus 
apsivedė su Aldona Aleksan
dravičiūte. Jis prisirašė ir prie 
lietuvių parapijos. Jam liudijo 
Aleksandras Brasas, Felicija 
Aleksandravičiūtė ir dar kelio
lika porų.

Tą dieną taip pat iškilmingai 
apsivedė Stepas Butkevičius su 
Alenute A. Petrauskaite. Liu
dytojais buvo jaunojo brolis 
Vincas, jaunosios sesuo Julė ir 
kitos keturios poros. Jis taip 
pat prisirašė prie parapijos.

Po tam Marytė Janulevičiūtė 
ištekėjo už Edmundo Calnan. 
Liudijo Pranas Sullivan ir Ele
onora Janulevičiūtė.

(Pivariūnaitės) Ivaškų. Kūmai 
buvo Dr. Pranas Galinis ir p. 
Alena Mockiūtė.

Po to buvo pakrikštyta ir Ste
fanija Juozo Stefanijos (Siniau- 
skaitės) Ęujų. Kūmai buvo Pet
ras Mktulaitis ir Marijona 
Knapp.

Taip pat tą Atvelykio dieną 
K. Motuzas, 3 vai. p. p., ir 7 vai. 
vakare, bažnytinėje salėje rodė 
paveikslus apie karą ir Lietuvą. 
Po pietų žmonių lankėsi apima- 
žai. Vąkare, buvo daug.

Pelnąs šio parengimo eina pa
rapijos kareivių dovanoms.

Sekamas kareiviams ir karo 
labdaringų įstaigų naudai pa- 
renginąąs įvyks bai. 20 d., 7:30 
vai. vąkare, parapijos salėje, 
492 E. 7th St. — Patrijotų die
ną.

Tapo pakrikštytas Gediminas- 
Pranciškus Aleksandro ir Onos

Jonąs J. Romanas, Jr. vedasi 
bai. 2q d., su Alicija Normapai- 
te, šv. Marijos pąr. bažnyčioje, 
Melrose, Mass.

paršukas

DAKTARAI

Lietuvis DantistasA. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

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. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

“I

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)♦ —Y 4*5 » • r

Lietuvis Gydytojas

Tel. TROwbridg» 6330

Bai. 11 d., 7:30 vąl. vąkare, 
Šv. Petro par. bažnyčioje sve
čias kunigas laikys Šv. Teresės 
novėnos pamaldas.

Tą vakarą, bažnytinėje salėje 
įvyks Lietuvos Dukterų draugi
jos susirinkimas.

Kitus visus sekamus susirin 
kimus ši drąugija laikys pana- 
pijos salėje, 492 E. 7th St.

Tą vakarą, 8 valandą, studen
tai ir profesionalai laikys savo 
susirinkimą parapijos knygyne, 
492 E. 7th St. Jie nori susior
ganizuoti seimui, kurs įvyks 
Chicagoje.

ART. RAPOLAS JUŠKA,
Šv. Petro lietuvių par. vargonininkas ir bažnytinės 
muzikos redaktorius, paši žadėjo dalyvauti su savo 
vadovaujama dainininkų-ių grupe Darbininkų Radio 
KONCERTE sekmadienį, balandžio 26 d., 7 vai. va
kare, Municipal Building svetainėje, So. Bostone.

Nacių Propaganda
Faktų ir Skaitlinių Ofi-{— (Divide and Conquer), 

sas išleido dokumentuotą Į kuri atidengia penkiolika 
brošiūrėlę, pavadintą — nacių propagandos objek- 
“Suskaldyk ir Užkariauk’

278 HARVARD STREET
Kampas Inman arti Central Sq. 

CAMBRIDGE, MASS. 
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

J

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Bai. 16, 7:30 vai. vakare, pa
rapijos sąlėje. 492 E. 7th St. 
įvyks Merginų ir Moterų pagal
bos skyriaus susirinkimas. Jos 
prašo atsilankyti daug moterų 
ir merginų į šį susirinkimą 
atnešti dovanų, nes jos rengia 
bai. 20 d. kortavimą ir patrįjo- 
tingą programą. Turės jos ir 
užkandžių. Pelnas šio parengi
mo eis parapijos kareiviams įr 
karo labdaringoms įstaigoms.

Sąjungietės nuoširdžiai kviečia 
netik nares, bet ir viešnias bei 
svečius atsilankyti jų parengi- 
mėlyje ir linksmai praleisti lai
ką.

LANKĖSI

jiems: sudaryti nesutiki
mą visuomenėje Jung. 
Valstybėse, kad atitraukti 
nuo mūsų tikro priešo — 
ašies; ir suparaližuoti mū
sų pasiryžimą kariauti”.

