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Komunistų laikraštis 
“Laisvė” smarkiai puola 
Amerikos ir Anglijos pa
reigūnus ir laikraščius, 
kurie saiko, kad dar ne 
laikas pradėti antrąjį 
frontą Europoje. D. M. 
Šolomskas tame laikraš
tyj, rašo: “Bet iš Anglijos 
ir Amerikos pusės būtų 
savižudystė neveikti da
bar, kada Raudonoji Ar
mija taip kovingai muša 
si, bet laukti, kad ji viena 
mums laimėtų karą

Ar Anglija ir 
neveikia? Anglijos ir A 
merikos karo jėgos yra vi
suose frontuose. Anglija 
ir Amerika teikia stambią 
pagalbą ir Rusijai. Tačiau 
visa tai, ką daro Anglija 
ir Amerika nepatenkina 
komunistų.

Iš to ką komunistei ra
šo savo spaudoje, galima 
suprasti, kad jie nori tik 
Rusiją išgelbėti, o su ki 
tomis šalimis jie visai ne
sirūpina.

Bet Anglija ir Amerika 
laikosi kitokios politikos. 
Jos kovoja už visų tautų 
visos žmonijos laisvę. Mes 
neneigiame Rusijos kar 
iygiškumo, bet ji gina 
vien tik savo žemę. Su
prantama, kad ir gynimas 
savo žemės gelbsti Suvie
nytam Tautom apginti ki 
tus kraštus ir laimėti per
galę.

Anglija ir Amerika iš
bandė nacių jėgas vakari
nėje Europoje, kada įsi
veržė į nacių okupuotą 
miestą Dieppe, .ši 
Prancūzijoje. tas 
žirnis brangiai kainavo. 
Vien tik Kanadiečių karių 
žuvo 67 nuošimtis. Taigi 
Anglijos ir Amerikos ka
ro vadovybė geriau žino, 
kada atidaryti antrąjį 
frontą vakarinėje Europo
je, kaip komunistai, šiais 
laikais pasitikėjimas karo 
vadovybėm yra išmintin
giausias dalykas.

Mes nesame prieš ant
rąjį frontą, bet mes nesi
jaučiame esą karo strate
gai, kad gedėtume karo 
vadovybėm padiktuoti, 
kada jie tokį frontą turė
tų atidaryti.

Metalo Liekany Rinktas 
Jau Prasidėjo

Pirmadienį, rugsėjo 28 
L prasidėjo metalo lieka

nų (scrap) rinkimas. Pre
zidentas Rooseveltas atsi
šaukia į Tautą, kad su
rinktų visas metalo lieka
nas DABAR.

Taipgi atsišaukia į visus 
Donald M. Nelson, Karo 
Produkcijos Tarybos pir
mininkas, atsišaukia į vi
sus Jung. Valstybių pilie-Į 
čius pravesti šį metalo 
liekanų vajų sėkmingai.

Kaip žinoma, kiekviena
me mieste ir miestely yra 
liekanoms rinkti komite
tai. Tie komitetai pasirū
pins gauti vežimus metalo 
liekanoms surinkti ir su
vežti į vieną vietą.

Valdžiai reikalingas ne 
tik metalas, bet taipgi gu
ma (rubber) ir skarma
lai.

Iš surinktų, mums civi
liams gyventojams nerei
kalingų daiktų Dėdė Ša
mas pasigamins ginklų 
karui su priešu. Pagelbė
kime mūsų jauniems vy
rams karo frontuose lai
mėti pergalę.

Nušovė Didelį Banginį 
Vietoj Submarino- I

North Hampton, N. H.J 
rūgs. 28 —
Atlantiko 
stebėta kas tai 
paprasto. Manyta,
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Statymas Viršija 
Skandinimus

4000 Nacių Žuvo Stalingrade
Raudonieji Pripažįsta Priešo Maža 

Pažangą

Maskva, Rusija, rūgs. 28 dabartiniai mūšiai stalin- 
— Sovietų komunikatas grade viršija Verduno 
skelbia, kad vienoje Sta- mūšius pereitame Pasau- 
lingrado miesto dalyje liniame kare.
sekmadienio kautynėse 
užmušta 4000 nacių karei
vių. Tačiau kitoje miesto 
dalyje priešas padaręs
mažą progresą. Washington, D. C, rūgs.

Šiaurvakarinėje Volgos 28 — Sir Arthur Salter, 
upės miesto dalyje rusai Britų prekybos laivyno 
ištrenkė nacius iš kaiku- misijos viršininkas šioje 
rių namų ir stumia juos šalyje, pareiškė, kad “pir- 
tolyn iš miesto. Didžiausi mą kartą, šį mėnesį Su- 
mūšiai eina toje miesto vienytos Tautos bendrai 
dalyje. Pereitą šeštadienį pastato ir išleidžia dau- 
pačiame miesto viduryje giau laivų, negu šių metų 
raudonieji nužudė 1000 laikotarpyj jų nuskandi- 
nacių ir paėmė jų daug į narna
nelaisvę. Kitoje miesto da-

Pirmojo pasaulinio karo Britų premjeras David Lloyd George, irgi 
atlieka savo dalį šiam karui. Jis prižiūri moksleives, kurios skina vai
sius ir tuomi padeda ūkininkams suimti derlių.

Bostono Laivas_ _ _ _ _ _

Londonas, rūgs. 28 —
priešo submarinas. Palei- Buvęs Jung. Valstybių 
sta bombos, kurios tą vandenyno pakraščių sar- 
priešą” nugalėjo. Kada gybos laivas “Chelan”, 

nugalėtas “priešas” įsprū- kuris veikė šiaurės Atlan- 
do tarp dviejų uolų, pasi- tiko vandenyne, nuskan- 
rodė, kad tai buvo ne sub- dino didelį Italijos subma- 
marinas, bet banginis riną, kurio kapitonas tapo 
(whale). Bombos nutrau- užmuštas ir to submarino
kė banginiui uodegą. 

Dabar North Hampton
įgula paimta į nelaisvę. 
Kitas italų submarinas

miesto valdininkai nežino; buvo sužalotas ir nuskan- 
ką daryti su tuo dideliu . dintas. 
banginiu (whale), kuris! Kaip žinoma tas J. V 
sveriąs 10 tonų. Bandyta sargybos laivas “Chelan”

Lietuviškai komunistiš
kai spaudai prof. V. Bace
vičius jau pasidarė “virta- 
ožis*. Kada prof. Bacevi
čius dalyvavo komunistų 
programose, rašė straips
nius į jų laikraščius, tai 
jis buvo “virtuozas”. Kaip 
greit prof. Bacevičius nu
smuko komunistų akyse 
ir protuose.

Mes manome, kad prof. 
Bacevičius nepasikeitė, 
tik komunistai, papratę 
vartaliotis ragožium, ap
sivertė ir prof. Bacevi
čiaus atžvilgiu.

Kaip čia seniai komunis
tai buvo didžiausi nacių 
“frentai”, o dabar, apsvai
gę nacišku raugu, nori vi
sus kitus užkrėsti naciz
mo liga, kad patys galėtų 
ją nusikratyti.

sudeginti, bet nepavyko, 
nes Atlantiko bangos už
gesino ugnį.

Jung. Valstybes Prarado SS 
Karo Labus

New York, rūgs. 28 — 
Oficialiai pranešama, kad 
laike šio karo Jung. Vals
tybės prarado 58 kovojan
čius laivus. Iš tų laivų, tik 
vienas destrojeris “Reu- 
ben James” — 1190-tonų 
nuskandintas prieš Pearl 
Harbor.

Remfc Uos Šalies apsigynimą! 
Pirk Defenae Bonds ir Štampą!

MVMV
ND DAY

Nuo dabar, sako Sir 
Arthur, “jeigu priešo ata- 

Raudonieji atmušė ke- kos nebus sėkmingesnės, 
turius Hitlerininkų puoli- mes turėsime daugiau lai
mus tankais. Dešimtį tan- (Vų kiekvieną mėnesį veži
kų sužalojo arba padegė. mui kareivių ir reikmenų 
Tačiau apie kitus ketu- į kovos laukus”. Tačiau, 
rius nacių puolimus tan- jįs pridėjo, neužteks ir tų 
kais raudonieji nepaduo- priedinių laivų, nes “Ame- 
da žinių. » rikos armijos jėga auga

Maskvos - Leningrado ir daug greičiau, negu laivų 
Kaukazo frontuose, rau- skaičiaus padidėjimas 
donieji sako, kad jiems pristatymui juos į veiks- 
pavyko atstumti nacius, mo lauką”.
Novorosyjsko fronte rau- j Laivyno Komisija skel- 

' donieji atsiėmė keletą kah bia, kad pirmas laisvės 
mėlių ir užmušė 1200 na- laivas, kuris pavadintas

lyje užmušė 600 nacių.

273 Kvislingai Atsisakė
Vykti Į Rusijos Frontą
Londonas, rūgs. 28 — 

Nemažas skaičius., Kvią- 
lingo pasekėjų norvegų 
nacių, įimant 273 norvegųvadintas “Ldlworth”, ka-

da jis buvo priskirtas prie Tcil* i vieną dien*‘ v°rone- Amerikos spalvuoto vyro

ti j Gjovik koncentracijos 
stovyklą už tai, kad jie at
sisakė vykti iš Norvegijos,

Britų laivyno.

Badas GraUjoj
Londonas, rūgs. 28 —Dr. kaipo savanoriai, į Rusi- 

A. W. Cawadias, Graiki- jos frontą.
jos Raudonojo Kryžiaus, .............
pirmininkas, skelbia, kad Norvegijos žiluos pasie- 
iš 300,000 vaikų Atėnuose Londoną, kad ten kas- 
ir Pirejuose mirė badu dien vis daugiau ir dau- 
110,000. Dr. Cawadias at- Kvislingo pasekėjų

apylinkėje naciai paliko 
1673 nužudytus savo ka
reivius.

Raudonieji sako, kad

vardu, Booker T. Wa- 
shington, paleidžiamas į 
vandenyną antradienį, 
rūgs. 29 d., iš California 
Shipbuilding korporacijos 
kiemo, Wilmington, Calif.

Rezignavo Lenkų Armijos Vadas
«i&nnVia i Antriiin ir kita* pasitraukia ir dedasi su Londonas, rūgs. 28 
Suvienytos Tautos, prašy-'Patri?tinSąis norvegais į Wladystow Sikorski, 61

pereitais metais buvo pa- damas pagalbos Graikijai. • kovai prieš nacius

Amerikiečiai Atnaujino Puolimą 
Priešo Iš Kinijos

pantus. 
Kartą Norvegijos pa-

oku- m- amžiaus, Lenkijos val
džios ištrėmime premje
ras ir vyriausias armijos

kaip ir Sikorski, kad jis 
buvo priešingas Pilsuds
kio režimui, bet grįžo į 
armiją prasidėjus karui.

'dangėse pasirodė keturi jvada?- ^gnavo is parei- 
; Britanijos bomberiai. Gy- ?«• Lenk>» ‘"formacijų o- 
ventojai, išbėgę ant laiptų flsaa kad „Slk“rakl
ir j gatves linksmai mosi- pasitraukęs dėl perdide- 
kuodami sveikino, kiti ho darbo sPaudlm0

Iš Amerikos Oro Jėgų ponus Hanoi, Prancūzų
Stovyklos Kinijoj, rūgs. Į Indo - Kinijoj, kur japo-
28 — Leit. - gen. StihveU’s nams padarė daug nuos-
ofisas praneša, kad Ame-itoUW- Sunaikino japonų
rikiečiai lakūnai atnauji-i ,baz«’ ,n““vS Penklus. Ja’ 

4 ponų lėktuvus, nei vieno no puolimą japonų. Ame-j^ lžktuvo neprarasda.
rikiečių lėktuvai puolė ja-

Lavai Pasitarimuose Su Nacių 
Atstovais Paryžiuje

mi. Taipgi sunaikino de 
šimtį japonų 
mų.

Užmušė JaponyGeneroly

šaukė: “Anglai atvyko’

Gasolino Vartojimo Suvar
žymas Visoje Šalyje

Sikorskio pareigas, kai
po armijos vado, užėmė 
leit.-gen. Dr. Marjan Ku- 

įkiel, vienos lenkų armijos 
dalies vadas Škotijoje. Dr 
Kukiel yra 58 m. amžiaus,

Washington, D. C., rūgs. įžymus lenkų istorikas ir 
28 — Vyriausias gumos armijos divizijos vadas iki 
(rubber) gamybos parei- 1925 m. Jis pasitraukęs iš

sunkveži- gūnas William M. Jeffers armijos 
įsako sumažinti gasolino 
pardavimą ir vartojimą 
visoje Amerikoje, kaip da
bar yra septyniolikoje ry
tinių valstybių.

Gasolino pirkimo ir su-

1927 m. dėlto, čiuose.

Smalki Audra Padarė 
Didelius NuostoHus

Sekmadienį, rūgs. 27 d. 
ir naktį į pirmadienį siau
tė smarki audra su lietum 
beveik visoje Naujoje An
glijoje, ypač Didžiajame 
Bostone ir apylinkėje. Iš
versta daug medžių, nu
traukta elektros, telepho- 
nų ir telegrafo vielės, su
daužyta daug laivelių, sto
vėjusių Atlantiko pakraš-

Bern, Šveicarija, rūgs. 
28 — Vichy užsienių mi- 
nisteris Lavai, išmetęs iš 
pareigų Jacąues Benoist- 
Mechin, valstybės sekre
torių, kaip praneša, nu
vykęs į Paryžių pasitari
mams su Vokietijos nacių 
atstovais, kaip daugiau 
pasiųsti prancūzų darbi
ninkų į Vokietiją.

Sakoma, kad Benoist- 
Mechin daręs sąmokslą 
nuversti Lavai valdžią.

’ Lavai pareiškė spaudai,

Chungking, Kinija, rug
kad jo atsišaukimas į dar- sėjo 28 — Specialus Ki-' vartojimo aprubežiavi- Į 
bininkus birželio 22 d. da- niečių aukštosios koman-.mas įsakyta įvesti nuo

Amerikiečiams Uždrausta Va
žiuoti Lėktuvais Iš Prancūzijos
Bern, Šveicarija,

vęs gerų rezultatų. Jau dos pranešimas sako, kad lapkričio 22 d. visoje šaly- _ Prancūzų lėktuvais
20,000 darbininkų užsire- gegužės 28 d. Lanchi sek-!je. važiuoti uždrausto Suvie-
gistravę vykti į Vokietiją. Į ei joj, Cheking provincijoj! Sumažintas gasolino su- nytų Tautų piliečiams,

rūgs. liečia ir diplomatinę įstai
gą

Vokietija reikalavusi 150,- tapo užmuštas Japonijos vartojimas pagelbės tau- ypipiVĮams Tai pir-
000 darbininkų už 50,000 gen. Nuogi Sakai. —------ z—V1—' v
prancūzų kareivius, kurie Į Vakarykštis reguleris
karo metu buvo paimti į komunikatas skelbia, kad
nelaisvę.

Kaip žinoma, Lavai yra
ant Changlingkang buvo 
nesėkmingas. Kiniečiai tą 

išleidęs dekretą suregis-1 puolimą atmušė ir japo- 
truoti visus darbininkus nams padarė daug nuos- 
ir juos siųsti Vokietijon, ‘tolių.

pyti gumą (rubber), ku- mag to^s dįsįrįminuojan- 
ns taip reikalingas karui. tįg neokupuotos Prancūzi- 

Sakoma, kad nebūtinas jos valdžios įsakymas.
japonų puolimas iš Ichang važinėjimas automobiliais I baugiausia paliečia Am a.

bus sumažintas taip, kad „kiečius, 
nei vienas automobilistas i 
negalės važinėti daugiau! Amerikos 
kaip 2,880 mylių per me-1 reikalauja išaiškinti įsa- 
tus. Ikymą, kuris turi būti pa-

2enės Drebėjimas 
Kuboje

Santiego, Cuba, rūgs. 28 
— Sekmadienį, rūgs. 27, 
11:54 vai. vidudienį įvyko 
žemės drebėjimas. Tačiau 

ambasada kol kas nėra žinių, kad šis 
žemės drebėjimas būtų 
padaręs nuostolių;
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LDS N. A. APSKRIČIO ŠUVA- 
ŽIAVIMUI PRAĖJUS

So. Boston, Mass. — ta greito pasveikimo. Dė- 
Sekmadienį, rugsėjo 27 d., kotą kleb. kun. P. Virmau- 
š. m., Šv. Petro par. salėje, skiui už patalpas. Valdy- 
So. Bostone, įvyko LDS ba palikta senoji ir toliau 
Naujos Anglijos Apskri- eiti savo pareigas. Suva- 
čio suvažiavimas. Į šuva- žiavimas baigtas apie 5 v.

Raporteris.žiavimą atvyko atstovai 
iš 6 kolonijų: Lowell, Na- 
shua, N. H., Brockton,
Cambridge, Norwood, ir 
South Boston. Padary
ta rimtų nutarimų ir pasi- Chungking, Kinija, rūgs. 
sakyta dėl siūlomo biliaus 28 — Wendell L. Willkie, 
Massachusetts valstybėje, Prezidento Roosevelto as- 
kuris taikomas ‘gimdy- meninis atstovas, iš Rusi
mo kontrolės’ reikalu. Ka-1 jos išvyko į Kiniją. Kini- 
dangi šis siūlomas baisa- jos valdžia ir karo vado- 
vimui piliečiams bilius pa- vybė yra pasiruošusi p. 
čiame savo principe yra Willkie iškilmingai sutik- 
pažeidžiantis katalikybės,: ti ir pavaišinti. Keturioli- 
tautybės ir doros bei šei- ka organizacijų paruošė 
mos gerovę, taigi ir pasi-' šaunią programą. Pasitiks 
sakyta, prieš tokio biliaus, jį su gėlėmis, 
pravedimą ir raginta, kad iš Rusijos p. Willkie iš- 
kiekvienas pilietis balsuo- vyko lėktuvu. Rusai apdo- 
damas lapkričio 3 d., ant vanojo Willkie lazda., ku 
balsavimo blankos prie' rią jie padarė iš Tolsto- 
Question #1 pastatytų ; jaus vardu pavadinto me- 
prie “No” savo kryžiuką, i ąjįin

Tuo reikalu skaityta iš
sami paskaita, kurią pa
ruošė kun. S. Kneižis. Nu
tarta tą paskaitą patal
pinti spaudoj — “Darbi
ninke”.

WiHkie Jau Kinijoj

Vėl 10 Cefaį Nužudė Už 
"Išdavystę"

Pageidauta,
Centras, pasitaręs su Ger
biamais Klebonais ir kitų 
organizacijų valdybomis, 
išleistų lapelius, kuriuose 
painformuotų ir paragina

Rumunija Pasiuntė 15 DM- 
rijo | Rusijos Frontu

Istanbul, Turkija, rūgs. 
28 — Pasiekė žinios Tur
kiją, jog Rumunija perei
tą savaitę pasiuntė į Rusi
jos frontą 15 divizijų iš 
savo 20 divizijų.

Vokietijos naciai nori, 
kad tą patį padarytų ir 
Vengrija. Jeigu ji to ne
padarys, tai naciai paskirs 
Vengrijai savo komisarą,; 
ir tuomet vengrai bus pri-I 
versti daryti taip, kaip na 
ciai nori.

Areštavo 35 Nepilietius
Newark, N. J., rūgs. 28 

— Šiomis dienomis J. V. 
FBI agentai padarė kratą 
italų ir vokiečių nepiliečių 
namuose ir areštavo 35 į- 
tartinus italus ir vokie
čius. Sakoma, kad iš areš
tuotų yra keli, kurie pri
klausė prie fašistinių or
ganizacijų.

PARĮIHINKAS

Pačioje Kanados šiaurėje, Alaskos kelio darbai dar tebevyksta, 
paveikslas parodo, kad ten labai skubiai viskas varoma pirmyn.

J. Butkevičius.

{vairių Profesijų Amatų Ir Luo
mų, Sv. Užtarytojai Arba 

Globėjai

lienė, nes ji pati savo ran
komis visuomet kepdavo 
duoną, ir dalydavo ją pa
vargėliams, nors dėlei to 
savo elgesio, daug nema
lonumų, turėdavo nuo sa
vo vyro nukentėti, lapkri
čio 19;

balti jo valstybėmis atlikti 
didžio tikslumo geodezi
niams darbams pagal ben
drą planą ir metodą. To 
darbo teko imtis neturint 
tokių specialistų, kokius 
turėjo senos didesnių val
stybių organizacijos, kaip, 
pav., Vokietijoje, Švedijo
je ar Suomijoje. Lietuva 
prisiėmė tokį uždavinį ir 
jį garbingai atliko tik dėl 

Į to, kad a. a. Antanas Kfik- 
ščiūnas sugebėjo darbą 
tinkamai suorganizuoti, 
aprūpinti brangiu ir kom
plikuotu įrengimu, rasti 
ir panaudoti reikalingus 
specialistus ir nugalėti 
daugybę sunkumų; velio
nis, o kartu su juo visi 

; Lietuvos geodezininkai 
, galėjo pasidžiaugti pui- 
I kiais atlikto darbo rezul
tatais: Lietuva pirmoji 
pabaigė jai. tenkančią dar
bo dalį; pasiektas tikslu
mas patenkino pačius 
griežčiausius reikalavi
mus, o, pav., Lietuvos ba
zė (pagrindinė linija) prie 
Švėkšnos išmatuota su di
džiausiu Pabaltyje tikslu
mu.

Svarbiausias karo topo
grafijos skyriaus nuopel- 

5) Knygų Aptaisytoji^: inas yra išleistieji Lietu-

Bern, Šveicarija, rūgs. 
kad LDS 28 — Pragos radio skel

bia, kad pereitą ketvirta
dienį Vokietijos nacių a- 
gentai nužudė 10 čekų už 
“išdavystę” prieš Vokieti
ją-

tų lietuvius piliečius bal
suoti prieš “Question No.
1”.

Nutarta rengti maršru
tą ir varyti LDS narių va-! Bern, Šveicarija, rūgs. 
jų. Numatyta atsikreipti 28 — Čia gauta žinių, kad 
su kvietimu į LDS Centro naciai areštavo 300 Ame- 
pirmininką kun. J. švagž- ‘ rikiečių okupuotoje Pran- 
dį, kad jis, jeigu aplinky- Į c ūži joje, kaipo įkaitus, 
bės leistų, imtųsi vykdyti,,Tai galima buvo tikėtis, 

koloni-kad naciai areštuos Ame-nors artimesnėse 
jose maršruto programą. 
Apskritys išrinko tris as
menis: A. Daukantą, A. 
Zavetską ir A. Peldžių, su-

vos žemėlapiai 1:25.000, 
1.100.000 ir 1:400.000. Tą 
darbą suorganizavo ir re
alizavo velionis. Nauji lie
tuviški žemėlapiai atitin
ka visus mokslo ir prakti
kos reikalavimus. Geode
ziniams darbams koordi
nuoti veikė tarpžinybinė 
geodezinė komisija, ku-

i— Šv. Petras Celestinie- 
tis, kuris veik visą žemiš
kąjį gyvenimą, teužsiimi- 
nėdavo vien šventų kny-

Šventoji mūsų Motina, Pursici jus Kentėtojas, —
— Romos Katalikų Baž- karaliaus Saporo karališ- 

Berlvnas ruRs 28 —Va-!nyčia’ tikinčiųjų kųjų Rūmų statymo su-
kar virš Rusijos uosto1 krikščionių’ — savo pa* Jo diena SU viršelių su oda aptai-
Murmansko ivyko smar-|valdin> vis,us, dvasinius katalikų Bažnyčios yra symo amatu, gegužės 9; 
klos kautynės oi-e. Naciai W siete reikalus yra taip paskirta balandžio 21; g Mūrinių Namų Stoty-

'sutvarkiusi, kad betone- 3) vežėjų Automo. tojų: _gv Vincentas Fer- 

nas tikinčiųjų atali ų t>j|įstų; — gv. Kristupas, rarietis, kuris savo mal-

Naciai Nušovę 21 Lėktuvus

sako, kad jie nušovę 
priešo lėktuvus.

24

Taipgi nacių komunika- Protesijas, .kentėtojas, nes jis didžiu-!domis vėl sugrąžino j gy-
tas sako, kad Anglijos “°. da™unnkal zmon«s’mą savo amžiaus laiko genimą, tris mirtinai už-!*"0‘"‘“““.‘"'į. f-’
kanalo ir Šiaurės ir Balti- FPetingą savo pro e- benešdamas ke- simušusius darbininkus,:t„V°„6
jos pakraščiuose įvyko ?lJOS! . amat0’ ‘t lu“mo leivius, skersai plačią, ne- nukritus jiems iš aukštu-
kautynės ir naciai nušovę UP«- Vien4 kartą, mos, prie mūrų statybos,arba Globtą, arba toup!maža% _ nuostabiai gra- balandžio 5;4 ^Britų^lėkfuyus. ą

Naciai Areštavo Amerikiečius
cius labai erzina Mada
gaskaro salų okupavimas. 
Jung. Valstybės indorsa-

j. C p * mažas* — nuostabiai gra-
1 pTtrnn^" P^vvk^s 1 škotu žus vaikelis, taipgi papra- 7) Mėsininkų: — Šv. Au- 
kataliku soaudoie (“The ŠV* Krištupą’ kad $ P61*' relijonas, nes jis origina-
Stoolic PParish Maga- Šito i i“* ”7° skaitom“

• keil nesdamas, įbrido j pa- gyventojas, ir uzmusine-
vMuri UP¥- - vaikeli? davo įvairius gyvuljus, 

. . 5inin čia a£ nnr« ir nuostabiu būdu pasidarė kurie buvo paaukauti V. ^’^ilu « sunkus, ™ S ™-'D*vo garbei, gegužės 8;
denin sugniuždė, ir vosvo Britų okupaciją. Susi- profesijų amatų ir luomų' neprigird- paga

darė rimta situacija Ame-]™0111^’^^.„ I liau laimingai jį kitan
rikos - Prancūzijos santy
kiuose.

tojus ir Globėjus ir paduo- 
Idu. Štai jie:

rikiečius, kaipo pnesus 
svetimšalius. Areštuotieji 
Amerikiečiai tai dėl vie
nos, tai dėl kitos priežas-

25,000 HacM Kareivių 
Žuvo Stalinorado Fronte

sitarimui su kun. J. Švag-ities iki šiol negalėjo iš- 
ždžiu. Taipgi siūlyta LDS.vykti iš okupuotos Pran-
Centrui, kad surengtų In- 
tertypo deginimo mortgi- 
čiaus PARENGIMĄ.

Paremta kvietimas į 
“Darbininko” šokius, ku
rie įvyks spalių 24, Muni- 
cipad svetainėje, So. Bos
tone.

Suvažiavimą sveikino 
klebonas kun. Pr. Virmau- 
skis, adv. A. Young, Anta
nas Kneižys, A. Daukan
tas, V. Paulauskas, K. Na- 
dzeika ir kiti. Pareikšta 
užuojauta susirgusiam 
apskričio raštininkui Ta
rnui Versiackui ir palinkė-

cuzijos. Derybos tebeve
damos dėl tų Amerikiečių 
išvežimo iš Prancūzijos. 
Jeigu pavyktų susitarti, 
tai galimas dalykas, kad 
Vokietijos naciai pareika
lautų tokį pat skaičių vo
kiečių išleisti iš Amerikos.

Vichy - Prancūzijos La
vai atsidūrė nepavydėti
noje padėtyje. Ji turi la
bai daug sunkumų išpil
dyti Vokietijos nacių rei
kalavimą — pasiųsti 150,- 
000 darbininkų į Vokieti
ją. Be to, Vokietijos na-

SodalieSų Kongresas

1) Aeronautikų: — Švč.
P. Marija, — Dangaus Ka
ralienė, nes Ji yra vadina
ma Aušrinė; dangiškųjų 
kūnų žvaigždė;

2) Architektų: — šv.Maskva, rūgs. 28 — So
vietų karo komanda skel
bia, jog jos apskaičiavi-1 nia, kad Lietuva, Latvija 
mu, Stalingrado kautynė- Į ir Estija įjungtos į “Ost 
se žuvo 25,000 nacių ka- landą”, kuriame visas gy 
reivių. Įvenimas vyksta vokiečių

kontrolėje.
Toliau laikraštis cituo

ja Vokietijos ministerio 
okupuotiems Rytų kraš
tams A. Rosenbergo pa 
reiškimą, kad Pabaltijo 
valstybės nusigręžusios 
nuo caristinęs ir bolševis 
tinės Rusijos, bet jos

Berno Spauda Apie 
Pabattįįį

• Berno laikraštis “Der 
Bund” įsidėjo straipsnį, 
pavadintą “Ostland” (sve- 
timženkliuose). Laikraš
tis primena, kad tuo jau; sugebėjusios” apsispręsti

ne-

kraštan 
vaikelis jam pasakė: — 
“Nebijok, Kristupai! — 
Nuo šios valandos, tu jau 
ne kūnus, bet žmonių sie
las nešiosi, kad jos amži
nai neprapultų...” Tai pa
sakęs, paslaptingas vaike
lis pranyko, liepos 25;

4) Duonkepių: — šv. Elz
bieta. — Vengrijos kara-

8) Dailydžių arba Sta
lių: — šv. Juozapas, šv. 

ji kitan u- p Marijos Sužadėtinis, 
pernese, kuris visą savo gyvenimą 

kruopščiai dirbo sunkų 
dailydės amatninko dar
bą, kad Švč. Kūdikėlį —V. 
Jėzų ir Jo Motiną — Ma
riją, bent vargingu duo
nos gabalėliu, galėtų ap
rūpinti, kovo 19;

(Bus daugiau)

Pirfc Defense bonds ir Štampą!

Mirė Ats. Pulk. Antanas 
Krikščiūnas

po to, kai prasidėjo vokie
čių karas su Sovietų Rusi
ja, Lietuvoje kilo sukili
mas prieš bolševikų jun
gą. Dar prieš vokiečių ka
riuomenei ateisiant į Lie
tuvą, visa jos teritorija 
buvo išvalyta nuo bolše
vikų. Lietuvių tauta tuo
jau pat paskelbė savo val
stybinės nepriklausomy
bės atstatymą, ir sudarė 
savo vyriausybę.

Tačiau Berlynas visų tų 
įvykių atžvilgiu laikėsi 
“nepaprastai rezervuo
tai”. Vokietijos sostinės 
valdžios sluoksniuose bu-

Pirmutinis Philadelphijos ir Apylinkės Sodaliečių 
Kongresas įvyks Sekmadienį, Spalių (Oct.) 11, 1942,
Šv. Kazimiero Par. Mokyklos salėje, 331 Earp St.,
Phila.. Pa.

2 vai. po pietų — Atidarymas — Posėdžiai (tarpe 
kalbų bus įvairi programa).

Po posėdžių įvyks Palaiminimas Švč. Sakramen
tu, Šv. Kazimiero par. bažnyčioje.

6 vai. Užkandžiai. 4
Sodalietės ii Šv. Andriejaus, Šv. Jurgio, Šv. Kazi

miero parapijų Philadelphijoj, taipgi Chesterio, Cam- _
den, N. J.. Eastonir Vilto Juozapo Marijos yra kvie- p^SkžtoTtad jie “nie- 
čiamos dalyvauti šiame Kongrese. k_ ’ ie vvriaUsv-Posėdžiuose kviečiame dalyvauti Sodaliečių drau- k r SLL.-J.
gus, pažystamus ir visus, nes visiems bus ko naudingo 1,68 darymą Lietuvoje 
pasiklausyti. ' - -

Šv. Kazimiero Par. Sodalietės,
- Phila.. Pa.

Netrukus visos kalbos a- 
pie tautines vyriausybes

nacionalsocialistinės Vo
kietijos atžvilgiu. Todėl 
joms vienerius metus tekę 
pakelti bolševikų terorą. 
Vokietijos kariuomenė 
dabar pakeitusi šių kraš
tų likimą, bet Vokietija 
turinti apsisaugoti, kad 
maskviškasis bolševizmas 
vėl nepaplistų. “Sveikas 
tų tautų instinktas tatai 
suprasiąs ir pats ieškosiąs 
kelių, kokiu būdu panau
dojus savo jėgas atstaty
mui”. Pagaliau, Rosen- 
bergas pareiškęs, kad Pa 
balti jo kraštams “politinę 
ir kultūrinį veidą” davę 
vokiečiai.

Šveicariecių laikraštis 
daro išvadą, kad Vokietija 
nori laikyti Rytų kraštus
Didžiosios Vokietijos ap-

nutilo, o paskum atėjo ži-’ saugoje ir sūverenume”.

• Kaune birželio 1 d. mi
rė atsargos pulkininkas 
Antanas Krikščiūnas. A- 
)ie šio žymaus mokslinin
ko darbus laikraštyje “Į 
Laisvę” rašo prof. S. Ko
lupaila: “Netekome dar 
vieno labai žymaus darbi
ninko ir mokslininko. Dėl 
širdies ligos mirė Vytauto 
Didžiojo Universiteto geo
dezijos skyriaus docentas 
inž. Antanas Krikščiūnas, 
buvęs krašto apsaugos 
ministerijos karo topo
grafijos skyriaus viršinin
kas, Kauno aukštesnio
sios technikos mokyklos 
direktorius. Velionis gimė 
Prienų valsčiuje 1891 m. 
birželio 6 d. Vidurinį mok
slą baigė Marijampolėje, 
o matavimo institutą Ma
skvoje. Didžiojo karo me
tu tarnavo Rusijos ka
riuomenėje, kaip topogra
fas ir baigė karo topogra
fijos mokyklą. Tą

tų jis atstovavo Lietuvai 
Pabaltijo geodezinėse 
konferencijose, kurių vie
na labai sėkmingai buvo 
pravesta Kaune.

Kaip pedagogas, velionis 
dėstė topometriją mati
ninkų kursuose, topogra
fiją ir kartografiją karo 
mokykloje ir aukštes
niuose karininkų kursuo
se (topografų laidoje), 
geodeziją Kauno aukšto-' 
joje technikos mokykloje, 
kartografiją ir žemėlapių 
leidimo techniką Vytauto 
Didž. Universitete. Karto
grafijos srityje buvo įžy
miausias mūsų specialis
tas. Išleido daugybę raštų.

Įsteigus Vyt. D. Univer
sitete geodezijos skyrių 
A. Krikščiūnas buvo pa
kviestas kaip brangus 
specialistas; dabar sky
riui bus be galo sunku jį 
pavaduoti.

Kaip žmogus ir bendra
darbis, velionis buvo visų 
labai gerbiamas dėl dide
lio takto ir nuoširdumo. 
Giliomis žiniomis apgin
kluotas, nepalaužiamu už
sispyrimu jis vykdė ligi 

kiekvieną pradėtą

pradėjo dirbti ir mūsų 
kariuomenėje nuo 1921 
metų. Didelėmis velionies,galo 
pastangomis buvo įsteig-’ darbą, kuo ne visur pradė

damas jį iš nieko nuo pattas ir įrengtas karo topo
grafijos skyrius, kurio ve
dėju jis buvo ligi jo likvi
dacijos 1940 metais. 1924 
m. Lietuva įsijungė į su
dėtingą tarptautinį dar
bą — kartu su kitomis Pa-

pradžios. Lietuvos karto
grafijai velionis padėjo 
tvirčiausį pagrindą. Jo ne
tikėta mirtis labai skaudi 
mokslui ir bendradar
biams”.