Pilnai dokumentuotas, I 
pateikdamas šaltinius 
kiekvienam konstatuotam 
faktui, “Suskaldyk ir Už
kariauk” aiškina, kad pro
pagandos technika prieš 
Jung. Valstybes panaši į 
tą, kurią Hitleris naudojo 
prieš kitas Europos tau
tas, kurias jis sunaikino.
• Brošiūrėlė primena Hit
lerio pastangas atskirti 
prancūzus ir britus pirma
me karo mete; jo sistema- 
tingas perkalbę ji mas Bal
kanų biznio įstaigų; jo į- 
kursintas vidujinis sumi
šimas Belgijoj prieš inva
ziją, ir kitas istorinias 
smulkmenas nacių “teroro 
strategijos”.

Trumpų bangų siuntimai 
iš Nacių kontroliuotų ša
lių: gandai, priešų agentai 
ir nekalti lengvatikiai var
tojami nacių, brošiūra aiš
kina. “Hitleris bando su
kiršinti kapitalizmą prieš 
darbą, baltuosius prieš ne
grus, katalikus prieš žy
dus. Jis žino, kad neapy
kanta bi kokioj formoje iš
eina jo naudon”.

‘Suskaldyk ir Užkariauk’ 
įrodo, kad kelis metus 
prieš Perlų Uosto įvykį 
Hitlerio propaganda šioje 
šalyje bandė suparaližuoti 
mūsų galvoseną... įtikinti 
mus, kad karas ne mūsų 
biznis, kad niekas nedrįsta 
mus atakuoti; kad mūsų 
du vandenynai mus ap
saugos; kad jeigu mes nie
ko nedarytum supykdinti 
Hitlerį,jis mus nekliudytų, 
kad tie, kurie įspėjo mus 
prieš Hitlerį yra karo kur-

NEBLOGAS
SUMANYMAS

įVAIROS SKELBIMAI

— Mamyte, kodėl Lietuvoj nė
ra dramblių? — klausia šešerių 
metų Aliutė.

— Todėl, kad mūsų krašte 
jiems per šalta gyventi, vaikeli.

— Bet jie galėtų gyventi pir
tyje! — pagalvojusi • sako ma
žytė.

PIRMIAU DARBAS...
Vaikas telefonu: Skubėk, te

tuk, namo, mano mama miršta’
Tėvas: Gaila, mielas, bet pir

miau darbas, o jau paskui — 
malonumas.

Angliškai - Lietuviškas 
Žodynėlis

REIKALINGOS yra na 
šai dvi merginos ar i 
Darbo norinčios gali 
prie “Darbininko”.

Juozas M. D
LAIKRODININK
Pųrduodu įvairiausios raiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus. 

TAIPGI IR PATAISAU 

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

' r

PIRK NAMUS
LENGVAIS IŠS1MOKCJIMAIS
Greitam pirkimui žema kaina.

PeržiūrEk Juo*.
dorchester Pirmadienį, Šv. Petj-o parapi-

7 GREENBRIER STREET — Medinis. 2 -šeimynų. 18 kambarių namas. 2 toiletai. J®® bažnyčioje apart Vietinių 

pėdų. Lengvi išsimokėjimai. Kaina $€.500. kunigų ir le\O Aukstlkalnio, S.
, KEP.WIX Medinis. 2 . J" laik5 miŠiaS kUn- J- ŽUrOmS‘

kis- Jis turi savait? at^togų.
na $6500. I
37 PEACEVALE STREET — Medinis. 2 
šeimynų. 8 kambarių namas. 2 toiletai, 2 
steam-heaters. 2 carų garadžius (con- 
crete). žemės plotas 5.700 ketv. pėdų. 
Lengvi išsimokėjimai. Kaina $7,000.

Turime ir daugiau pelningų namų pa
sirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti.

Wildey Savings Bank
22 Boylston St., Boston.

Bai. 12 d., vakare, kunigai — 
dr. K. Urbonavičius, K. Jenkus 
ir Al. Abračinskas dalyvavo 
Brocktono lietuvių 40 valandų 
atlaiduose.

LIEPOS IIEDV. PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEYI

Bai. 13 d., kui^. K. Jenkus lan
kėsi Hudson, Mass., klausė ten 
lietuvių išpažinčių ir pasakė 
jiems pamokslą.

ARBATĖLĖ
Maistui įpįyjSį/' Gamtos

Vaistams pįffįįgS Saldumynas 

Sveikatai Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery SL. Ne. AMagto*. Mms.

Šimtas dok-rių dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.

tyvų. Brošiūrėlė pasako 
kokiais būdais vykdoma 
vokiečių propaganda Eu
ropoje, ir įspėja:

“Jung. Valstybės dabar 
yra terorizuojama nacių 
strategija”.