Užsakykite Triko Pu Mb i
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieteamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graftan Are. bfagtan, Mass. TeL tetom 1304-W
PRANAS 6ERULSK1S, Namg Tel. Dedham 1304-R

darbą i



Antradienis, Rugsėjo 29, 1942 darbininkas

-x-.->
DARBININKAS

oF'

(THE WORKER)
Published every Tuesday and Friday eacept Holidays such as | 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa

SAINT JOaCPH’S UTHUANIAN R. C. AtSOCIATION OF LABOR 
ItaUred u aecond-cl&M matter 8ept. 12, 1915 at the po«t Office at Boston, Į 

Kasa. under the Act of March 3,1870.
Acceptance for m&ihng at apeci&l rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8,1917, authorized on July 12,1918

SUB8CRIPT1ON KATES:
yearly __________ 84-00
t>nee per week yearly 82.00

Foreign yearly ______________  85.00
Foreign once per week yearly 82.60

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams  ..........84.00)
Viena kart savaitėje metama.._ 82.00
Užsieny metams_____________ 85.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams 8260

Alan Cranston Kalba Svetimkalbiy Redaktoriams 
Ir Leidėjams

DARBININKAS
966 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Geriau Su Dievu, Negu Prieš
Ryšiumi su užsimotu gimdymo kontrolės legali-1 

žavimu, kurį manoma pavesti įvyksiančiam lapkr. 3 
d. balsavimui, katalikų laikraštis Pilot daro keletą 
pastabų, kurios ir mums lietuviams yra žinotinos.
Anot Piloto, draudžiantysis nuo kokio blogo darbo 
visados yra nepopuliarus, o žadantysis ką nors duoti 
yra kur kas patrauklesnis. Projektuojamame gimdy
mo kontrolės sumanyme yra pasiūloma ir tariamai 
laisvė ir neva progresas. Deja, laisvė laužyti Dievo į- 
statymus sudaro labai prastą progresą — pirmiau į Į 
nuodėmę, o paskui į laikinąją ir amžiną nelaimę. Pa
galiau ir be valstybės leidimo bei padrąsinimo kiek
vienas nusižengėlis susiranda laisvę nusidėti. Bet čia, 
mat, lyg ir drąsiau, jei pati valstybė nusižengimą už- mas iš Federal Shipbuilding dokų, Kearny, N. J., per I 
giria bei lagalizuoja. Tad, kad išgelbėtų valstybės pastarąsias 16 dienų, 
garbę, katalikų spauda labai energingai tuo klausimu
prabilo. Jos balsas nenuėjo veltui. Jau abu kandidatai pildyti Šv. Jo Valią. Juk 
į gubernatorius, demokratas ir respublikietis, pasisa- Į visi galime aiškiai supras- 
kė prieš tą negarbingą sumanymą.

“Question No. 1 — sako Pilot — yra gan keistas 
rašybos kąsnelis. Pirmiau negu prieinama prie “taip 
arba “ne”, prirašyta apie 200 žodžių. Ar kokiam “Phi 
ladelphijos advokatui” pavyktų tą rašinį išnagrinėti
— sunku čia atspėti. Bet ir patys geriausieji mūsų|sime įeiti į dangaus kara 
įstatymų žinovai negali tiksliai išaiškinti, kas ten iš H ją., 
tiesų norima pasakyti. Labai retai balsuotojams ten- y Jėzus ant Kalva
ka susidurti su tokiu painiu balsavimo dalyku. Ar net rijos kalno buvo aukštyn 
tiek reikia darbo amžiniesiems įstatymams sulau- su kryžiumi pakeltas, ir 
iyti?.. kai atėjo svarbiausioji Jo

“Ir neįrašant į teisių knygas to dorybę įžeidžiau- pasiapkavimo už mūsų 
čio įstatymo, mes turime už ką bijotis Dievo bausmės.'nu emes angis ąjam

(Šią kalbą p. Alan Crans-^ 
ton, viršininkas, Foreign!
Language Division, Office, 
of War Information .pasakė darni 
svetimkalbių
daktoriams ir leidėjams New Jung. Valstybių laisvės vertimus.
York City, rugpjūčio 25 d.,1 priešai Dirmiausia siekia) iki šiol valdžia padarė 
1942). užgniaužti vokiečių, italų pavienią akciją prieš kele-

Tęsinys ir japonų spauda, po to tą svetimkalbių laikraš-
Taipgi yra laikraščių! venSr4, bulgarų ir rumū-'^ių, kurių redaktoriai ir 

keliose kitose kalbose —inų spauda’ Paskum vis4 leidėjai tinkamai neišpil- 
vengrų, bulgarų rumunų,! ®vetimkalbili spaudą, pas- dė savo karinių atsakomy- 

i kum visą tautos spaudą, bių.
ir galutinai visos laisvės

reikalavo visų svetimkal- 
bių radio operatorių lai
kyti savo archyvuose pil- 

visus žmones, ku- nus visos medžiagos, tran- 
laikraščių re- riuos tik pasiekė, taigi ir siįUojamos svetima kalba,

suomių, ir taip toliau, il
gas, niūrus sąrašas — ku
rie neremia karo kaip rei
kia. Kartais tų laikraš
čių redaktoriai rodo į tū
lus anglų kalba laikraš
čius ir klausia:

visos
panaikinimą.

Jeigu jūs, redaktoriai ir
leidėjai svetimkalbių laik
raščių, išstatysite į pavo
jų savo laisvę, laisvė visų

Jeigu jie gali spausdin- bus pavojuje, 
ti tokią medžiagą, tai ko-| Gali būti, kada tiek daug

Kiekvieną kartą, kada 
valdžia yra priversta im
tis žygio prieš svetimą 
kalbą laikraštį, visa sve
timkalbių spauda nuken
čia neįkainuojamą žalą. 
Tai pažeidžia jūsų bendrą

dėl mes negalime turėti 
priežastį lengvai išsisuk
ti?”

Atsakymas yra dvigu
bas:

reputaciją. Tai atbaido
jūsų* parodote**"pilniau)atS' 
savo atsakomybę suprati tumia jūsų skelbėjus.

Tas taipgi išstato į pavo
jų žmones, kuriems jūs 
norite patarnauti — visus

mą, kad dauguma iš užsi
likusių patarėjų visiškai 
užgniaužti svetimkalbių ... ..

Pirmas, svetimkalbių spaudą yra be vieno šulo Į ?epil^Clus’ visuf im??ran‘ 
laikraščiai turi specialę: (crackpots) arba totalita- 
atsakomybę tame, kad rionai.
daugelis jų skaitytojų tu- _i - i_ r .... 0 .. Tačiau vra nemažasU- g._S. Glennon — Ketvirtas destrojeris paleidžia- Į ^^^ąpįę karą.^eigu^jų skaičius pajėgingų pata

rėjų kokios nors leidimų 
temdo karo išdavą ir pro-! (^^g) sistemos, pa

tai tie skaitvtoiai nasios 1 kokl buvo *ves" tai tie skaitytojai Tokia
progą

sumaišo ir ap

Įti tai, kad vien tik būda
mi tikraisiais Šv. P. Ma
rijos vaikeliais, ir Jėzaus 
Kristaus broliais, kaip Šv. 
Evangelijoje, Jis Pats 
mus vadina — mes tegalė-

tus, visus naujus Ameri
kiečius. Tai verčia senos 
giminės Amerikiečius kei
stu akcentu įtarti ir prisi
bijoti naujų ateivių. Kad 
atlikti pareigą dėl savo 
skaitytojų ir savęs, Dievui 
ir tėvynei, jūs turite ap- 

sistema1 valyti savo eiles pirm ne
duotų galimybę valdžiai gu valdžia bus priversta 
reikalauti, kad koks nors įeiti. Atsišaukite į savo 
arba visi svetimkalbiai j bendradarbius redakto- 

priduotų ver-Irius ir leidėjus remti ka- 
kalba visos rą, Jungtines Valstybes, ir 

Tautas loja-
arba greta kolumnose dėti liai ir iki galimumo. Duo-

SI

_. v.. ... .Savo Tėvui valanda, —Jis imtina, negu meilė Šven- r s laisvės
Dievas kantriai tyli. Jis nenon varžyti mums suteik-Jįštar- mylimajam Sąvokiausios ir Nekalčiausios1

musų skausmu w lmde-turf 
siu; pagaliau Jos garbe,— sužinoti u 
musų g^be Į kūną Die- svetimkaIbių
viškojo Jos Sunaus, Je- spauda yra ypaį įžeidžia-i. ... 
saus Kristaus musų Vieš-, vieš tarėj už.,laikraščiai
paties ir Išganytojo, jeigu iaužti A^erikosJ |timus anglų .
užsitarnausime, per Man- PĮ - vigo mažai bet'spausdinamos medžiagos, | Suvienytas
ją pomirtiniame savo gy- ataržj ^„į^į ' sve. ------ -- '
TCmme, busime įskelti timkalbi d

Ištikrųjų, kur gi kitur, H 
geresnę, tobulesnę medės Jeigu pastangos uždary. 
mokyklą, mes galime at-Į tį svetimkalbių spaudą 
T“',1*18? .nt.Man]°; būtų sėkmingos, tai būtų

k’E1 pirmas žingsnis link pa-
gali būti Jezui Knstuijsma jmo Ameri.
malonesne, , ir labiau pn-,kiečių spaudos ir agaliau

anglų kalba vertimus vi
sos medžiagos, spausdina
mos svetima kalba.

Tiktai kelios savaitės at
gal Cenzūros Ofisas pa

kitę jiems suprasti, jog 
jų pareigos daug toliau 
siekia, negu tik išvengi
mas išdavystės.

(Bus Daugiau)

RELIGIOUS MANDAIf
(Tokia antrašte “Washing-' he brands ‘the lašt and ultimate 

ton Star” laikraštyj tilpo re- darkness’. Būt “the people’s 
dakcijinis straipsnis, kuria- revolution is on the march, and 
me aiškiai pripažįsta, kad the devil and all his angels can- 
dvasinis frontas auga svar- not prevail against it. They 
bume. Tame straipsnyj nu- cannot prevail, for on the side 
rodo skirtumą tarp Suvieny- of the people is the Lord. “He 
tų Tautų ir jų priešų. Red.), giveth power to the faint; and 
The spiritual front is growing to them that have no might 

in importance. As day follows inereaseth strenght .

.. _ _ .. , Taip, kaip naciai ir fa-Motinos Marijos, °lšistai pradėjotos proto ir valios laisvės. Kada Liucipierius kamavo- mokytiniui __Jonui,
si su pagunda: “ar man išsikelti aukščiau už mano kryžium stovinčiam šiuos kartu su Ja, ir tų visų, ku_Įkiojimo tik vienos mažu- 
Kūrėją?” — Dievas laukė. Ir kuomet suskambėjo be- žodžius: — “Jonai, štai rie karštai myli ir garbi- mos užbaigė paverg- 
gėdiškas Liucipieriaus atsakymas, “taip”, Dievas jį tavo Motina!” (Šv. Jono, ""
nugramzdino į pragarą. XVIII ir XIX). štai Ta,

“Kada Adomas ir Ieva dvejojo prieš pagundą: Kuri yra Tikrieji Dan
gaus Vartai, ir vien tik

po Jo nuo persė

jūsų Sutvėrėjas?” — 
” ir buvo išmesti iš ro-

ar norite būti toki dideli kaip 
Dievas laukė. Jie atsakė “taip 
jaus.

“Panašūs dalykai vyksta per visą žmonijos isto
riją. Su įvairių įvairiausiomis pagundomis tenka vi
siems kovoti. Ir šiuo momentu mes turime progą su
duoti sunkų smūgį į žmoniškumo ir dorovės įstaty
mus. “Ar išdrįsime pašalinti kliūtį, kuri sulaiko mus 
nuo nuodėmės?” Kaip tiktai tas klausimas ir yra už
slėptas tame dviejų šimtų žodžių rašinėly. Dievas 
laukia, ką į tai atsakysime”.

Aiškiau, drąsiau ir įspūdingiau vargu begalima 
pasisakyti. Tad kiekvienas balsuotojas jau žino, kad 
“Question No. 1” stoja už gimdymo kontrolę. Balsuo
tojui tik belieka klausyti sąžinės balso: geriau su Die
vu, negu prieš. K.

na, ir Patį Dieviškąjį Jos 
Sūnų, Jėzų Kristų? dingą,

Štai, kame yra visa Šv. rolę 
Rožančiaus ir jo kalbėji-

kilnią ir teisingą

u j-j Marija yra paslaptingoji i
per Ją, o ne per ką nors Įm© m^dos didybe, galia ir Rožė> dangiškojo rojaus!i------* - w
kitą, visi Marijos vaike-! svarba. Tai išreiškime jjeįgU žemiškųjų gėlių ir day there is increasing compre- Stron& ln the strenght of the 
lia ir Jėzaus broliai, tik ir švent°s~ir tobulos meilės, Į gamtos grožybė, taip jau- hension of the elementai dif- we who “ 1116

triai žmonių širdžių sty
gas, žavėjančia švelnios 

meliodija

tegali dangaus karalijon 
įeiti.

Šis ypatingas užsitar
naujamas nuopelnas, šv. 
Rožančiaus kalbėjime, 
glūdi ne vien tik gryna

ir aukščiausiame Šv. P.l 
Marijos Nekalčiausios | 
Motinystės pagarbinime! savo muzikos

ference between the United Na- P®°Pie s cause will never stop 
tions and their foes. One proof un^ that (sause, is won 
of that development may be

Šis dalykas, kaip tik ge- užgauna; jeigu šviesus pa- f°und in the widening public 
I--------- j -----reaction to the address deliv-riausiai ir išaiškina, pilną Į vasaris su žydria, mėlyna 

Šv. Rožančiaus maldos vi- dangiška erdve, staigiai,
me, sausame atpasakoji- sutinumą, ir padaro tai, į mumyse išpranašauja ne- 
me (supr. šv. Rožančiaus ka^ ir protingas ir igno-Į girdėtą vasaros 
maldos atkalbėjime), ‘Tė-
ve Mūsų’, ‘Sveika Marija’

gražumą
rantas; ir mokytas ir be-Į su jos garbe, sapnais ir 
mokslis; ir turtingas ir svajonėmis; jeigu palin-

The words thus sėt forth 
certainly are not new. Their 
connotations are not novel. On 
the contrary, they are very old. 
And their efficiency has been 
demonstrated by triumphant 
armies. CromweH’s Ironsides 
went into battle with the Book,

J. Butkevičius.

Paslaptingoji Rožė
Kiekvienas tikintysis rųjų mums suteiktų tik- 

krikščionis katalikas, kaip rą dvasinį mūsų sielai ir 
visi gerai tą faktą žinome, i širdžiai džiaugsmą ir lai- 
— pakankamai yra girdė-! mę, ir padarytų mus tik- 
jęs, žino, supranta ir pa-Irai šventais, nekaltais ir 
žysta Šv. Rožančiaus ori-'evrtais V. Jėzaus ir Šv. P. 
ginalą, žino taip gi ir tai,
kaip, kur ir kuomet, šv.
Rožančiaus malda prasi
dėjo. Kiekvienas tikinty
sis katalikas, visur ir vi
suomet laisvai gali kalbė
ti šv. Rožančiaus maldą, 
ir paeiliui apmąstyti visas 
Šv. Rožančiaus paslaptis. 
Tačiau mums, tikintie
siems katalikams, čia yra 
dar kas nors daugiau pasi
mokyti, jeigu norime, 
kad visa tai, ką mes turi
me savy geriausio, ištik-

Marijos vaikeliais. 
Kad tapti tikrais, sven-

tais, šv. P. Marijos vaike
liais, — reikia ypatingai 
gerai ir aiškiai suprasti 
visą švenčiausiojo Jos Sū
naus, — Jėzaus Kristaus 
mūsų Viešpaties ir Išga
nytojo šv. Evangelijos 
mokslą, reikia jį uoliai 
priimti ir pritaikinti dva
siniame savo sielos gyve
nime, reikia taipgi priimti 
visus Jo patarimus, ir pil
nai ir stropiai visame iš-

ir ‘Garbė Dievui Tėvui’, vargšas; ir senas ir jau 
kaip pradinis mūsų tikėji- nas, — visi, o visi žmonės 
mo išpažinimas. Visa šio ir JU luomai, — visi atran- 
dalyko svarba glūdi tame, da. Šv. Rožančiaus maldo- 
kad aukščiausiame Tikę- Je tikrą saldų džiaugsmą 
jimo, Vilties ir Meilės ak- ir dvasinį savo sielai šu
tų išreiškime, — mes pa- raminimą ir paguodą, 
siunčiame didelę ir svar- j Štai tas galingas ginklas 
bią Dangiškąja! savo Mo- arba įrankis, — Šv. P. Ma- 
tinėlei peticiją, o kartu su rijos Šv. Rožančiaus Ka- 
ja ir tinkamą padėką, — ralienės titulas, kurį pa
mes nuoširdžiai pareiškia- naudojo bažnyčios kovose 
me savo pagarbą ir meilę su juodosiomis pragaro 
Marijai, — Tai Meilinga- tamsybių galybėmis, Jo 
jai Motinėlei, — Tai Nuo Šventenybė, Amžinos At- 
Amžių Išrinktajai, — Tai, minties Popiežius Leonas 
kuriai visas savy esančias XDL Ir Šv. Rožančiaus ti 
malones, jeigu kokias dar tūlas, apvainikavo jį nuo- 
turime, — be pasiprieši- stabia garbe ir pasekmin- 
nimo į Jos rankas ir glo- giausiu Katalikų Bažny- 
bą sudedame; mes sten- čios valdymu!
giamės gyventi Josios gy-1 Toji maldos forma, kuri 
venimu: Josios džiaugs- yra vadinama Šv. Rožan- 
mas, — turi būti mūsų čius, — tad nėra vien koks 
džiaugsmu; Josios skaus- nors jausmingas, žibantis, 
mas ir liūdėsis, dėlei Die-, paviršutinis papuošalas, 
viškojo Jos Sūnaus, — Jė- (Katalikų Bažnyčioje Šv. 
zaus Kristaus per mus, antrasis pamatas; jis vai- 
nusidėjėlius užrūstinimu anrasis pamatas; jis vai 
ir tankiu įžeidinėjimu, —i dina tikrą, pozityvę, nau

ered by Vice President Henry 
A. Wallace in New York on 
May 8.

When first reported, the por- 
tion of his message generally 

•r stressed was that in which the and exaraPIe d°ubtless
1 inspired the judgment of Da-kusios kviečių varpos 

kiti vaisiai, taip dideliu) sPea^ter suggested that Japan 
savo našumu rudenį mus must contemplating an at- 
masina, — tai kaip nepa-l^k upon Alaska. Later, Mr. 
lyginamai daugiau ir sal- ^allace’s insistence upon “a
džiau, mus, krikščionis, 
turi masinti ir sužavėti 
Toji Gėlė, kuri aiškiausiai 
ir pilniausiai, Jėzaus Kris
taus džiaugsmus, skaus
mus ir pagaliau Dievišką
ją Jo garbę danguje, at
vaizduoja? Kaip begali
niai graži ir patraukianti, 
yra Toji Paslaptingoji Ro
žė, — Toji Dangiškoji Gė
lė, kurią Jėzus Kristus 
taip begaliniai myli ir ger
bia!?

Nuolankiai ir dievotai 
bent per šį spalių mėnesį, 
nešiokime tą Gėlę savo 
širdy, nes Marija yra šir
džių širdis, ir Marijos var
das. vieninteliai ir di
džiausiai pas V. Dievą y- 
ra mylimas vardas, Mari-

better Standard 
the common man'

niel Webeter which Mr. Wal- 
lace might have ąuoted: “If we 
abide by the principles taught 

of livfng for in the Bįble’ our country wiu
was a topic go on prospering and to pros-

of discussion. With the peesing ’»t “ we “d our P<*‘enty 
of further time, however, at- neSie« its ™truction and 
tention haa shifted to the reti- “thority, no man can tell how
gioue and ethical phaea, of hia 8udden « “ūmtrophe may 

overwhelm us, and būry all our 
The Viee President. it now is “ profound obUvion”.

clear, has identified the cause 
of liberty with the philosophy 
of Jesus of Nazareth and His 
forerunners. “Democracy”, he 
has declared, “is the only true 
political expression of Christ- 
ianity”. That there may be no 
ųuestion conceming his mean- 
ing, Mr. Wallace stipulates:
“The idea of freedom ••• is 
derived from the Bible, with its 
extraordinary emphasis on the 
dignity of the indivrdual”.

Denying the claims of perso-
jos. mūsų Motinos, Jėzaus naJlty> Hitler, as the Vice Pre-
Kristaus Motinos ir Šv. 
Rožančiaus Karalienės!

sident sees him, is “Satan tur- 
ned loose”. The Nazi dogma,

VICTORY 
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UNITED 
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Antradienis, Rugsėjo 29, 1942 DARBlNlHtAS

LIETUVOS TREMTINIŲ SIBIRAN SĄRASAS
Žemiau talpiname iš Lie

tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkę Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Šis 
sąrašas yra labai svarbus, 
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta-

7818. Opatskienė - Brokaitė, 
Bronė (Vincas), gimusi 1911, 
šeimininkė.

7819. Opatskis, Juozas (Alek
sandras), gimęs 1902, samdi- 
nys-

7820. Orišecuk, Michalina 
(Petras), gimusi 1912, vienuo-

mi galės sužinoti apie sa- 1$. gyv- yjeta Vilnius, 
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

Sąrašas sunumeruotas ir 
alfabetiškai sudarytas.
Pirmiausia paduoda išvež- į m^s artistas, g 
tojo pavardę, vardą, o j

7821. Olševskis, Juozas (Juo
zas), 42, darbininkas, gyv. v. 
Vilnius.

7822. Olševskis, Izidorius, gi- 
’ v. Vil-

skliauteliuose tėvo vardą,! 
išvežtojo ąmžius ir gyve-' 
namop vieta Lietuvoje.

(Tas*)
7797. Obelevįčienė, Sofija, 55, 

ūkininkė, gyv. v. Vabalninkas.
7798. Grileri, Juozas (Pra

nas), gimęs 1904, darbininkas, 
gyv. vieta Lentvaris.

7799. Arentaitė, Elena (Vla
das), gimusi 1918, samdinė, g. 
vieta Lazdijai.

7800. Ordinickienė . Rome- 
raitė Irena (Antanas), 39, šei
mininkė, gyv. vieta Pabiržės, 
Biržai.

7801. Ordinickas, Stasys, 62, 
agronomas.

7802. Orantas, Vincas (Jo
nas), 38, samdinys, gyv. vieta 
Tauragė.

7803. Orantas, Vytautas (An
tanas), 14, mokinys, gyv. vieta 
Kaunas.

7804. Orantas, Alfredas (An
tanas) , 16, mokinys, gyv. vieta 
Kaunas.

7823. Olševskis, Kazys (Jo
nas) , gimęs 1916, technikas, g. 
vieta Veiveriai.

7824. Olskis, Juozas (Vikto
ras), gimęs 1920, samdinys, g. 
vieta Kaunas, Vilijampolė.

7825. Olševičiūtė, Petronė 
(Adomas), 32, ūkininkė, gyv. 
vieta Pabauskas, Ukmergė.

7826. Olsevičienė, Monika, 
34, ūkininkė.

7827. Olsevičius, Vaclovas, 
38, ūkininkas.

7828. Olsevičienė, Rozalija 
(Adomas), 70, ūkininkė.

7829. Oleiničas, Juozas (My
kolas), gimęs 1886, darbinin
kas, gyv. v. N- Vilnią.

7830. Qlęchnavičius, Petras 
(Henrikas), 49, ūkininkas, g. 
v. Pušalotas, Panevėžys-

7831. Olęchnavičius, Marijo
nas (Petras), 13, mokinys.

7832. Okulič-Kazarinas, Ana- 
tolius (Rapolas), gimęs 1900, 
majoras, gyv. vieta Kaunas.

7833. Ožiunas, Karolis (Ka-

7857. Osaida, Bronius (Ste
pas), gimęs 1928.

7858. Osaidienė, Agota (Bro
nius), gimusi 1912, darbininkė.

7859. Osaida, Stepas (Vaitie
kus), gimęs 1910, girininkas.

7860. Oržukauskas, Bronius, 
39, darbininkas, gyv. vieta Pa
žaislis, Kaimas.

7861. Orvidas, Raimundas 
(Zigmas), 2, g. vieta Telšiai.

7862. Orvidas, Algimantas 
(Zigmas), 4.

7863. Orvidienė - Stadzevi- 
čiūtė, Halina (Balys), 30, sam
dinė.

7864. Orlovskis, Stasys (Ju
lius), 35, gyv. vieta Vilnius.

7865. Orilski, Ričardas (Juo
zas), gimęs 1936, gyv. vieta 
Lentvaris.

7866. Orilski, Zbignevas 
(Juozas), gimęs 1932.

7867. Orilska, Aleksandra, gi
musi 1911.

7868. Paaiksnienė, Stefa (su 
2 dukterimis), gyv. vieta Lau
kininkai, Juodupe

7869. Paaiksnienė, Darata 
(Martynas), 63, ūkininkė.

7870. Paalksnis, Vladas (Vla
das), 34, policininkas.

7871. Paalksnis, Vladas (Sta 
sys), 67, ūkininkas.

7872. Paalksnis, Antanas 
(Vladas), 29, policininkas.

7873. Paalksnis, Stasys (Vla
das.), 37.

H* g ’ t

zyę), gimęs 1902, darbininkas, 
7805. Orantas, Jurgis (Anta- giauliai.

7834. Ožimekas, Jurgis (Vla
dislovas), 20, studentas, gyv. 
v. Vilnius.

7835. Ožel, Juozas (Motie
jus), gimęs 1920, ūkininkas, g. 
v. Adutiškis, Švenčionys.

7836. Pzguvąs, Jurgis, 13, g 
vieta Rudonė, Alytus.

7837. Ozgu vienė, Apolonija
(Antanas), 33, ūkininkė.

7838. Ovšeiko, Česlovas (Juo
zas), 32, žurnalistas, gyy. vie--z- • Cr r 'i ■ ' • ■ '■

ta Vilnius.

nas), 18, mokinys.
7806. Orantiene, Ona, 40, šei

mininkė.
7807. Orantas, Antanas (Jur- 

gis), 45, knygvedis, gyv. vieta 
Kaunas.

7808. Orantiene,^Joana, 84.
7809. Opulskis, Vytautas (Jo

nas), gimęs 1925, mokinys, g. 
vieta Kaunas.

7810. Opulskienę . Butkevi- 
ciūtė, Eugenija (Boleslovas), 
gimusi 1913, samdinė, gyv. vie
ta Kaunas.

7811. Opulskis, Jonas (Ma
tas), gimęs 1898, samdinys, g. 
vieta Kaunas.

7812. Opanavičius, Algiman
tas (Juozas), 15, mokinys, g. 
vieta Kėdainiai, Kalnaberžė.

7813. Opanavičienė, Marijo
na, 45.

7814. Opanavičius, Juozas 
(Vincas), 50, mokytojas.

7815. Opatskis, Stasys (Juo
zas), 6, gyv. v. Alvitas, Vilka
viškis.

7816. Opatskaitė, Sofija (Juo
zas), 9.

7817. Opatskaitė, Danutė♦ •
(Juozas), 11, mokinė.

Kariai su šypsena pasipasakoja savo įspūdžius su- 
*j7'pabaionimė, Ona, poKomandis ųetikėto Užpuolimo ant pačių Dįp-

ppe, Prancūzijoj. Nors tas puplimas nusinešė daug aų
7875. Pabilionis, Algis (Povi-lkų, bet ir priešui įvarė daug baimės ir pridarė puosto-

įas), 6. lių, kad šis puolimo mėginimas galį tyųti įr pradas tik-
7876. Pabilionis, Povilas, 47, ros invazijos, 

mokytojas.
7877. Pabilionis, Leonardas Į kininkė.

(Povilas), 9.

dentė, gyv. v. Kelmynai, Biržai-
7946. Palšienė, On* 

las), 40, ūkininkė-
7947. Palnavičaitė, Danutė 

(Jurgis), 17, Buda, Jankau
7918. Paltanavičienę, Marija, 

41.
7949. Paltanavičius, Jurgis ■. 

47, mokytojas.
7950. Palubinskas, Petras 

(Feliksas), 30, ^yv. vietą Sin 
tau|ai, Šąkiąi.

7951. Palubinskas, Klemen
sas (Juozas), 28, ūkininkas, g. 
v. Barkiai, Kiduliai.

7952. Palubinskas, Klemas 
(Juozas), 27, ūkininkas, g. v. 
Kirkilai.

7953- Palubinskas, Justinas 
(Juozas), 32, ūkininkas.

7954. Palubinskas, Pranas 
(Jųoząs), 26, ūkininkas.

7955. Palubinskienę, Mariją, 
25, ulpninkė, Balkiai, Kiduliai.

7956. Palubįnskienė, Mariją, 
22, ūkininkė, Kirkilai, Kiduliai.

7957. Pąlųikięnįenė - Ųrjbqny: 
tė Konstanciją (Juozas), gi
musi 1905, gyv. rie|ą Kaunas.

7958. Raluikėnas, Pranas 
(Kazys), gimusi 1901, vežikas.

7959. PaSnėdytis, 48, siuvėjas, 
gyv. vieta Tveriai, Telšiai.

7960.. Pamėdytienę, Zofija
■J

(Vincas), 27, šeimininkė, gyv. 
vietą Tverai.

79įąi. Pangeržynskis, Sobies- 
lovaą, 72, ūkininkas, gyv. vieta

švėnai, Viekšniai.
7962. Pangerįynskienė, Męlo- 

nija (Orzolinas), 50, ūkininkė.

šeimininkė, g. v.(Kretinga.
796^. Parteris, Karolis

(Kostai), & gydytoja*.
7983. Parčęyskis, Antanas,

25, darbininkas^ g. v? Vilnius. 
7fi^.' Pąrčiauękiępė. Įęyą, 20,

Ūripiakė, gyy. vįętą Kąloęl(š-
kiai, Vaškai.

7985. Parčiauskienė, lova, 70, 
ūkininkė.

7986. Pąrėiauskienė,

l

Ona

I

■ ninkė.
789Q. Rakštys, Vincas, 50, U-l 7922. Palionis, Antanas, 35,

7878. Pabilionytė, Elena (Po- kininkas, gyv. vieta Naulickai, mokyklos vedėjas, gyv. vietą
yilas), 16.

7879. Pacevič, Mečislovas
j Baisiogala—

7900. Paistys, Teleforąs
(Jonas), 42, darbininkas, gyv. (Vincas), gimęs 1912, ūkinin

kas.
7901. Pakštys, Česlovas (Vin

cas), 15, mokinys.
7902. Pakštys, Mečius (Vin-

vieta Vilnius.
7880. Pacievič, Vladislovas j 

(Jonas), 45.
7881. Packevičius, Juozas• » / ■ t -. r i

(Jonas), 25, policininkas, gyv. I cas), 16.
vieta Kaunas. 7903. Pakštienė, Marijona

7882. Pac-Pomarnacka, Jani- (Silvestras), 29, ūkininkė.
7839. Ovsiany, Antanas (Ęd- na (Bronius), 66, ūkininkė, g. 79Q4. Pakštienė, 

šeimininkė.
7905. Pakštys, Vincas, 56, ū-

vardas), 53, aptiekorius, gyv. 
vieta Podvišnai, Ašmena.

7840. Otto, Sofija, šeiminin- 
kė, gyv. vieta Žagarė.

7841. Otto, Kazys, 72, gydy 
tojas, gyv. vieta Zakare.

7842. Ostrovskis, Stanislovas, 
75, gyv. vieta Vilnius.

7843. Ostrovskis, Povilas
• » f 4 • > ■ • -

(Petras), 35, mūrininkas, gyv. 
vieta Vilnius. '

7844. Ostromovaitė, Domini-
r* it t

ka (Pranas), 38, darbininkas, 
gyv. vieta Vilnius.

7845. Ostreiko. Stefanija 
(Gabrielis), 47, darbininkas, g. 
vieta Vilnius.

rietą Kernavė.♦ * ?
7883. Pac-Pomarnackienė, I

Zofija, 82, g. v. Širvintai, Uk-Į kininkas.

Stasė, 58,

7906. Pakulnis, Vaclovas (A- 
Pac-Pomamackaitė, | domas), 35, pašto viršininkas, 

Natalija (Lechas - Kazys), 13, gyv. v. Taujėnai, Ukmergė, 
g. vieta Neilunai, Želva. | 7907. Pakulnis, Vytautas

merge.
7884.

7885. Pac-Pomamackis, Le- (Pranas), 7, mokinys, gyv. v. 
chas - Kazys (Konstantinas), Kaunas.— • * •- - * i •_ J _
50, ūkininkas, 
majoras.

7886. Pac-Pomarnackienė, Li
dija, 43.

.

buvęs armijos 7908. Pakulnis, Antanas (Pra
nas), 4.

7909. Pakulnienė, Elena 
(Gvaristas), 35, šeimininkė,

7887. Pačisa, Andrius (Anta- g. vieta Kaunas.
nas), gimęs 1900, g. v. Žilvi- 
kiai.

7888. Pacholski, Mąrijan-Cre- ta Kaunas.

7910. Pakulnis, Pranas (Pra- 
Inas), 43, fotografas, gyv. rie-

TO WĘO
refuses to confirm it. Doru 
Soule, 23, of Princeton, lCzgj 

is rumored aooft te wn« ™ M M
«ĮųfiC«&

7846. Ostrauskas, Petras sdan (Antanas), gimęs 1898, 
(Petras), gimęs 1912, polici- karininkas, gyv. vieta Vilnius, 
ninkas, gyv. vieta Kaunas.

7847. Ostapko, Mečislovas 
(Julius), 13, gyv. v. Vilnius.

7848. Ostąpkaitė, Halina (Ju
lius), 18.

7849 . Ostapkienė, Mariją 
(Romualdas), 37, šeimininkė, 
gyv. vieta Vilnius.

7850. Ostapko, Julius (And
rius), 47, policininkas.

7851. Ostrovskis, Steponas 
(Vladas), 46, inžinierius, gyv. 
vieta Vilnius.

7852. Osoba, Zbignevas (Me
čislovas), gimęs 1924, moki
nys, gyv. vieta Vilnius.

7853. Osipauskaitė, Vida-Ju- 
nona (Liudas), 1 metų amž., 
gyv. vieta Pakruojis.

7854. Osipauskienė, Ona, 25, 
šeimininkė.

7855. ’ Osipauskas, Liudas 
(Stasys), 39, mokytojas

7856. Osaidąitė, Ona (Ste
pas), gimusi 1939, gyv. vieta 
Rudonė, Alytus.

7889. Pakuliškis, Alfonsas 
(Kazys), gimęs 1909, gydyto
jas, gyv. vieta Kaunas.

7890. Pakalnytė - Rąnžolienė, 
Agota (Juozas), gimusi 1908, 
šeimininkė, g. vieta Vienažin
džiai, Joniškėlis.

7891. Pakaričienė, Marija, 28, 
gyv. vieta Radviliškis.

7892. Pakaričius, Jurgis, 36, 
samdinys.

7893. Pakaričius, Gediminas 
(Jurgis), 9.

7894. Pakaričius. Ringaudas 
(Jurgis), 4

7895. Pakienas, Juozas, gi
męs 1913, vežikas, g. v. Vil
nius.

7896. Pakėąas, Juozas (Ka
zys), 44, g. v. Deltuva, Kau 
šai.

7897. Pakštienė - Misunaitė, 
Marija (Silvestras), gimusi 
18(10. gyv. v. Naulickai, Baisio- 
galą.

7898. Pakštienė, Stasė. 45, ū-

7911. Pakulnienė - Kamins
kienė, Eugenija (Petras), gi
musi 1909, šeimininkė, g. v. 
Kaunas.

7912. Pakulnis - Kaminskas, 
Mykolas (Juozas), gimęs 1908.

7913. Pakulnienė, Bronė, 25, 
šeimininkė, gyv. vieta Salakai, 
Zarasai.

7914. Pakulnienė, Bronė, 
(Juozas), 26, biznierė, gyv. v. 
Stebuliai, Kėdainiai.

7915. Palaitis, Antanas (Jur- 
gis), gimęs 1888, samdinys, g. 
vieta Palanga.

7916. Palaitienė, Viktorija 
(Antanas), gimusi 1903, šeimi
ninkė.

7917. Palaitis, Algirdas (An
tanas), gimęs 1928, mokinys.

7918. Palaitis, Romualdas 
(Antanas), gimęs 1939.

7919. Paleckas, Bronius (Ka
zys), 37. gimnazijos inspekto
rius. gyv. vieta Vilkaviškis.

7920. Paleckis, Vincas, 28, se
kretorius, gyv- v. Jėznas.

7921. Paieckienė, 23, šeimi-

Sen. Trakai.
7923. Paliukaitienė, Gabrielė
. 1/• • ‘ V. r I ft -f-

(Jurgis), 36, ūkininkė, gyv. v. 
Kaunas Zapyškis.