Pirmą sykį Valdžia pa
--------- | duoda nacių objektyvus,

Pirmadienį, “Darbininko’1 re- • pareikšdama:
dakcijoj lankėsi kap. Povilas “Hitleris nori mus įtikin- 
Labanauskas, p. J. Valaitis ir, kad Demokratija mirš- 
p. K. Matuzas iš Brooklyn. N. Y. įa Mūsų karinės jėgos 

Taipgi tą pačią dieną laukėsi I sįlpnos. ‘Nauja' Tvarka’
kun. J. Vaitekūnas, Providence neišvengiama. Mes pražu- 
lietuvių parapijos klebonas. vome pacifike. Mūsų Va

karų Pajūris yra tokiame 
pavojuje, kad nėra pras
mės tenai priešintis. Bri
tai smunka ir mus kartu

Sekmadienį, balandžio 19 d., 
š. m., 3 vai. po pietų, Moterų 
Sąjungos 13 kuopa rengia Šau
nią Arbatėlę, kuri įvyks panelės 
Onos Staniuliūtės rezidencijoj, 
177 7th St., So. Boston, Mass.

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS
Pereitą sekmadienį, balandžio 

12 d., So. Bostono veikėjų —
Aleksandros ir Onos Ivaškų, i įklampins. Karu išlaidos 
Šv. Petro par. bažnyčioje tapo Į subankrutuos tautą. Civi-
pakrikštytas sūnelis vardais — 
Gediminas - Pranciškus. Krikš
to tėvais buvo filosofijos dakta
ras Pranas Galinis ir Elena 
Mockiūtė. Sugrįžus kūmams su 
kūdikiu iš bažnyčios, pp. Ivaš
kų namuose įvyko šauni krikš
tynų puota, kurioje dalyvavo 
artimi pp. Ivaškų giminės ir 
kūmų šeimos nariai. Pareikšta 
pp. Ivaškams daug nuoširdžių i 
linkėjimų ir s įteikta naujagi
miui gražių dovanų. Dabar pp. 
vaškai augina tris sūnus: Al

gimantą, Rymantą ir Gediminą. 
Reikia pastebėti, kad šiai puo
tai šeimininkavo ir labai ska
niai pataisė valgius pp. Eva 
Marksienė ir M. Valatkienė.

Raporteris.

Užsisakykite Tnfto Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Grafton Avė., klington, Mas. TeL Dedham 1304-W
PRANAS-fiįRULSKIS, Namų Tęįjįgdham 1JD4-R

Naujos Anglijos L. 
Vyčių Šokiai

Gegužės-May 16 d., Somerset 
viešbutyj, Bostone, įvyks Nau
jos Anglijos apskričio L. Vyčių 
šokiai. Gros įžymiausia orkes 
tra. Šokių pelnas skiriamas 
Centrui ir Apskričiui.

Rengimo komisija, kurios pir 
mininkėm yra darbščios Vytės, 
būtent, Anelė Marksaitė ir Ona 
Razvadauskaitė, nuoširdžiai
kviečia jaunimą ir senimą daly-• ' .
vauti šokiuose.-? <r

lių pasiaukavimas bus di 
dėsnis, negu galės pergy 
venti. Stalinas vis stiprėja 
ir bolševizmas išsiplės vi
soje Europoje. Mūsų vadai 
nekompetingi, ir mūsų 
Valdžia nemoka kariauti. 
Pagalba mūsų aiijantams 
turi sustoti. Mūsu tikras 
pavojus yra japonai, ir 
mes turime susidėti su Vo
kietija ir sumušti geltoną
jį pavojų. Mes turime grą
žinti savo visus kareivius 
ir ginklus į Jung. Valsty
bes, ir apginti tik savo pa
kraščius. Kinai ir britai 
padarys atskiras taikas su 
Japonija ir Vokietija. A- 
merikos demokratija žus 
per šį karą.

“Skleisti šiuos ir kitus 
melus Hitleris bandys vi
sokių štukų išvilkti iš savo 
juodo maišo. Bet ameri
kiečiai nebus apgauti”

Suskaldyk ir užkariauk 
įspėja, kad Hitlerio strate
gija neseks nustatytą for
mą: “Vienas objektyvas 
bus siekiamas šiandien, 
kitas rytoj, bet jo bendras 
tikslas bus vis tas pats; at
skirti mus nuo mūsų są
jungininkų bandydami su
griauti mūsų pasitikėjimą ° si7?)' -'.moi

Visuomet prie savęs tu- 
stytojai, kad tie kurie ra- rėkite pagelbininką - žo- 
gina mus įsigyti sau dau- dynėlį, kuris paaiškins 
giau laiko apsigynimui pa- jums angliškus nesupran- 
dedami tiems, kurie prieš tarnus žodžius. Jo kaina 
Hitlerį kariauja, mus stu- tik $1.00. Su užsakymu 
mia į karą. Bet šie įsireiš- prašome prisiųsti Čekį, 
kimai jau mums gerai ži- money orderį arba $1.00 
nomi, ir Amerikos žmonių pinigais.
neapmuilina. Bet tai buvo 
pakartota amerikiečių, 
kurie butų buvę labai nu
stebinti jeigu būtų žinoję, 
kad jie kartoja nacių pro
pagandą”.