7924. Paliukaitis, Aleksan 
dras (Kazys), 10, mokinys.

7925. Paliukaitytė, Joana 
(Kazys), 7, mokinė.

7926. Paliukaitis, Vincas (Ka 
zys), 4.

7727. Paliukaitytė, Zosė (Ka
zys), 8-

7828. Paliukaitis, Jonas (Pet
ras), 45, g. y. Vilimai, Zapyš
kis.

7929. Paliukaitis, Aleksan
dras (Kazys), 10, mokinys.

7930. Paliukonytė, Janina 
(Kazys), 8.

7931. Paliukaitis, Vincas (Ka- 
zys), 5.

7932. paliukaitę, Marytė 

(Kazys), 8 mėnesių amžiaus.
7933. Paliukaitienė, Gabrielė 

( Jurgis), 28, ūkininkė.
7934. Paliukėnienė, Uršulė,
. - . r - • -1 •

56, šeimininkė, gyv. vietą Ka- 
rosinė, Molėtai.

7935. Pąliukėnas, Pranciš
kus (Tomas), 82, ūkininkas.

7936- Paliukėnienė, Uršulė, 
67.

7937. Paliukis, Karolis (Ka 
rolis), 31, ūkininkas, gyv. vię- 
ta Rimdžiūnai, Pąšvintinis.

793K Paliunas, Vladas (Jur- 
gis), 35, ūkininkas, gyv. vieta 
ĮlgižiM, Betigala.

7939. Paliuniepė, Stefaniją, 
40, šeimininkė.

7940. Paliūnas, Kazys (Jur
gis), 36, samdinys, gyv. vieta 
Žybuliąi, Betygala.

7941. Palkąuskas, Stasys 
(Antanas), 50, gęleiinkelietis, 
gyv. rietą Vilnius.

7942. Palkovys^įs, Jonas (Ka
zimieras), 49, karininkas, gyy. 
vieta Švenčionys.

7943. Palovis, Petras (Juo- 
zasl, gimęs 1918, policininkas, 
gyv. vieta Šiauliąi

7944. Palorinskienė, Elzbie

ta (Mykolas), 42, šeimininkė 
g. vieta Kaunas.

7945. Palšytė, Ona, 21, stu-

7963. Penčyla, Antanas (Jur- 
is), gimęs 1905, knygvedis, g.

vietą Kaunas.
7964. Pantila, Petras (Leo

poldas), 18, g. vieta Ariogala.
7965. Pangonytė, Marija, gi- 

muši 1908, mokyklos vedėja, 
gyv. vieta Santaika, Alytus.

7966. Pankauskas, Jonas, gi- 
męs 1904, mokytojas, gyv. vie
ta Kaunas.

7967. Pankąuskaitė, Algė
(Jonas), 5.

7968. Panko, Aleksandras 
(Vincas), 26, advokato sekre
torius, ęyv. vieta Šen. Vileika.

7969. Panza, Vincas, 30, ūki
ninkas, gyv. vieta Šilavotas, 
Marijampolė.

7970. Papčinskas, Kazys, 43, 
gyv. vieta Žuilpimis, Šiluva.

7971. Pąpečkięnė, Teklė, 45, 
gyy. vięta Kaunas.

7972. Papečkis, Juozas (My

ūkininlęę.
7987. Parčiauskas,

27, ūkininkas. .
7988. Parčiauskas, Pranas 

(Vincas), 28, ūkininkas, gyv. 
vieta Vilnių^.

7989. Parčiauskas, Pranas 
(Pranas), 4, gyv. vięta Kąlne- 
liškiai. Biržai.

7990. Parčevskienė, Elena, 62, 
gyy. vietą ątonęi*i, Kretinga.

799,1. Raręiąuskieąė, Oną, 27, 
ūkininkė.

7992. Batčąuskas, Prąnas 
(Pranas), 3.

7993. PąrfjouaYiČienė, Ęro- 
nislavą, 45^6, ūkipi^ė, g. v. 
Pakalniškiai, Luokė.

7994. Parmackienė, Marija,
• *- » - *— »• •-/. *■ •» . ■ ‘J-

36, ūkininkė, g. v. Vilnius.
7995. Par^a, Antanas (Jo

nas), 35, ūkininkas, gyv. vieta
- - t » »

Šen. Striumaičiai, Švenčionys.
7996. Paršąuskas, Pranas, 38, 

ūkininkas, gyv. vieta Kalneliš- 
kiąi, Vaškai.

7997. Pąršąuskąs, Pcąnąs 
(Pranąs), 3.

7998. Pąršąųskienė, Įęyą, 60, 
šeimininkė.

7999. Pąršąuskięnė, Ona 
(Petras), 28, ūkininkė.

8000. Paęšelienė, Teklė (Jo
nas), 61, ūkininkė, gyv. vieta 
Girnai U, Kovars^as.

8001. Paršelytė, Genovaitę 
(Karolis), 25, studentė.

8002. Paršelis, Juozas (Juo
zas), 60, ūkininkas.

8003. Paršelis, Karolis ( Juo
zas) ,'75, ūkininkas, gyv. vieta 
Stirnai, Kovarąkąs.

8004. Parševska, Emiliją, gi
musi 1903, gyv. vieta Vilnius.

8005. Paršėvskaitė, Marija 
(Tamošius), 17.

8006. Parše vak i, Tamošius
(Ignas), gimęs 1882.

8007. Parševakienė, Elena, g. 
vieta Stonciąi, Kretinga.

8008. Parševakienė, Marija 
(Karolis), gign«si 1899, slaugė, 
gyv- vieta Vilnius.

8009. Parčevskis, Karolis, 56, 
profesorius ir medicinos dakta-

Pranas

kolas), 50.
7973. Pąpeękytė, Jura (Juo- ras, gyv. v, Stonęiai, Kretinga.

zas), 16, mokinė.
7974. Papečkytę, Daina (Juo- 

zas) 17, mokinė.
7975. Papečkys, Pijus (Vin

cas), gimęs 1902, mokyklų in- 
spektorius, gyv. vieta Vilnius.

7976. Parankaitė, Ona (Pet
ras), gimusi 1917, darbininkė, 
gyv. vieta Biržai.

7977. Parakęričius, Jonas 
(Juozas), gimęs 1902, ūkinm- 
iąs, g. v. Oskaričiai, Kamajai.

7978. Pargeržinskas, gyv. v. 
Klykoliai.

7979 Parčąuskas, Karolis 
(Konstantinas), 65, gydytojas, 
gyv. v. Stončiai, Kretinga.

7980. Parčiauskienė, Elęna,... * ... ..„k •»
60, šeimininkė.

7981. Parčevskienė, Eleną, 64,

8010. Pąrševskis, Antanas 
< (Tadas), 21, gyv. v- YĮlnius-

8011. Paršęvskis, Kristofas 
(Tamošius), 14, g. y- kilnius.

8012. Pąrševskis, Tadas, gi
męs 1878, gyv. v. Vilnius.

8013- Pasternak, Vladas, 37, 
gyv. vieta Vilnius.

8014. Pasternak, Marija.
8015. Pąsters, Marija (Pra

nas), gųnųsi 1912, vienuolė, g. 
v. Vilnius.

8016. Paškauskas, Stanislo
vas (Vincas), 56, ūkininkas, 
g. v. Baldouiškė, Švenčionys.

8017. Paškauskas, Kazys 
(Mykolas), 48, ūkininkas, g. v. 
ŠĮliūnąi, Sjesikaį.

(Buą daugiau)

KAIP TĄPTĮ AMERIĘOS PIĮJĘCĮU?

gutę, Kun icuxt 
padės tiems, kui

t?R-

ii priklijavę 3c štampą, pasiųskite 
kui", Š66 W. BroadvOy, So. Boston, Mass. ii tuo
jau ją gausite.
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Rėmėjų Xl-tasis Seimas
Įspūdžių Trupinėliai

Pasaulinis Karas Ir Mūsų 
Ateitis

Kai žiaurusis karas siaučia 
plačiame pasauly, kai nekalta* 
sai žmonių kraujas sriovena 
upėmis, kai pavergtosios tau
tos kenčia brūtalę grabonių 
pcięspaudą ir neapsakomą mi
zeriją, šiame galingame laisvės 
ir demokratijos krašte ameri- 
kieęiai tuo laimingesni, nes jie 
nors baisaus pasaulio karo jun
go prislėgti, visgi drąsūs ir vii 
tingi," tikėdamiesi, kad pabai
goje bus laimėtojai, be to jie 
geraširdžiai samaritonai, nes 
guodžia karo prislėgtas tautas 
ir jas užtaria, užtikrinant, kad 
joms bus grąžinta laisvė ir ne
priklausomybė.

Mūsų Tėvynė Lietuva irgi pa- 
saulinio karo perblokšta ir vėl
■G O ** *• •
ka nepakeliamą vergovės jun
gą. Tačiau, mes, išeivija ir lie
tuvių kilmės galingųjų Jungti
nių Valstybių piliečiai, sužavė
ti narsuoUai/tikime, kad Dievo 
Apvaizda budri ir pavergtąjį, 
mūsų tėvų žemę išlaisvins 
brutalės prispaudėjų vergovės 
ię Lietuva netrukus taps vė 
ląisva ię demokratine valstybę.

Mūsų Tautos Pasididžia
vimas

Kruvinasai pasaulinis karas 
pavergė mūsų tėvų žemę ir su 
naikino visas religines vienuo
lijas ir kultūrines įstaigas Lie
tuvoje. Tačiau, Dievo palaima

lijos koplyčioje 11 vaL 
Celebrantas buvo kun. 
Skripkus, kapelionas, kurs pa
sakė gražų ir pritaikintą pa
mokslą. Po Sumos sekė Palai
minimas, Seselių choras gra
žiai ir meniškai atliko muzika- 
ę dalį. Seimo dalyviai, pripil

dyti antgamtiniu džiugesiu ir] 
sužavėti, po Sumos vyko pietų 

naują ir modernią Akademiją, 
religijos ir kultūros žibintą, 
dėl kurio kiekvieno lietuvio šir
dis prisipildo didingu pasidi-. 
džiavimu. Tikrovėje, tai kata-] 
ikų religijos ir lietuvių tauti
nės kultūros paminklas.

Seselių paruošti pietūs Seimo 
dalyviams bei delegatams buvo 
skoningi. Patarnavimas malo
nus ir nuoširdus, gi nuotaika 
žavi.

Delegatų priėmimas bei re
gistracija prasidėjo pirmą vai. 
o tų delegatų buvo iš visur: iš 
rytų ir vakarų valstybių. Visi 
gražiai nusiv okę sveteliai, da- 
lyviai-ės arba delegatai-ės.

Seimo Sesijų Programa

Seimo pradžia 2 vai. Kun.

ir pagalba su mumis čia Jung
tinėse Valstybėse. Iš trijų reli 
ginių lietuvaičių Seselių vie 
nuolijų, Šv. Pranciškaus lietu
vaičių Seselių vienuolija šįmet 
garbingai mini 20 metų su
kaktį nuo įsikūrimo ir nuo to 
laiko, kąi pradėjo katalikiškąjį 
apaštalavimą ir kultūrinę veik
lą lietuvių tarpe, taip pat iškil
mingai mini 17 metų sukaktį, 
kaip duosniųjų aukotojų ir rė
mėjų dėka tapo pastatyta lie
tuvaičių vienuolija ir akademi
ja Dievo Apvaizdos kalne, Pitt
sburgh, Pa.

Per tą visą laiką lietuvaitės 
Seselės Pranciškietės, pasiau
kojusios Dievo garbei, religi
niam apaštalavimui ir kultūri
niai veiklai, nuveikė didelių, 
gausingų darbų. Lietuvaitės 
Seselės parapijinėse mokyklose 
išauklėjo susipratusių šviesuo
lių lietuvių katalikų būrius ir iš 
akademijos į pasaulį siuntė ne
suskaitomų gražuolių lietuvai
čių inteligenčių. Jų visų idea- 
lįngas religinis ir kultūrinis 
darbas tęsiasi ir plinta. Kiek 
dar daugiau į pasaulį išeis mė
lynakių lietuviu šviesuolių ir 
geltonkasių lietuvaičių inteli

ryte. 
J. V.

Lietuviai dalyviai Vasarinių Katalikų Akcijos kursų, Fordham Universitete, 
N. Y., 24—29 d., rugpiūčio mėn. 1942. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Ona Maldai- 
kytė, Emelia Militiniūtė, Julia Klant iš Šv. Jurgio parapijos, Brooklyn, N. Y.; Alice 
Mendelytė iš Šv. Alphonso, Baltimore, Mary;and: Kun. Daniel J. Lord, S. J., St. 
Louis, Missouri; Dorothy Gęlciūtė iš Sopulingos Motinos parapijos, Harrison, N. J.; 
Adelė Kemenytę, Anastazija Budzytė iš Šv. Trejybės, Hartford ,Conn.; antroje eilėje:- a 1
Alena Matonytė, Long Island City, N. Y.; Pranė Kilbauskaitė, iš Šv. Jurgio, Brook
lyn, N. Y.; Seserys Kazimierietės, Assumpta. Paulina, Annunciata, Leoną, Marionet- 
ta, Edwarda iš Šv. Alphonso, Baltimore, Maryland; Teklė Balčiūnaitė iš Šv. Kazimie
ro, Philadelphia, Pa.; trečioje eilėje: —Kuų. J. Gaudinskas, Šv. Jėzaus Širdies, New 
Philadelphia, Pa.; Kun. K. Rakauskas, iš Šv. Pranciškaus, Minersville, Pa.; Kun. K. 
Paulionis, iš Šv. Jurgio, Brooklyn, N. Y.; Seserys Jėzaus Nukryžiuoto, Concepta ir 
Rita, iš Elmhurst, Pa.; Kun. J. Lukšys iš Šv. Jurgio, Shenandoah, Pa.; Kun. S. Rai
la iš Šv. Kazimiero, Philadelphia, Pa.; ir Kun. Dr. L. J. Mendelis iš Šv. Alphonso, 
Baltimore, Maryland.

varaus prie sukaktuvinio ban
kieto ir muzikalės dalies.

ŠV. PRANCIŠKAUS SE
SELIŲ SUKAKTUVINIS 

bankietas 
20 Metų Vienuolijos Gy- 
venimo ir 11 metų Rėmė

jų Darbuotės Pagerbimui.
Po našaus Seimo vyksta ban-

Mauut Carmelio Lietuviai Švenčia 
Savo Parapijos 

AUKSINĮ JUBILIEJŲ 

1892-1942

KARALAIČIO 
1 LIETUVIŲ KAPINES

j PITTSBURGH, PA. — Neto
liese Šv. Pranciškaus Vienuoli
jos ir Akademijos randasi Šy. 
Kazimiero Lietuvos Karalaičio 
lietuvių kapinės. Tai didžiulis 
gražusis žemės plotas ir pagar
sėjęs ne vien dailia ir meniška 

įkapinių ir paminklų struktūra, 
bet kapinės taip pat garsios vę- 

! teranais lietuviais tautiečiais 
, veikėjais, kurių kūnai ten pa
laidoti.

MENIŠKA KRISTAUS 
STATULA IŠ MARMURO

Ta Kristaus Karaliaus statu
la tai gyvasis monumentas-pa- 
minklas, kuriame ryškiai mato
mi iškalti šie monumentalinei• y . -j . . i .. 11 >. .77.
amžini žodžiai: “Aš Atsikėli
mas ir Gyvybė, kas tiki į Mane, 
nors ir būtų miręs, bus gyvas”. 
(Jon. 11, 25). Tą paminklą pa
statė Šv. Pranciškaus Vienuo
lijos Rėmėjai 1938 metais.

Nuo paminklinės statulos 
Kristaus Karalius su dešine 
ranka laimina atskirą vietą

kap. J. V. Skripkus Seimą ati- dietas. Delegatai, kaip pašau 
darė malda. Ponia Tamušiūnie- lįgčiai taip ir dvasiški ja, nusi- 
nė, Rėmėjų Centro Pirmininkė. Į p^ino garbės dalyvauti sukak- 
nuoširdąiai sveikino Seimą. Ituviniame seimo bankiete, pa
to sekė Seimo prezidiumo rin- gisotinti, jaustis laisvais demo- 
kimas. [kratiniame krašte toli nuo bai-

I Prezidiumą pateko sekan- hųų karo audrų, smagiai džiau
tieji: Į gtis meniška muzika ir gyventi

Adv. S. Gabaliauskas, (Cle- lietuviškų dainų žavesiais, 
veland, Ohio), pirmininkas; R. Bankieto salė buvo papuošta 
Leščinskienė, (Chicago, III.), Amerikos, Lietuvos ir Vienuo- 
vice-pirmininkė; J. Pukelienė, lijos vėliavomis. Stalai nukrau- 
(Chicago, III.), raštininkė; Ka- ti skaniais valgiais. Aplinkui

MOUNT CARMELIO (Pa.) se užgesusi ir 1892 met. stip 
apylinkėse lietuviai apsigyveno resni lietuviai sumanė organi 
pabaigoj XIX š., ypač jie skait
lingai -spietėsi 'Ėxcelsior ir Lo-

suglaudžiant per 50-ts metų 
parap. atliktus darbus, galėtu
me pažymėti šiuos:

Prie kleb. Žilinsko (1894-98) 
buvo pastatyta parapijos na
mas ir svetainė. Prie kleb. kun. 
J. Staniukyno 1904 m. pastaty
ta klebonija, kad klebonui ne
reikėtų kampininkauti pas pri
vačius asmenis. Šis šventas, 
mokytas ir uolus kunigas Mt. 
Carmelio lietuvių parapiją pa
darė istorine Amerikos lietuvių 
gyvenime. Jo pastangomis ir

cust Gap miestukuose. Prave- 
dus geležinkelį į naujai suras
tas anglies kasyklas ties Mt.

zuoti lietuvišką parapiją. Pir
maisiais organizatoriais buvo 
Šv. Petro ir Povilo draugija Į rūpesčiu buvo įkurta 1907 met. 
(įkurta 1877 m.,) kuriai pri- Šv. Kazimiero Seserų Kongre- 
klausė 90 lietuvių. Jos pirmi-, gacija ir pirmosios trys sese 

rys, attikusios novicijatą, čia 
atvyko tų metų spalių 7 d. ir

Carmeliu, į šį miestuką prade-1 ninkas Pranas Balčiūnas pra- 
jo kraustytis ir lietuviai. Savos vedė susirinkime, kad būtų su

rašyti visi Mt. Carmelio lietu- pabaigoj tų pat metų atidarė 
pirmąją lietuvių seserų vedamą 
mokyklą.