Sekdami pasekmingą 
programą vartotą Prancū
zijoj, Hitlerio agentai

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PIRKIT NAMUS
Dabar yra geriausias laikas 

skleidžia visokius gandus pirkti namus ir farmas, kol dar i 
šioje šalyje, visi iš jų n6ra Pabran«’ ateity nama‘ ir 
kenksmingi ir neteisingi, farmos bus branSesni’ m“' 
pav., išsivaizduotos epide- teriolaa ir dubininkai eina 
mijos, kareivių pabėgimai braI1^ »<*ta »ūdu ir nnosa-
iš kariuomenės dėl blogo vybčs eis hran»'n- Až turiu 
maisto, brošiūra kartoja: *au= namų ant Pardavimo 1-2- ,
Nuo karo pradžios, vokie- 3 ,r 6 šeimų' B kurių gal,t, 

čių trumpų bangų žinios?asirinkti f už mažą kainą.’ 
šaukė apie barikadas Wa- Nus.p.rkt., Dorchester, Oumcy,'
shingtone, paniką biržoje, MattaPan’ HPde Park' 
perdėjimai apie mūsų nud dale’ "-t Rc.xi.ury ir Cam-j 
stolius Perlų Uoste ir Pa- br‘dge' Kas norIt nama ar far’
cifike. Vokiečių trumpų mą P‘rkti’ krei»kit& P“

* WILLIAM A. AMSIEDangų pranešimai apie 
Perlų Uostą buvo signalas 
Hitlerio agentams skleisti 
gandus, kad mes netekome 
savo laivyno, ir, kad mūsų 
laivyno karininkai išdavi
kai’’. Melagystė viskas.

Brošiūra baigia “Mes ži
nome, kad Hitleris, kuris 
visus terorizuoja, yra išti
krųjų baisiausiai išsigan
dęs žmogus visame pasau
lyje. Iškelta ranka, šau
kiantis balsas, rėkavimas, 
visa tai yra kaukė, kuri 
pridengia baimę to ginklo, 
kuris išlaiko žmoniją lais
vą: teisybė.- Mes apsigin
klavę teisybe ir mes nuga
lėsime tironą”,

Oueen Ann Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykąi.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

ligrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass-

30 Carruth St., Dorchester, 
prie Ashmont Station 

Tel. GENeva 3719

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU —

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BŪDU

♦ Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau-! 
da galvų, nėra energijos, palengvin-' 
kitę sau šiuo modemišku būdu — i 
kramtykite FEEN-A-MINT. ši sko-’ 
ninga vidurius liuosuojanti kramto-. 
ma guma pagelbės švelniai, bet tik-; 
rai, išvalyti vidurius. Miiionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa-l 
kramtykite FEEN-A-MINT einant' 
gulti — sekantį rytų tikrai jausite 
palengvinimų ir vėl jausitės puikiai. 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

r •4- l $
c

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK®
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.
Tel COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarztavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tai. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zalstskas F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dienų ir naktį
Koplyčia Permenims dykai T 

NOTARY PUBLIC
u TsL SOU'fĄtotf ©815 

Tai. 8OU Boston 2609
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Antradienis, Balandžio 14, 1942

Krašte, kur apie lietuvius nieks nebuvo girdėjęs. 
Arkivyskupas Vasario 16-tosios paminėjime. 
Ateivis kunigas — kolegijos administratorius. 

Australai mokinasi lietuviškai dainuoti.

Prieš pasaulinį karą ir lietuviškais tautiniais kos- 
po jo sunku buvo užtikti tiumais pasipuošę vietos 
lietuvį Australijoj. Bet ru- australus žavėjo. Žmonės 
sams 1940 metais pagro- nebuvo matę tokių kostiu- 
bus Lietuvą, kaip visi gy- mų, lietuviškų tautinių šo- 
ventojai, taip ir lietuviai, kių, žaidimų, nei girdėję 
Anglijos piliečiai (gimę lietuviškų dainų. Į sureng- 
Anglijoj, bet užaugę Lie- tą Lietuvos nepriklauso- 
tuvoj) buvo bolševikų api- mybės paminėjimą (Vasa- 
plėšti ir konfiskuotas vi- rio 16) net pats arkivys- 
sas jų turtas. Tai gi, An- kūpąs su savo kapitula at- 
glijos valdžia, kaipo savo silankė ir gėrėjosi lietuvių 
piliečius, priglaudė savo dainomis, žaidimais, šo- 
lėšomis atveždama juos į kiais. Už visa tai garbė 
Australiją. Viso atvežė čia priklauso kun. J. Tamu- 
150 šeimų, kurių tarpe bu- liui.
vo 54 lietuvių šeimos (ki- p0 11 mėnesių kun. J. 
tos estų, latvių). Gruodžio Tamulis išmoko net ir ra- 
6 d. 1940 m., laivas pasiekė gyti anglų kalba, bet ir 
vieną Australijos uostų ir laisvai vartoti tą kalbą, ir 
visos šeimos išsodintos pradėjo australus supa- 
kaipo pabėgėliai nuo bol- žindinti su Lietuva, jos 
ševikų teroro. praeitm, istorija. Dažnai

Visi buvo labai suvargę, buvo kviečiamas su pas- 
nes kelionė buvo ilga (14,- kaitomis apie Lietuvą ir 
000 mylių). publikos prisirinkdavo

Tarpe tų pabėgėlių buvo tiek, kad vietų neužtekda- 
ir vienas lietuvis kunigas Vo. Už tokį nuoširdų veiki- 
J. Tamulis, Anglijoj gi- mą arkivyskupas jį pasky- 
męs, bet Lietuvoj, užaugęs rė administratorium — 
ir mokslus išėjęs bei kuni- Christian Brothers Col- 
gu įšvęstas. Nuo pirmos iage. Brisbane. Teko gir- 
dienos, kaip pabėgėliai bu- dėti, kad kun. Tamulis 
vo iškelti iš laivo, jis rūpi- studentų tarpe tiek popu- 
nosi savo tautiečiais ir liarus, kad kolegijos cho- 
kaimyninių tautų seimo- ras net mokos lietuviškų 
mis, nesigailėdamas laiko dainų.
ir lėšų. Jis yra geras tėvy-j Be to, kun. J. Tamulis y- 
nainis ir karštas lietuvis ra labai geros širdies žmo- 
patriotas. Dėka Queens- gus. Išgirdęs kur susirgu- 
land diecezijos arkivysk. sį lietuvį nepraleis neap- 
J. Duhig, kun. Tamulis su-i lankęs, nepaguodęs, nesu
sipažino su australų kata-, šelpęs. Jis lietuvių vaikus 
Ūkiškomis draugijomis, pakrikštija, sergantiems 
Raud. Kryžium ir nuo to nuneša Šv. Sakramentą į 
laiko prasidėjo lietuvių namus, jauniems šliūbą 
pasirodymas tarp vietos duoda, mirusius palaidoja, 
gyventojų. Lietuviai buvo žodžiu, darbuojasi savo 
mielai kviečiami į Raud. tautiečių labui iš visos 
Kryžiaus parengimus, i širdies. Jei lietuviai Aus- 
draugijų arbatėles ir t. p. tralijoj.yra žinomi, tai a- 
Jauni vaikinai lietuviai, čiū kun. Tamuliui, 
taip pat merginos gražiai j Turėdami tokį dvasios 

vadą gyvenantieji čia lie
tuviai jaučiasi kaip už ko
kio mūro ir linki jam svei
katos, kad ir toliau jais 
rūpintųsi, tautiniai sąmo
nintų ir palaikytų Dievo ir 
tėvynės meilėje ir pagar
boje tam kraštui, kuriame 
radome prieglaudą, pabė
gę iš komunistų pragaro.

(“D.”)

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Groborius

NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

Iš KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernue ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE 
arba STOCK ALE. Tai alus, kutų visi mėgsta ir jo nori.

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

60 ELLSWORTH ST., 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

MM

GIBRALTARAS PRISIRENGIA — Kai pavasaris parodė savo sparnus, tai britų Tommies pradė
jo savo manievrus Viduržemio jūros tvirtovės krantais, pakrantėmis ir išmėginimu lipti į ak
mens kalną. Tai vis prisirengimas sutikti ašies galimą puolimą.