Po keletos permainų, 1911 m.

Tegul bėga mūsų upės viai surašyti viso 250 vyrų. Vė-
j mares giliausias, iįau susirinkę lietuviai, išrinko

Tegul skamba mūsų dainos delegaciją pas Harrisburgo
po šalis plačiausias;; vyskupą. Šiai delegacijai vado- į Mt. Carmelį paskiriamas kle-

šėtienė, (Brooklyn, N. Y.), linksmas ūpas, džiaiigsmipga iNeapletak Aukščiausias mūsų vavo Jurgis Miliauskas. Vyrų. bonu energingas kun. Dr. Bar-

genčių, kurios 
naus ię lĮfotinai 
Tėvynę Lietuyąi!

Nenuostabu, £ąd Šv. Pranciš
kaus Vięąuoliią ir Akademiją 
Dievo Apvaizdos kąlųe mums 
lietuvį yra ęasičidžįąvi- 
Was5 nęę įš čią plinta mųsų tau
tai Dięvo ir ąptimo męilė, pa
čios tautos atgimimas, kilnūs 
idealai ir kultūra šviesiai ir 
garbingai mūsų Tėvynės Lietu
vos ateičiai.

raštininkės padėjėja. Mandatų nuotaika, dominuojanti religi- 
Komisija: S. Jurgaitytė (Chi- nė Seselių vienuolių atmosfera 
cago, UI.), Lokaitienė (McKees ir akademikių tautiškais rū- 
Rocks, Pa.), Tamušiūnienė bais žavejantis lietuviškasai 
(Homestead, Pa.), Grajauskie- patrijotizmas.
nė (Dormont, Pa.). Pirmiausia akademikės Luci-Į 4 t t U i

Adv. S. Gabaliauskas, “Lie- ja Petraitė (Philadelphia, Pa.), 
tuvių Žinių” red., gabus kalbė- Marytė Gabrytė ir Pranciška 
tojas, rašytojas ir visuomeni- Gabrytė (Detroit, Mich.) me- 
ninkas, sveikino dalyvius - de- niškai išpildė Leharo Priimtu- 
legatus ir perstatė kun. A. Ka- vių maršą. Po to akademikių 
ružiškį, pasakyti įžanginę kai- choras žaviai atliko vėliavos 
bą, kuri buvo turininga ir įdo- pagerbimo veiksmą ir, publi

kai pritariant, sugiedojo Lietu-
Po to sekė praėjusio Seimo Į vos himną. Čia kun. J. V. 

protokolas, kurį perskaitė po- Skripkus pasakė patriotingą 
nia Pukelienė. kalbą. Panelė Agota Sutkaičiū

Motina M. Dovydą kalbėjo tė, bankieto programo vedėja, 
Rėmėjų Darbuotės įvertinimo sumaniai prakalbėjo, ir inici 
tema. Jos kalba buvo turinin- javo programą. Ponia A. Medo- 
ga ir be galo svarbi. nienė šauniai grojo smuiką so-

Prasidėjo Rėmėjų Centro ra- lo, pakartotinai. Ponas A. Sa- 
portai, kuriuos išdavė Centro dauskas, akompanuojant jo 
Valdybos nariai. žmonai, žaviai sudainavo kele-

Paskui sekė telegramų, laiš- tą lietuviškų dainelių ir vieną 
kų, sveikinimų ir aukų perskai- anglišką. Akademijos studentės 
tymas. prašmatniai išpildė dainų rin-

Įdomias kalbas pasakė kun. kimėlį būtent: Rožytė, Pasvei

■tmi.

$v. Pranciškaus Vienuoli
jos Rėmėj’ų Xl-tojoSejmo 

Dienotvarkė
Man didelis džiaugsmas daly-* s .rauti tame garbingame seime 

ir tai netikėtai. Tai tonvo rugsė
jo mėn. 20 diena — garbinga 
sai sekmadienis. Seimas prasi
dėjo su Suma gražioje vienuo- Seimo eigą. dėl to baigdamas.

ir brangios tėvynės, prašymas buvo išklausytas, Į tuška. Radęs parap. finansus 
JfąZoningas ir gailestingas j vyskupas leido statyti bažny- apverktinoj padėty, jis pasirū- 

per visas gadynes, čią. Jie nieko nelaukdami, iš- pino įpratinti parapijiečius prie
Po to sekė dvi lietuviškos rinko komitetą iš 12-kos narių 

dąinos bendrai dainuoj.: “Ant ir pasiųsti 4 kolektoriai per ke- 
Kalno Karklai Siūbavo” ir “Oi lėtą mėnesių surinko 1.400 do- 
Tu Ieva Ievuže”. Po tų dainų lerių. Vadovaujant kun. P. Ab- 
visi persikėlėme į galingąsias romaičiui, Mahanoy City, Pa. 
demokratines Jungtines Vals- lietuvių parap. klebonui, buvo 
tybes, kur gyvename laisvės ir nupirktas žemės sklypas ir e- 
demokratijos krašte, kur Dievo sant tuo metu bedarbei, patys 
Apvaizdos Kalne garsėja Šv. vyrai ėjo valyti žemės nuo me- 
Pranciškaus lietuvaičių vienuo- džių ir kelmų, kad kuo grei-

pasitar-įj. Misius, kun. M. Kazėnas, Į kiuitpas, Rožių Darželis, Suža- 
yčiai ir kun. A. Tamoliūnas, kun. Sa- dinkim Jausmus, Kur Sapniu 

dauskas, ponas prebliūnas, p. [Grožybe ir Avator.
Tamkevičius ir kįti. Tame sukaktuviniame Seimo

Ądv. Gabaliąusko referatas bankiete, prie žavios muzikos 
buvo įdomus. Jis vertas talpiu- lietuviškos dainos, visi jau
ti laikraščių skiltyse. tesi lietuviškame ląisvame nuo

Duota daug įnešimų ir ap-Įkaro pasaulyje. Tą valandą sve- 
svarstyta daug svarbių suma- čiai delegatai gyveno palaima, 
nymų. Patsai Seimas buyo kuri retai atsitinka idealinga- 
tvarangas, sumanus, lobingas. me gyvenime. Čia choras ir 
idealingas, demokratingas ir svečiai - delegatai džiaugėsi 
sukaktuvinis. Centro valdyba būdami laisvoje Lietuvoje, kai 
palikta ta pati. kartu sustojo ir bendrai daina-

Seimo metu sudėta gražių vo: 
aukų. Tai graži parama Sese- bėga Šešupė,
lems idealogiems ir kultūri- 1 - kur Nemunas teka,
niams jų darbams. Te™ mūsų tėvynė graži Lietuva;

Pasitikėdamas, kad intere-] čia broliai arto jai

lįja ir Akademija, ir visi su 
choru kaip vienas baigiame pa-

gausrngesnės kolektos ir padvi
gubino menes, mokesčius. Savo 
klebonavimo metais pastatė 
modernišką, puikią parapijinę 
mokyklą su sale ir Seserims 
mokytojoms namą. Tos visos 
statybos kainavo 150.000 dol. 
Nors parapijiečiai gana duos- 
niai rėmė šiuos darbus, didžioji 
dauguma šeimų sumokėjo po 
100-tą dolerių pažadėtai staty
bai (surinkta viso 78.000 dol.),

čiau pradėjus bažnyčios staty
mą. Naujai sutvertos parap.

laimintąją sukaktuvinę žavėti- klebonu buvo paskirtas kun. M.' tačiau parapijai iš 350 šeimų 
ną ir atmintiną dieną, bendrai j Peža, kurs pamaldas laikė Šv. nebuvo galima be ssolos pra-
giedant:
God bless America 
Land that I love,
Stand beside her, and guide her 
Through the night with the

light from above. 
From the mountains to the

prairies, to the 
Oceans uhite icith foam,
God ljUess America,
My home svceet kome.

Tikrovė, mūsų nuoširdus

Juozapo par. bažnyčioje. vesti darbus. Skolos užtraukta

mirusių Seselių Pranciškonių 
laidojimui.

Šiose kapinėse lig šiol penki 
akmeniniai -kryžiai paminklai 
nurodo penkias palaidotas Se
seles Pranciškones. Tuose kry
žių paminkluose iškalti sekan- 
žių palaidotų Seselių vardai ir 
pavardės:

1. Sesuo M. Brigitta Uruožy- 
tė (1879—1981). R. L P.

2. Sesuo M. Andrea Klišiūtė 
(1914—1982). R. 1. P.

3. Sesuo M. Ona Kriaučiūnai- 
tė (1908—1934). R. /. P.

4. Sesuo M. Ąntonetta Kalė- 
daitė (1906—1936). R. I. P.

5. Sesuo M. Bernarda Račiū
naitė (1904—1938). R. I. P.

GARSIŲ VYRŲ KAPAI
Kiek toliau, po Seselių skly

po matosi dailus paminklas, 
pastatytas mirusiam brangiam 
mano prieteliui kunigui Jonui 
Sutkaičiui. Jis gimęs gegužis 1 
d. 1871 m., įšventintas į kuni
gus birželio 16 d., 1893 m., bu
vęs Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonu nuo 1893 iki 
127 m. ir miręs rugsėjo 30 <J, 
1927 m.

Šalia velionės kapo yra kitas 
paminklas kunigui Ignui Abro
maičiui, mirusiam vasario 6 d. 
1924 m. šalimais palaidotas 
trečias kunigas Jonas Kopera, 
gimęs birželio 12 d. 1868 m., į- 
šyentintas į kunigus gegužės I 
d. 1893 m. ir miręs vasario 20 
d. 1941 m.

Skersai didžiulis paminklas 
mirusiam Jonui Vaišnorai, ku
ris plačiai žinomas lietuviams. 
Kitoje pusėje paminklas pasta
tytas garsiam bankieriui ir vi
suomenininkui Jonui Miliui, 
mirusiam 1940 m. Kiek toliau 
yra paminklas pagarsėjusiam 
Obięciūnui (18885—1936).

Be to, kiek čia daug skaitlin
gų ir kitų paminklų, pastatytų 
pagarsėjusiems veteranams 
mūsų tautiečiams ir jų žmo
noms. Visų jų atsilsiui, Gerasai 
Dievas jų sieloms teduoda am
žinąją ramybę.

ŠVČ. PANELĖS MARI.
JOS IŠ LIURDO GROTO
Švč. Panelės Marijos iš Liur- 

do groto be galo graži. Dievo 
Motina aukštai iškelta ir ma
jestotingai atrodo, o po kairei 
iš apačios klūpo Šv. Bernadeta. 
Nuo Švč. Panelės Marijos sta
tulos stačiai apačioje randasi 
karstui vieta užklota akmeni
mis. Tam amžinąjam atsilsiui 
vietą pasiskyrė kun. Magnus 
Kazėnas. Jis pats tą groto ir 
vietą savo palaidojimui supla
navo ir pastatė.

Kiek nuošaliau ir toliau kun. 
Jonas Misius turi pasiskyręs 
puikią vietą laidotis, jei Malo- 
ningasai Dievas teiktųsi pa
šaukti pas save. Visgi, jis gra
žioje sveikatoje ir Gerasai Die
vas jį tepalaimina gana ilgai 
darbuotis Dievo garbei ir savo 
žmonių išganymui.

KAPINIŲ ^RYŽIUS
paminklas

Šias kapines nupiyko kun. 
Magnus Kazėnas, Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebonas. 
Jis taip pat suplanavo visus }- 
rengimus ir pačių kapų ir mi
rusių šeimos narių ploto struk
tūrą.

Apie kapinių vidurį pastaty
tas didelis Kryžius - Pamink
las. Varinė lentelė nusako to
kią istoriją:

“Šv. Kazimiero Rymo Kata
likų kapines pašventino Jo 
Ekscelencija vyskupas Hugh 
C. Boyle, D. D., rugsėjo 7 die
ną. 1925 metais.

“šitą Kryžių nupirko ir pas-- X “ a J  « « A Ir 1 O d

Dėka tokiam uoliam parapi- 77.000 dol., kuri metams bė- 
jiečių darbui ir pasiaukojimui,' ?ant, v’is mažinama.
1892 met. Kalėdos Mt. Carme-! Kleb- Pavilanio laikais buvo 
lio lietuviams buvo tikrai! uždėtas bažnyčiai naujas sto- 
džiaugsmingos, jie jau galėjo ' Su
giedoti Kalėdines giesmes savo Į Pasikeitus dar keletas klebo- 
naujoj bažnytėlėj, kuri gavoinil 1927 met. vyskupo paskiria- 
Šv. Kryžiaus vardą. fmas klebonu Dr. J. B. Končius,

baigęs Washingtone D. C. auk
štuosius mokslus. Jam lemta 
savo ilgu klebonavimu pralenk
ti visus kitus savo pirmtakū-

Tolimesnė eilė metų nebuvo 
linksma ir tokia graži, kaip pa
ti pradžia šiai lietuvių parapi-

troškimas ir nuolanki malda jai. Prasidėjo ginčai tarp pačių 
tebūna: Gerasai Dievas tepa
laimina šį laisvą kraštą Ameri- (
ką, tepalaimina šv. Pranciš-; Demskis, Šliupas, įkūrė savo 
kaus vienuoliją ir Akademiją, į laikraštį “Naujoji Gadynė” ir 
tpyalaimina visus geradarius ir dar labiau drumstė parapijos 
rėmėjus, kurie ir kurios remia ] gyvenimą savo priešbainytiniu 
ir padeda klestėti tai mūsų re-: veikimu. Todėl nestebėtina, kad
Ilginei vienuolijai ir kultūrinei 
įstaigai, kad ji ruoštų dar dau
giau mėlynakių ir skaisčių 
gražuolių inteligenčių mūsų 
brangiosios Tėvynės Lietuvos 
šviesiai ir garbingai ateičiai.

Samata.
parapijos neturėdami, jie pri
klausė Šv. Juozapo lenkų para
pijai. Dauguma ateivių buvo iš

santai iš patalpinto protokolo I lietuviškai šneka, Dzūkijos ar pietų Suvalkijos,
spaudoje plačiau sužinos visą Į Čia skam ba po kaimus .tat lenkiškai mokėjo. Tačiau

Birutės daina.' lietuviškoji dvasia nebuvo juo-

parapijonų, nesutikimai su kle
bonu ir dėl to čia atsikraustė

per 12 pirmųjų metų ši parapi
ja turėjo 15-ką klebonų. Kuni
gai negalėjo pabūti. Nuolat kei
tėsi. Lietuvių sunku buvo gau
ti, tat net keletas svetimtaučių, 
visai lietuviškai nemokančių 
čia buvo klebonais. “Naujajai 
Gadynei” išsikrausčius ‘iš Mt. 
Carmel, aprimstant^ ginčams, 
dėka gerų žmonių ištvermei ir 
kai kurių klebonų nepalaužia
mam ryžtingumui, parapija at
sigavo ir sustiprėjo. Trumpai

nūs. Jis šioj parapijoj jau kle 
bonauja 15-ka metų. Jo rūpes
čiu pertaisyta ir atremontuota 
klebonija (statyta 1904 m.), iš
taisyta ir papuošta bažnyčia iš 
lauko ir vidaus. Bažnyčios lan
gai susilaukė gražių vitražų ir 
baž. sienos skoningo išdekora-
vimo.

Taip ši parapija per savo 50 
gyvavimo metų yra pergyvenu
si vargų ir džiaugsmų. Šian
dien ji ekonomiškai ir dvasi
niai sustiprėjusi, švenčia savo 
auksinį jubiliejų. Visos iškil
mės tęsis nuo 4 iki 7 d. spalių. 
Tebūna garbė ir padėka vi
siems, kurie prie jos kūrimo, 
palaikymo ir klestėjimo prisi
dėjo. K. A. Deksnys.

tatė Adomas Juškūnas.
“Atkalbėkite vieną Sveiką

Mariją ir Amžinąjį Atsilsį už 
mirusius”. Kun. .4. Tamoliūnas^
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Iš Lietuvių Kultūrinio Instituto 
Veiklos -

Norima Pratęsti Jo Veikla
Pagal esamus išteklius 

Institutas galėtų veikti 
tik iki Kalėdų. 24 tautos 
New Yorke turi panašias
įstaigas ir jos žymia dali 
mi atlieka Post-War Plan- 
ning arba pokarinio pla
navimo darbus. Lietu
viams net labiau kaip ki-

nes Lietuvos laisvės reika
las yra netikroje padėty 
ir turės vesti nelengvą ko
vą dėl savo ribų: dėl Vii- ■ 
niaus, dėl Mažosios Lietu-' 
vos. Tad eilė veikėjų susi
rūpino Instituto veiklą' 
dar bent kuriam laikui 
pratęsti. Tuo tikslu Insti
tuto direktorius pradėjo 
lankyti kai kuriuos žy
mesnius visuomenės vatoms tautoms reikia to

kios įstaigos New Yorke, dus Naujoj Anglijoj

Providence Pas Kun. Vaitekūną
Pirmiausia jis kreipėsi Institutui $130.00. Bet tai

pas didelį patriotą ir veik
lų kunigą Vaitekūną. Ger
biamas klebonas tuojau 
patiesė šimtą dolerių ir 
tapo įrašytas Instituto

dar ne viskas. Kun. Vaite
kūnas ir jo parapijos vei
kėjai yra visa siela susirū-' 
pinę Instituto likimu ir jie 
žada paruošti kokių pa-

antruoju garbės nariu, rengimų ir paskatinti sa
(Seniau įrašytas kun. Ign 
Valančiūnas iš Philadel- 
phijos). Be to, kunigas 
klebonas pasikvietė pas 
save keletą savo parapijos 
žymesnių veikėjų, kurie ir 
gi įsirašė Instituto na
riais rėmėjais ir paaukojo: 
Edvardas čiočys ir Alek
sandras Vaitkūnas po 
$10.00, Ponia O. Mazurke- 
vičienė ir Antanas Aviži
nis po $5.00. Tuo būdu 
Providence parapija įteikė

vo draugijas, kad greitu 
laiku Institutui sudaryti 
dar bent $100.00 paramos.
Ankščiau gi kun. Vaitekū-1 
nas išplatino daugiau 100 Į 
Instituto knygelių. Jam
priklauso ypatingai karš- _______________________
ta Instituto padėka. Jeii . .
... -• j-- iniversitetų dažnai saukia-
tokių nuoširdžių veikėjų^ ; įvai.

butų žymiai daugiau, tai rjaįs reikalais patarti val- 
mūsų kultūros reikalai džios įstaigoms; iš jų bus 
būtų gerai suprasti ir pa- sudarytas ekspertų kad

ras ir pokarinei taikos 
konferencijai. Tad Liet. 
Kult. Instituto santykiai 

tautų su jais turi nepaprastai

Keturių aukštų sandelis, Kansas City, Mo., buvęs per sunkiai prikrautas valgomais dalykais, 
sugriuvo. Pabyrėjo iš patalpų tūkstančiai blėkinių su valgiais ir kitais dalykais. Garsas nuo griū
vančio sandelio buvo girdimas per kelis blokus.

KNYGOS APIE LIETUVĄ
išleistos Lietuvių Kultūrinio, THE LTTKUANIAN SITŲ A-

*•7 
U. $. DEFENSE
BONDS
STAMPS

remti.

Lawrence Pas Kun. P. Jūrę
Rūgs. 23 d. Instituto di- santykius su kitų

rektorius nuvyko pas kitą panašiomis įstaigomis ir didelės svarbos Lietuvos
žymų Naujosios Anglijos jų politikais, planuotojais, reikalams. Šie santykiai
lietuvių vadą ir pasišven-į Pr nuolat plečiasi ir gilinamivailrs™ Pr T«ro' Cambridge pas kun. Pr. . „-J

tingomis idėjomis. Reika
lų didumui pavaizduoti 
užteks čia prisiminti, kad
^sių^UTO piSti į Wa- ^tituto anglų kalba, platina TION (61 pusi.), už 1 egz. 30
... .„ . ... žinias savų ir svetimų tarpe, centų, už 50 egz. $10.00. Para-shingtoną is universitetų prafome gaKtoti var. K Pakšto (įi Wga

vien geografų 225. Tai įr užsisakyti šių knygų sau, patiekia trump4 Lietuvos isto- 
vaizduoja kokiu kolosaliu savo vaikams ir pasiųsti jų sa- riją, aprašo 1939-1941 m. įvy-
mastu eina pasiruošimai vo pažįstamiems 
karui ir būsimai taikai, čiams. 
kai ašies valstybės bus su-

amerikie- kius Lietuvoje, duoda žinių a-
jpie Lietuvos kultūrinį, ūkišką 
, ir politinį gyvenimą prieš 1940

> JuSkaiti Instituto direk- * Pasikeičiama labai ver- muktos

p&skun. vaitekūn,u-pas ‘°rh» J“ la"ks *Į°°- Naujos Knygos . _
kun. Valančiam direkto- ^^"kun žinoma. Institutas interesuotiems, bet sukels ®a;
nui neteko ilgai kalbėti, *“... s išleido tris knygeles: Lith- net sensaciją, atskleisda-
Gerbiamas kun. Juras j ^au • uanian Situation, Balto- ma daugeliui nuostabiųduosma sirdma gausiai Mandian Confeder,tion 

šelpia tėvynės reikalus ir (a * išparduota)
kultūros įstaigas. į Outline History of Lith-

Brocktone pas kun. J. uanian Literature.
Kaip geram prieteliui, švagždi direktorius irgi Dabar spaudon atidua-

kun. Jurui direktorius neapsivylė: po kelių žo- dama labai aktuali prof.

tuojau pasakė, kad jau se
nokai laikąs atidėjęs Ins
titutui šimtinę ir tik lau
kęs progos ją įteikti.

lingvistinio mokslo pas
lapčių. Prašom įsidėmėti 
į jos turinį:

I. Introduction. H. The Lith- 
Language Area. IH.

Tėvų Pranciškonų Rekolek- 
cijoslf Misijos1942m.

Sioux City, lowa — šv. Kazi
miero par., rugsėjo 21—27 d., 
T. J. Vaškys.

Philadelphia, Pa. — šv. Kazi
miero par., šv. Pranciškaus no
vena ir Tretininkų vizitacija, 
rugsėjo 25 — spalių 4 d., T. 
Justinas Vaškys.

Lawrence, Masą. — šv. Pran
ciškaus par., rugsėjo 25 d. iki 
spalių 4 d., novena, T. Juvena
lis Liauba.

So. Boston, Mass. — Šv. Pet
ro par., spalių 5—18 d., T. Jus
tinas Vaškys ir T. Juvenalis 
Liauba.

Ansonia, Conn. — Šv. Antajio 
par., spalių 5—11 d., T. Juve- 
nelis Liauba.

New Britain, Conn. — Šv. 
Andriejaus par., spalių 18—20 
d., T. Justinas Vaškys.

Kingston, Pa. — Švč. Panos 
Marijos par., lapkričio 9—15 
d., T. Justinas Vaškys.

Chicago, IU. — Švč. Panelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., Švč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo novena ir misijos, 
lapkričio 29 — gruodžio 8 d., 
T. Justinas Vaškys.

Chicago, TU. — Šv. Kryžiaus 
par., gruodžio 13—20 d., T. 
Justinas Vaškys ir T. Juvenalis 
Liauba.

Kewanee, IU. — Šv. Antano 
par., gruodžio 21—25 d., T. Ju
venalis Liauba.

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard St.

Pittsburgh, Pa.

phy. Ulustrations: Tlithuanian m. Kalba lengva, žinių daug). 
Dialect Map; Prof. Jonas Jab-i
lonskis; Prof. Kazimieras Bū- OUTLINE HISTORY OF 

of LITHUANIAN LITERATURE
the Indo - European Languages by A. Vaičiulaitis. (54 pus., 18 
about 1000 B. C. (Knygelė tu- fotografijų). Vieno egz. kaina 
rėš 48 pusi.) >40 centų, už 50 egz. $12.50.

Vn.nr.' parašyta gerai žino-
Sekama paniosta knyga mo raayto,o k lietuvių litera- 

(apie 120 pusi) apie svar- vaiėiulai-
biausius Lietuvos ribų {i<>
klausimus yra prof. K.
Pakšto “The Problem of

lietuvių literatūrinės kūrybos
... . _ , nuo 1547 iki 1942 m. Suminėta
L.thuaman Bounda- M varfų mOsų

nemėgiąs aukų rinkti. La- riotas ir svetingas klebo- uanian Language, kuri Structure of the Language. v. ries . Jos turinys bus ve- gybė jų žymiųjų veikalų. Telpa
bai nuoširdus klebonas nas savo $100.00 irgi pri- daugeliui išspręs sunkių The Baltic Languages. VI. The Įiaus paskelbtas. Bet jai keletag vertimų mūsų didžiųjų
čia pat pareiškė, kad aukų dėjo svarbiausiam šių lai- ir įdomių klausimų apie Indo - European Family, vn. išleisti su tinkamais že-
rinkimu Instituto direk- kų lietuviškam reikalui, lietuvių kalbą. Bet kurį Relationship Between Lithua- mėlapiais reiktų apie
torius ir neturįs būti ap- Visiems gerbiamiems au- lietuvį svetimtaučiai juk nian and English. VIII. A Com- $800.00. Šitų pinigų dabar j the LITHUANIAN LANG-
sunkintas, jis turįs tik kotojams Instituto direk- neretai užklausia apie lie- parison of Lithuanian, Lettish, Institutas dar neturi. Tad uage by Prof. Alfred Senn.
knygeles spaudon leisti ir torius taria giliausią pa- tuvių kalbos vietą kitų and Old Prussian. IX. Phone- tenka laukti pakylant vi- (apie 50 pusi., dar spaudoje,

kalbų tarpe, apie jos kil- tie and Morphological Lithua- suomenės duosnumą, kurs
mę ir santykius su kito- nian - Lettish Similarities. X. šiuo metu yra labai že-
mis kalbomis. Bet labai Differences between Lithua- maS.
retas lietuvis gali duoti nian and Lettish. XI. The Lith-' 
tikslių ir neklaidingų at- uanian Language in the Six-' 
sakymų svetimiesiems, teenth and Seventeenth Centu-'
Prof. Senn’o knygelė ne ries. xn. Relations with Neigh-i 
tik patarnaus visiems SU- boring Languages. Bibliogra-'

uanian
pasiskundė nemokąs ir džių labai nuoširdus pat- A. Senn knygelė The Lith- Lithuanian Dialects. IV. The the

palaikyti kuoplatesnius dėką ir pagarbos žodį.

Universitetuose
Rugsėjo antroje daly,sitetų profesoriais; turėjo 

Instituto direktorius pa-’ su jais labai įdomių ir ver- 
naujino savo senas pažin-' tingų pasitarimų. Kai ku
ris su kai kuriais Harvar-rie Europos klausimų ži- 
do, Clarko ir Yale univer-' novai jau dabar iš savo u-

Prof. Kazys Pakštas, 
Lietuvių Kultūrinio 
Instituto Direktorius 
2334 South Oakiey Avė., 

Chicago, III.

bus atspausta spalių mėn. pa
baigoje). Vieno egz. kaina 40 
centų, 50 egz. — $12.50. (Prof. 
A. Senn knyga sensacingai įdo
mi lietuviams ir svetimiems, 
nes atskleidžia daugelį kalbų 
mokslo paslapčių. Vienas žy
mus kunigas apie ją pasakė:

“Kiekvienam lietuviui būtų di
džiausias nuostolis jos neturėti 
ir nepasakyti”.

Knygelės gaunamos šiais a- 
dresais:

PROF. K. PAKŠTAS,
2334 South Oakley Avė., 

Chicago, BĮ. 
arba

DARBININKAS 
366 W. Broadway

So. Boeton, Mass.

■------------ «r_ -i--------
JU0Z9S KaSHBUS

Ine.
Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washingfon Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595
Llmoalnal Ml vtsokli, reikalu.

Leis Danca-

Laikraščio “Darbininko”

METINIAI ŠOKIAI
Municipal Building Salėje, East Broadvvay, South Boston, Mass.

Šeštadienį, Spalių - October, 24 d., 1942
BUS GERA MUZIKA, ŠOKIU KONTESTAS, DOVANOS IR KITI MARGUMYNAI. KVIEČIAME VISUS!



Antradienis, Rugsėjo 29, 1942 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS

ŽINUTES

Dėkuoja lietuviškai kareivis 
Stasys Masiulis, iš Red Bank, 
N. J. Jis rašo:

“Labai dėkuoju Šv. Petro pa
rapijos Moterų ir Merginų ka
reiviams remti skyriui už ciga- 
retus, kuriuos šiandien, rūgs.

Tą dieną tapo pakrikštyti šie 
vaikai:

Vincentas Karolis Kazkniero- 
Pranciškos (Juknevičiūtės) Pe- 
treikių. Kūmai buvo muz. Ra
polas Juška ir Liudovika Ven- 
čienė.

Albertas Dovydas Alberto- 
Eleonoros (Jurevičiūtės) Kle- 
ponių. Kūmais buvo tėvo sesuo

l <

22 d., gavau. Dar sykį dėkų”.
Kapitonas Jurgis Glazauskas Marijona ir motinos brolis SU- <

taip pat atsiuntė padėkos žodį,8^8'
už dovanas, virš minėtam sky-Į Vincento - Olgos (Marcin- 

kaitės) Juškauskų vardu Vin-riui.
centas. Tėvo brolis Alfonsas

Panelė ElzbieU Pavilionytė buvo kūmais’ ° kūma buvo *> 
rengiasi ištekėti. Ji eina už ka-j868110 ^ena- 
reivio Jono Zantrausko, rūgs Joana Jono ’ L^dovikos
29 d., vakare.

Rūgs. 27 d., apsivedė Edvar
das Gontaržas su Paulina Va- 
leckaite. Liudijo Mikas Gon
taržas ir Stasė Pasekevičiūtė.

(Kiškytės) Vandenberghų. Kū
mais buvo Juozas Pusvaškis ir 
Ona Gurkytė.

“STRICTLY PRI VATE99 Amerikos Pulkai Randasi Visur - 
40 Vietų Pasaulyje

Per septynius mėnesius,1 tus. Ir mūsų kareiviai su

po uee err ik wu? „. 
PL£A& ASK HERO& PO IT
UNITO STATO WAR BOHOS...

DAKTARAI

Antradienis, 4 v. p.p., yra 
bernaičiams žaidimo valanda, 
salės kieme, 492 E. 7th St.

Trečiadieniais tokia žaislų 
valanda yra mergaitėms. .

Iii
—Coartesy ITide ForU Featuret.

laisvais prancūzų karei
viais bendrai tarnauja 
Naujoj Kaledonijoj ir ar
timose salose po prancūzų 
vadovybe.

Gauname žinių, kad A-
merikos kareiviai vis ko-

.... , . voja olandų Rytų Indijoj,yiųir jūreivių-jų skai-,su olandų kolonistais ir
C1N išduoti (vietiniais gyventojais, bet
perkele Dėdės Šamo jau--Karo tą
nuolius i beveik 40 vietų I tvirtina. Kar0 Departa- 
visame.pasaulyj..Gal kiek- mentas nesenįaį pranešė, 
viena seimą turi savo ka- kad Amerikos puIkai da. 
reivj ar tai šaltoje šiaure- bar randasi Naujoj Gvinž_ 
je ar Afrikos tankumy-1 —
nuošė. į Afrikoj, Amerikos ka-

Laivynas kalbindavo reivius matome gatvėse 
jaunuosius įstoti žodžiais Brazzaville, sostinė Pran-
— “Stokite į Laivyną iricūzų Ekvatoriaus Afri- 
matykite pasaulį” — bet koj, dabar rankose laisvų 
šiandien netik Laivynas, prancūzų; ir gal Leopold- 
bet Armija, marinai, slau-i ville, sostinė Belgijos

po Perlų Uosto įvykių, A- 
merikos ginkluoti karei
viai patroliavo visas pa
saulio jūras ir turėjo sto
vyklas kiekviename kon
tinente, apart kontinenti
nės Europos.

Šis išskirstymas karei-

CAMBNME, MASS.
MISIJOS

šią savaitę Cambridge lietu
vių N. P. bažnyčioje vedamos 
misijos jaunimui. Misijas veda 
Tėvas Grassman, geras pamok
slininkas. Pamaldos rytais ir 
vakarais. Vakarais 7:30 pa
mokslai angliškai. Parapijos 
klebonas kun. Pr. Juškaitis, ra
gina netik jaunimą, bet ben
drai visus dalyvauti šiose mi
sijose. ' f

Šią savaitę lankėsi jūreivis p. 
Žilis. p. Žilis aplankė tėvelius ir 
draugus.

APLANKĖ GARNYS
Sekmadienį, rugsėjo 27 d. 

garnys aplankė p.p. J. B. Ba
ranauskus, palikdamas jiems 
gražią pirmutinę dukrelę. Svei
kiname. A.D.

Tel. ŠOU 2712

Dr. 1 C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Bioadway 
So. Boston, Mass.

Trečiadienio vakare, Šv. 
Petro par. bažnyčioje, prasidės 
Pranciškonų Brolijos metinės 
rekolekcijos.

Ketvirtadienį, vakare, prasi
dės Rožančiaus mėnesio pamal
dos ir trijų dienų pamaldos 
Drie Šv. Teresės.

Išpažinlys bus klausomos po 
pietų ir vakare.

Laikraštininky
Suvažiavimas

LANKĖSI
gės, orstočių darbininkai 

j ir civiliniai mechanikai y- 
ra visose pasaulio dalyse. 

Kur jie nebūtų — ir kai

Kongo.
Daug jų randasi Eritrea,

Italijos žuvusioj kolonijoj, 
ir toliau į šiaurę randame

šeštadienį, rūgs. 26 d. “Dar- \urįe įg jų randasi 12,000 jų Egipte, netoli Libijos
Sekmadienį, rugsėjo 27 blninko” lankėsi p. myiįų nuo Amerikos —

d., 1 vai. p. p., Bradford 
Viešbuty, Bostone, įvyko nas
svetimkalbių laikraščių, . . . «
redaktorių ir leidėjų šuva- i pallko dolerinę Intertypo Fon- milžinišką

Valerija Kaunietytė ir p. Anta-; gyvybinė Unija sujungta 
nas Balčiūnas iš Hartford, gu namįnįu frontu. Ir ap- 
Conn. p. Valerija Kaunietytė rūpinti tą vis augančią

kovos laukų ir net pačiose 
Libijos kovose.

Amerikiečiai randasi A- 
zijoj, Irane, oficialus var
das Persijos, ir Indijoj. Ir

lima taip greitai perkelti 
Amerikos pulkus į visus 
pasaulio kampus. Bet kad 
Amerikos kareiviai sau
goja pasaulio laisvę viso
se pasaulio dalyse tik įro
do, jog Dėdė Šamas bus 
prisirengęs dėl sekamų 
sunkių mėnesių. FLIS.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadvvay.
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUtli Boston 2990

Ofiso valandos nuo 9 Ud 12, nuo 
1:30 Ud 6 ir nno 9:30 Ud 9 v. v. 
8eredomia nuo 9 Ud 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 Ud 9 vaL vak. 
Nedėliomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Penktadienį, šv. mišios bus 
laikomos 6:30 vai. ryte, Maldos 
Apaštalavimo draugijos inten-! rašcių 
ei jai.

4 vai. p. p., yra lietuviška 
mokykla vaikams, 492 E. 7th 
St. salėje.
i-Vakare bus laikoma Šv. Va
landa.