TIKĖKITE, AR NE...
• Tikėkite, ar ne... Tik kiek Ii būti padaryta daug žalos, 

laiko prabėgo, kai buvo pa- Taigi gen. Milės ir perspėja pa
skelbta, kad moterų - merginų kraščių sargybas budėti, nes 
mados “įšaldytos”. Gražiosios nėra žinoma, kada priešas kę- Į 
lyties pasaulis šioje šalyje labai sinsis
susirūpino, nes kaipgi gali ke-!

būtinai kaip nors kiekvienas 
įsigyti. Kilo didelis susigrūdi
mas. Atvykus policija minią iš
sklaidė, o savininkui įsakė šin- 
•kas nuimti nuo lango ir paslėp
ti gilumoj. Iš to seka, kad Ita- 

įlijoj yra didelis trūkumas val
gomų produktų. Bet vienas me-

lis metus nešioti tos pačios ma
dos kepuraitę, dresiukę, ir kitus 
drabužius. Kad ir tą patį drabu
žėlį, anot moterų, šieš tiek pa
trumpini, pakreivini ir ot vis 
jau naujas dalykas. Šiomis die
nomis ponia Rooseveltienė kai 
, . Toks jaunuolio pasielgimas, taibėjo merginoms Wellesly kole- _ , __ ._ ___ \
gijoje. Ten ir buvo padaryti pa- 
,. . . , . tai nei naudingasklausimai madų tema. Ponia . . .
Rooseveltienė, Prezidento Roo-

... , _ ' 1 damasis menamas artistas, sa-sevelto žmona, sake merginoms:
... ... ... . , kėši, kad jis negalįs šaudyti įdžiaugsitės nesiodamos tą ką J ° J *

. .... - - kitus. Ir čia kaip tik prisimenatunte... Esą uz šešeto menesių r r
, - .. . , . . ... - i viena graži pasakaitė: “Ui, arbusite patenkintos bet kuo nusi- 1 r

BOSTON BRANCH PHONE 
So. £e«ton
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pagaminti tiek tavoro, kiek jo 
reikalaujama ir dėl to pakyla 
kainos. Piniginės sistemos žino
vai jau dabar sako, kad inflia
cija jau įsiskverbė į mūsų gyve
nimą ir kai erkė laikosi. Sako
ma, kad nuo rugsėjo 1939 metų 
ligi sausio 1942 metų kainos pa-

Tikėkite, ar ne... tik nese- tąsi į akis dalykas, kad čia bu- j kilo 13 nuošimčių. Tas reiškia,
niai tūlas filmų pasaulio artis
tas nenorėjo stoti į Dėdės Šamo 
kareiviavimo tarnybą ir jis bu
vo, kaip ir kiti panašūs, nusiųs
tas į “objectors” stovyklą, kur 
dabar miškuose kerta malkas. 
Toks jaunuolio
tikrai nėra nei pavyzdingas tau- 

jam pačiam.
Ir kas svarbiausia, kad aiškin
damasis menamas

pirkusios. Merginoms davė su
prasti, kad dėl tokių dalykų, tai 
šiomis dienomis neverta galva 
kvaršinti.

• Tikėkite, ar ne... bet cigare
tų pakeliai nebus vynioti į si
dabru blizgančius popieriukus- 
pamušalus nuo gegužės 1 d.

• Tikėkite, ar ne... bet lūpų 
dažymo gražios metalinės apva- 
los dėžutės bus pakeistos į kie
to popierio dėžutes, nes metalas 
reikalingas karo industrijai.

• Tikėkite, ar ne... bet jau tik 
pavasariui parodžius savo pir
mus spindulius, valdžios virši
ninkai pataria visiems fabrikų

vo kalbama apie mėsą, o ne apie į kad infliacija jau laimėjo 13% 
makaronus. Pavyzdžiui, vienas savo galybės. Kitais žodžiais 

i italų diplomatas Amerikoje, kai tariant doleris neteko savo ver-

ir naktį kariauna?” — Taip.— 
“Ui, patamsiai gali pataikyti į 
akį...”

• Tikėkite, ar ne... bet atrodo, 
kad šis karas, privers išrinkti 
nuo gatvių visą mindomą ir ne
reikalingą plieną bei geležį. Štai 
Bostonas atidavė valdžiai di
džiulį geležinkelį, kuris ėjo virš 
miesto gatvių, o kiti miestai iš
kasa iš gatvių susisiekimo bė
gius, kurie buvo palaidoti. O iš 
įvairių privačių vienetų geležies 
laužo kolektoriai išrenka visą 
įvairų jovalą. Tikrai, atrodo, 
kad žmonės nežinojo, kad jie 
turi tiek daug turto, kuris buvo 
užmirštas. Gal karo laikas ir

ir namų savininkams pasirūpin- • daugiau iškas užmiršto turto..
ti anglių iš anksto, o tiems, ku
rie kūrena aliejum pakeisti ku
rą anglimis. Kaikurie dealeriai 
nusiskundė, kad jie neturį tiek 
pinigų, kad užpirkus daug ang
lių, tai valdžia pasisiūlė tą rei
kalą finansuoti. Aiškinama tas 
kuro iš anksto įsigyjimas, kad 
nebūtų rudeniop jokio užsikim
šimo tos rūšies markete.

• Tikėkite, ar ne... šiomis die
nomis vyriausybės organai pra-

jis buvo priverstas išvykti iš 
sostinės į jam paskirtą vietą, 
jis pasiėmė su savim keturis 
šimtus (400) svarų makaronų.

tės trylika nuošimčių. Kas yra 
daroma, kad užbėgti už akių 
infliacijai? Visų pirma pakelia
mi mokesčiai (taxes), parduo
dami plačiausiai apsigynimo 
bondsai ir ženklai ir dalinai jau 
“įšaldytos” kainos. Visa tai pa- 

.• deda sulaikyti infliaciją. Jeigu 
nebus imtasi griežtesnių žygių 
prieš infliaciją, tai algos turės 
būt keliamos, pabrangs pragy
venimas, nuo to nukentės daug 
darbo žmonių, kurių algos nu-j 
statytos ar tai per insurance! 
mokesčius, ar tai senatvės al

^Tikėkite, ar ne... bet šiomis 
dienomis italai nusiuntė du sa- i 

,vo pasažierinius laivus: Vuica 
nia ir Saturnia į Gibraltarą, į 
britų tvirtovę, kur pasiims dau
gybę italų, kurie kitą syk buvo 
nuvykę į Ethiopiją apsigyventi.
Matyt, kai britai išgrūdo italus 
iš Ethiopijos ir ethiopai vėl pa
siėmė sau kraštą valdyti, tai iš 
ten iškraustė visus buvusius i-į . . •.
talus, kuriuos britai atgabeno į; ....., . , , , mu didžios vertesGibraltarą ir pravedę derybas 
su italais dabar perleidžia juos 
vykti į savo tėvynę. Tai tau ir 
gyvenimas po diktatorių rėži
mu. Čia Mussolinis šaukė, kad 
Italijos imperija siekia Indijos 
vandenyną, o čia britas sukrovė 
į laivus italų imperijos likučius 
ir atsiuntė per “paštą” ilgai at
minčiai.

gos, taipgi būtų paliesti nustoji- 
savo pinigų, 

kurie laiko pinigus bankose, ar 
kituose vertybės popieriuose. Iš 
to seka, kad reikia imtis prie
monių prieš infliaciją. Aišku, 
kad jeigu nebus sulaikyta in
fliacija, tai valdžia bus privers
ta atspausti daugiau ir pinigų, 
kaip kad praeitam kare darė ki
tų valstybių valdžios. Bet tas 
žygis veda prie valstybiniai-tau- 
tinio bankruto. Čia peršiasi 
klausimas, kaip sulaikyti inflia-

nęi,ąlgps,?pęįr^1ągyvęnimo 
i lykai. Tam jau daromi žygiai'jr 
tpj. pramatė prezidentas Rooeįe- 

! veltas, kad taip gali įvykti ir 
dar prieš metus laiko paskj)rė 
Kainų Administratorium p. 
Leon Henderson, kad tą klausi
mą kuogreičiausiai patvarkytų. 
Tik čia jau metai prabėgo, o 
dar labai mažai kas padaryta. 
Paskutinėmis dienomis tas 
klausimas vėl pagyvėjo Wa- 

'shingtone ir reikia manyti, kad 
šalies viršininkai užbėgs už a- 

j kių tai šalies krizei, kuri gąsdi
na visus per infliaciją.

• Tikėkite, ar ne... Tarnas
Versiackas iš Lowell, Mass. pra
našauja, kad karas tuojaus 
baigsis. Jis sako, tai patyrimas 
ir faktai paimti iš gyvenimo. 
Klausykite, jis sako: “Kai aš 
buvau jaunas ir kilo karas rus- 
kio su japoncais, mane tuojaus 
pašaukė novobrancu ir aš bu
vau paskirtas į sapiorus ir išde- 
leguotas į karą su japoncais. 
Na, sakau, dabar tai neliksiu... 
Japonai, tai tikrai pasius smer- 
ci marškinius. Važiavom, važia
vom ir atvažiavom Sibiran. Sus
tojom Omskan. Ten radau ir lie
tuvių. Iš ten priskyrė važiuoti j 
Charbiną, paskiau Vladivosto
ką ir Port Artūrą. Bet man tik 
atvykus į japoncų frontą ir pa
sibaigė karas... Dėkui Dievui, 
atsidusome lengviau. Po kiek 
laiko grįžau atsitarnavęs į Lie
tuvą ir išvykau į Ameriką. Čia 
iškilo Pasaulinis karas. Mane 
čiupt ir į kariuomenę. Sakau, 
kad aš persenas, bet kur tų iš
siaiškinsi be dokumentų. Tuo
jaus ištraukiau savo ruskos tar
nybos bilietą ir rodau, ve, kad 
nevierinat... Bet, vistiek mane 
ima kariauti su vokiečiais Na, 
ir kas gi?! Kaip tik aš į fron
tą, tai karas ir užsibaigė... Da
bar va šito mėnesio 27 d. vėl 
reikia registruotis. Ir tikėkite, 
ar ne... jeigu tik mane pašauks 
į frontą, tai karas tikrai užsi
baigs...

^Tikėkite, ar ne... Norvegijo
je pradėti gaminti peiliai, ne
skęstą vandenyje. Kaip žinome, 
bet kuris peilis numarma į upės, 
ežero ar tvenkinio dugną, net 
kelių sekundžių nepaplūduriuo- 
damas. Dėl to daugelis betriū
siančių ant vandens atsiduria 
nekokioje būklėje. Šiuo atveju 
nauji norvegiškieji peiliai, be 
abejo, bus labai naudingi. Šie 
peiliai jau gaminami įvairiausių 
rūšių. Jie neskęsta dėl to, kad 
jų rankenos yra pagamintos iš 
lengvesnės už vandenį medžia
gos, o be to, kad yra jose pri
pildytos oro tuštumos.

Kai kas gali pagalvoti kam tas 
laužas reikalingas? Čia prisi
mena viena žinutė, kaip japonai 
panaudojo laužą. Jie sulaužė 
smulkojo laužo daleles, kurios 
buvo surūdijusios ir pripildė 
bombų tuštumas, o geresnįjį 
plieną sutirpino ir pagamino iš 
jų tankus, laivus, orlaivius...

• Tikėkite, ar ne... bet ponia 
Rooseveltienė ragina šios šalies 
merginas, kad jos ateitų į pa

nešė, kad defense bonds ir! galbą auginti derlių ūkiuose bei 
stamps vardas pasikeičia ir bus Į darželiuose. Ji pati esą įsteigs 
vadinama — “tcar savings^. Tie Baltųjų Rūmų rezidencijos Per-
bonai pasirodys markete, kaip 
tik išsibaigs pirmųjų atsarga.

• Tikėkite, ar ne... Generolas 
Milės perspėja, kad laikui bė
gant gali
čiuose 
invazija bei 
vairių 
viii

galės darželius. Ji sakė, kad iš 
savo darželių valgysią daržo
ves...

• Tikėkite, ar ne... bet tūlas
būti Atlantiko pakraš-: italas Milane pakabino savo 

daryta parašiutninkų: mėsos krautuvės lange porą 

jei užpuolimas ant j- šinkų (hams). Ir kas atsitiko?! 
kraščių karo dirbtu- Susirinko ruynia italų, kurių 
geležinkelių irtaS^r- seilės v Hgf norėjo

^Tikėkite, ar ne... per ištisą 
pereitą šimtą metų moterys šio
je šalyje negalėjo įeiti į Secret cįja ? Tai yra vienas ir tai vie- 
Service, bet šiomis dienomis1 ninteHg keliag kad valdžia 
Chicagoje tas nusistatymas pa-l 
keistas ir tūlos dvi panelės bu
vo priimtos toj tarnyboj, kaipo 
‘stenographers’. Iš to seka, kad 
merginoms atsidaro nauja šaka 
darbų, kuri ligi šiol buvo joms 
neprieinama.

• Tikėkite, ar ne... šiandien 
svarbiausias klausimas politinė
se viršūnėse ir visuomeniniame 
gyvenime, tai dienos pragyve
nimo pabrangimo problema.
Kada viskas pabrangsta, kainos 
pakyla, tai tada savaime doleris 
atpinga ir už dolerį gauni ma
žiau produktų bei kitokių pre
kių. Tas reiškia piniginė inflia
cija arba nukritimas dolerio 
vertės. Infliacija aiškinama dar

visų visuotinu platumu “įšaldy
tų” visas kainas. Tada nekilt

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Nakt)
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DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.C
Pusei metų ........................................ $2.C
Imant sykį į savaitę metams........... $2.C
Pusei metų .......... _...................... $1.C

tuo, kad ant marketo yra per
daug pinigų, arba kitaip tariant 
perdaug žmones išleidžia ir per- 
didelis pinigų- išleidimas tiek 
diėlis, kad prekyba nesuspėja

Čekius ar money orderius siųskite

“DARBININKAS”
M • į M CP *

Vest Broadway, South Boston,;