žiavimas, kuris buvo su
šauktas žydų dienraščio 
“Forward” redaktoriaus 
Leon Arkin iniciatyva. 
Dalyvavo 26 atstovai nuo 
vienuoUkos įvairių laik-

Tel. TROwbrWfle 9330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
279 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

Kalbėjo Bostono miesto 
mayoras Maurice Tobin, 
Mr. Joseph J. Borgatti, 
Laikraščių Susivienijimo 
sekretorius; Mr. Carr, de
mokratų kandidatas į Lt. 
Governor, Springfieldo 
miesto mayoras Rogers 
Putnam, demokratų kan- 

Kun. Juozapas Petravičius, ?idatas i Gubernatorius ir 
i S. J., sekmadieni, padėjo vieti- kongresmanas Mr. Casey, 
niams kunigams darbuotis baž- kuns. kandidatuoja J Se-

Moterų - merginų misijos 
prasidės spalių 5 d., 7:30 v.v.

armiją, kuri
dui ir linkėjo, kad Intertype i<aįp Prezidentas Roose- i ten, kur kautynės aršiau- 
mašina kogreičiausia būtų iš-įveltas nurodė, gali tapti j šios, Burmos tankumyne 
pirkta ir jos mortgičius sude- šeši arba dešimt skirtingi; ir prie Kinijos Burmos ke- 
gintas. Mes padėkojome p. Amerikos Expeditionery į lio, skaitlius amerikiečių, 
Kaunietytei už dolerinę ir lin- Forces, ne vienas kaip pe- • American Volunteer

yra daug i Group, iš Amerikos lakū- 
sunkesnis’nų per ilgus, sunkius mė- 

yra baigęs Komercijos kursą darbas, negu perkėlimas nesiūs sulaikė japonus 
Bostono Universitete, atvyko į i kareivių. Nepaisant milži-
Bostoną ir įstojo į Harvard U- nl8ko darbo, mūsų milita- 
niversitetą tęsti komercijos'runai autoritetai netiki 
mokslus, kad gauti magistro• sulaukti neįveikiamų
laipsnį. Linkime geriausių sek- ^ūcių apginkluoti, paval- 
mių gydinti ir susinesti su mū

sų kareiviais taip ilgai,
Iš Hartfordo buvo atvykę ir į0Į jų broliai ir seserys, 

daugiau lietuvaičių dalyvauti jų tėvai ir motinos vis 
L. yyčių šokiuose ir apskričio produkuoja pergalei lau-

kėjimus. Teitame kare,
p. Antanas Balčiūnas, kuris keblesnis ir

suvažiavime.

rntvo sconao
n

ĮVAIRŪS SK&BIMAI
PARSIDUODA pigiai trijų šei
mynų namas. Cash pinigais 
$350.00. Randasi 135 Bolton 
Street, So. Boston, Mass. Atsi
šaukite telefonu WEYmouth 
2087-R. (25-29-2)

I nyčioje. Jis priklauso prie Chi- 
j cagos Provincijos kunigų Jė- 
| zuitų ordeno. Dabar gyvena 
i Švč. Marijos klebonijoje, Bos- 
į tone, ir lanko specialius moks- 
! lų kursus Havard Universitete.

Apart Tėvo Petravičiaus aš 
žinau šiuos Jėzuitus lietuvius 
Amerikoje:

Tėvas Mešlis, S. J., Tėvas 
Aukštikalnis, S. J., Tėvas Ki
dykas, S. J., Tėvas Gasiūnas, S. 
J. Dar yra šie klierikai: F. Ja
kimavičius, S. J., VI. Jeskevi
čius, S. J. ir Jomantas, S. J.

Įdomu ar yra jų kur daugiau ?

natorius.

SERGA BARBORA 
KORAITYTĖ

☆ Prieš porą savaičių rimtai 
susirgo plaučių uždegimu pp.
Bernardo ir Onos Koraičių du
krelė Barbora. Linkime Barbu-; gero pasisekimo, 
tei greitai pasveikti.

P-nas B. Koraitis ilgus metus 
dirba I. J. Fox kompanijoje,
Bostone.
☆ Pereitą savaitę “Darbinin

ke” lankėsi jaunavedžiai pp.
Bronius ir Ona Kudirkai iš 
Nonvood, Mass.

PARSIDUODA 2-jų šeimynų 
namas, extra lotas, biznio gat
vėje Beachmont Revere. Kaina lietuvos dukterų dr-jos 
labai prieinama. Namas puikus. { po globa motinos tvt 
Rašykite laišku: Kendall En- į 625 E . 8th SL, So. Boston, Mass. 
graving Co., 292 Main St., Cam- 
brodge, Mass. (22-25-1)

Draugijų Valdybų Adresai

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

8 WinfieW SL. So. Boston, Mass. 
i’rot. Rošt. — Ona IvaMdenė,

440 E. Sixtb St.. So. Boston, Mass. 
Fin. RaSL — Marijona Markoniutė, 

4115 Waahington SU Roslindale,
Tel. Parkway 2352-W.

Iždininkė — On* Staniuliūtė,
177 West 7th SL, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway. S. Boston, Mass. 

Kasos GL — Elzbieta AnkStikablytS, 
110 H SU So. Boston, Mas*.

9V. JONO EV. BU PAėALRINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
901 6th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas TuleUds 
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

Prot. RaSL — Jonas Glineekis,
S Thomas Pk., So. Boston, Mass.

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

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

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

Draugija savo susirinkimas laiko kas
antradienį mėnesio, 7:39 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre

vakare, pobažnytinėj svetainėj.
Vigo i ■ draugijos reikalais kreipkitės

par protokolą raitininką.

Oueen An LanSy
7-11 EllerySE,

So. Boston, Mass.
Tei. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 

Pajiniame ir pristatome 

į namus dykai.

Uuily rescfod ky 
II ar lt* TUIHS

BMIUOOP

drauge su Chiang Kai 
Shek tvirtais pulkais. Jie 
neseniai prisidėjo prie A- 
merikos jėgų, iškeldami 
Amerikos vėliavą toje pa
saulio dalyje.

Ir apart tų svetimų a- 
vanpostų, yra tuzinas ar
ba daugiau kitų vietų, ku
rias Jung. Valstybės ka-

TUUUS UtIV

MEDUS
(100% PURE HONEY) /

Maistui CsmtOB
Vaistams Saldumynas
Sveikatai Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
»T Battery DU K. ABĮMęf ■ Mąsv

Šimtas doleriu dovanų, kuris jrodyi. joe Ls 
medus nėra tikras bičių medus.

kuose, fabrikuose, kasyk- reiviai turi saugoti. Alas-
lose ir šapose.

Iš beveik 40 vietų,
koj pulkai yra Sitkoj, Ko- 
diak ir Dutch Harbor, ne-

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė______85c.
5 svarai-----------------$1.25
Galionas, 12 svarų-----$3.00
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.

Končiaus Bitininkystė
57 Battery St.,

No. Abington, Mass.
☆ šeštadienį, “Darbininke”, Iš beveik 40 vietų, kur

lankėsi Sylvestras Jeskevičius, Amerikos kovojantieji vy- seniai po japonų atakų. 
Juozo ir Marijonos Jeskevičių, rai šiandien apsistoję, 25 j Panama tvirtai saugoja- 
LDS l-mo6 kp. ilgamečio finan- vietos yra svetimose že- ma, ypatingai Panamos 
sų sekretoriaus sūnus. Sylves- mėse, daugiausia Suv. Kanalo zona. Virgin Salo- 
tras pasisakė, kad įsirašęs j Tautų teritorijose. Papra- se ir Puerto Rico, Karai- 
Laivyną Coast Guard. Linkime stas amerikietis, apsipaži-1 biškose jūrose, Amerikos 

nęs su kaikuriomis vieto-' kareiviai apsistoję. Ir be- 
mis, bet jis niekad nei ne- reikalinga minėti Hawaii 
girdėjęs vardą kitų. i ir Perlų Uostą. Atakas ant 

šiaur - Atlantoi Perlų Uosto įtraukė Ame-
Brooklyno komunistų 

laikraštis “L.” padarė pa-i Į rytus 
lyginimą savo spaudos su mūsų kareiviai yra New-. riką į karą. 
kita lietuvių spauda, ku- foundlandi joj, dalis Ka-' Midway Salos, irgi yra 
rią komunistai vadina nados; Grenlandijoj, Da- 
“pro-naciška”. Rašo: inijos posesijoj; Islandijoj,

“Matote, koks yra sujungta su Da-
, , ’ mja; Siaurės Airijoj irtumas tarpe musų spau- J J

Karaibiškose jūrose ir įdos ir pro-naciškos. Anoji 
apverkia tuos lietuviškus

scena puikaus laimėjimo, 
ir nors Amerikos visuo
menė apie ją nieko nežino, 
bet šiandien yra papras
tas žodis, kuris visiems 
primena pavyzdį Ameri
kos heroizmo. Amerikos 
Samao, nėra gerai žinoma

, . ™ . rytus nuo Floridos, ame-nacius, kuriuos Tarybų 4ieiiai skaitlingai Mu.
Sąjunga išgabeno j TyJ'jgoja britų posesijas. Tos vieta, ir mažos Johnston 

•bų Sąjungos gilumą (kad ®jeęos Bermuda, ■ Salos, Palmyra Salos, ir
apsaugoti Lietuvos liau- transaUantinio orlaivio; kelios kitos Pietų Paeiti- 
dj), o mes (suprask, ko- sustojimo vieta, Bahama į ke, bet jos visos, pirmą 
munistai. Red.) spausdi-, ^ajQg įj- m % Tįpsri pr salos kartą savo istorijoj, dabar

ėią sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL. So. Boston.

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

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

name laiškus tų kurie' Antigua ir Saint Lucia y. 
muša rudąjį zverj- ra Amerikos kareivių Kū-

Taip, yra didelis skirtu- boj, Guatamala ir Centra- 
mas tarp lietuvižkai kai-j lės Amerikos žemėse. Tų , .
bančių komunistų ir išti-, dviejų šalių valdžios su pakraščio ir Australijos, 
kimų lietuvių Amerikos Jung. Valstybėmis paskel- Kada visa Amerika gai- 
principams. Pirmieji visa bė karą prieš Ašį. Olandų 
žirdimi yra atsidavę ko- salos Aruba ir Curacao, 
monizmui įr Vartosi rago- netoli Venezuelen pakraš- 
žium, o pastarieji visa šir-; čio, maloniai priėmė Ame- 
dimi ir visomis jėgomis rikos kareivius, ir Pietų 

Amerikos kontinente, Bri

žino įspaudą Amerikos 
militarinio bato. Jos sau
goja mūsų gyvybės liniją 
tarpe Amerikos vakarų

remia šios šalies vyriau
sybę, jos pastangas laimė
ti pergalę, kuri užtikrina 
ir Lietuvai laisvę.

Povilas Bashmnas
48 Crescent Avenue 
Telephone COLumbus 6702 

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, M«šm. COL 1981

hrtins Martet
P. BaUruHAnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway 
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

-Z/ JĮOND DAY

tų Guiana ir olandų Suri- 
nam pavedė strategiškas 
vietas Amerikos jėgoms.

Žiūrėdami į kitą pasau
lio dalį, Amerikos karei
vius dideliais skaitliais 
randame Naujoj Zelandi
joj, kur su tų salų vieti
niais pulkais, jie neduoda 
japonams įsibriauti į pie-

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvaiom purvinus karus Ir 

ižų rypuojame.

Tel. ŠOU 9638

GRABORIAI

S.BarasevidusirS«a(
MOTERIS PAGELBININKB 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teiss*

254 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS.

Tsl. SOUth Boston 25S0 
Sūnaus gyvenamoji vteta: 

US Doroboster Avė.
TeL COLumbia 2837

lestavo, kada Baatan’as 
buvo evakuotas ir kada 
Corregidor puolė, bet Ka
ro Departamentas pavėli
na mums žinoti, kad ne 
visos Filipinų Salos japo
nų užimtos, kad Amerikos 
vėliava plėvesuoja kaiku
riose salų dalyse, kur A- 
merikos kareiviai, nukirs
ti nuo savo originalių vie
netų vis kovoja su vieti
niais filipiniečiais ir vieti
niais civiliais.

Preš Perlų Uosto ataką, 
nebuvo tikėta, kad bus ga-

CASPER
FUNERAL HOMR
187 Dorchester Street

South Boston,

teephV. Ci
(KASPERAS) ' 

Laidotuvių Direktorius Ir
Baisa m uoto jas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dten* Ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
ToL ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3990

ZALETSKAS
FUNERAL HOMR

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

B. A. Zalotskas F. E. Zaletskoo 
Graborial Ir Balsamuotolal 

Patarnavimas dieną Ir naktj 
KoplyMa žermenims dykai 

NOTARY I^JBLIC
Tel. 9OU Boston 0919 
Tol. ŠOU
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HARTFORD, COHN.
REKOLEKCIJOS

dr. Supis, Edvardas Rakaus-
I kas, Aleksandras Plungė, Al- 
Į bertas Vilimaitis.

Buvo parvažiavęs 10 dienų
Su sekmadieniu, rugsėjo 13 Edvardas Kripas, kuris randa

mi 20 Hartfordo lietuvių Švč.' si Fort jackson, South Caroli- 
Trejybės parapijos bažnyčioje na Sako ten yra ir kitų lietu. 
buvo rekolekcijos, kurias vedė vjų) tiek daug kareivių, kad 
Tėvelis Gabrielis (pasijonis- sunku sužinoti, kiek lietuvių 
.tas). randasi.

Žmonės gausiai lankėsi ry- -------------
tais ir vakarais. Misijonierius Kunigas Vilčiauskas ir advo- 
turi labai gražių iškalbų abie- katas Pranas Mončiūnas rūpi- j 
jose kalbose. Jaunimas gausiai nasj įr darbuojasi sudaryti vi- 
lankėsi ir visi galėjo gausiai Sų lietuvių vaikinų kareivių 
naudotis Dievo malonėmis. sąrašą. Tai bus gana didelis,

Baigiant, sekmadienį, rugsė- jjgg įg parapijos išėjo gana 
jo 20, buvo iškilmingos šv. mi- daug lietuvių vaikinų.
šios, kurias atnašavo Jo Malo- ________
nybė Prelatas Jonas Ambotas, I Art. Ona Kaskas buvo Hart- 
asistuojant parapijos vikaram forde ir dainavo Bushnell Me- 
kunigam — Vilčiauskui ir Kri- morial Salėje, kuomet prasidė- 
pui. Dalyvavo Jo Ekscelencija jo politikos veikla.
Vyskupas Henry O’Brien ir pa-1 ________
sakė lietuviams labai gražią iri Dentistas Edvardas Krikš- 
palankią kalbą. Nes buvo ly- čiūnas ir jo žmona džiaugiasi 
giai 30 metai, kaip prelatas susilaukę sūnelio Edvarduko. 
Ambotas yra Hartfordo lietu- Dr. Krikščiūnas sėkmingai tar-

Kunigaikštytė Nendrė
(Kaip ir pasaka) 

Tęsinys
Ir, nors namiškiai sako 

“ne”, ji tačiau pastebėjo 
vieno kito lūpose vos pa
gaunamą šypsnį akių gel
mėje. Mat, klausiamie
siems kas kartą sunkiau 
susiturėti nuo juoko, pa
sakojant poniai tokius ne
būtus daiktus.

Pastebėjo tarnai, 
kunigaikštytė bijo

kaip

vių katalikų klebonu ir vadu. 
Sveikiname šiose eilutėse mū

sų veteranų vadų, kuriam rūpė
jo netik tiesioginės kunigo ir 
klebono pareigos, bet ir visų

nauja lietuviams ir kitiems 
dentisterijos reikaluose.

Army slaugė - nurse Gečaitė 
rašo tėvams, kad jai patinka

PRELATAS JONAS AMBOTAS,

Švč. Trejybės lietuvių parapijos, Hartford, Conn., 
klebonas, sekmadienį, rugsėjo 20 d. š. m. minėjo 30 
metų klebonavimo sukaktį toje parapijoje.

Prelatas Jonas Ambotas yra labai daug nuvei
kęs ne tik Hartforde parapijiniame darbe, bet yra 
įžymus visuomenininkas ir labdarys — stambus rė
mėjas lietuviškos katalikiškos spaudos ir įvairių 
įstaigų, ypač mokslo įstaigų.

Klebonavimo sukakties proga sveikiname Prel. 
Joną Ambotą ir linkime geriausios sveikatos.

lietuvių gerovė. Lai Dievas jam Texas oras ir bendrai visas už- 
atiygina už tai ir lai lietuviai duotas darbas.
būna jam amžinai dėkingi už ------------
jo tėviškų ir pavyzdingų vado- Nesenai Hartforde buvo ves- 
vavimą per tuos ilgus metus. įtuvės Dr. Vinco Bulevičiaus iš 

Buvo atsilankę jį sveikinti Waterbury su Elzbieta Lop- 
šie kunigai: prelatas Miliaus- saite. Išvažiavo į Miami, nori
kas iš Scranton, Penn., kuni- dą, kur dr. turi ofisą ir ten abu 
gai — Pankus, Valantiejus, dr. gyvens.
Rėklaitis, dr. Vaškas, Kazlaus
kas, Abromaitis, Ražaitis, Ko- Hartford Times laikrašty til- 
čiūnas, Cebatorius, Matutis. P° Paveikslas dviejų brolių ka- 
Dalyvavo taipgi vietiniai ir Tė- Hollack iš Wind‘
vas misijonierius Gabrielis Jes- sor*
kelevičius.

Tai gražios sukaktuvės ir 
gerb. prelatas yra visų kunigų 
mylimas ir gerbiamas. Linkime 
jam kuoilgiausiai su mumis pa
silikti ir baigti savo gražų, vai
siais gausingų gyvenimų.

Leonas Mašiotas rašo, kad 
tapo pakeltas (baigęs mokslus) 
į leitenantus. Taipgi Antanas 
Pugžlis iš East Hartford yra 
leitenantas.

Mokykla atsidarė ir vaikučių 
yra apie 150. Tai gana gražus 
skaičius, bet galėtų būti dar 
daugiau. Kaip pernai, yra dvie
jų metų High School. Veda Se
sutės Pranciškietės.

Užpereitų sekmadienį Šv. El
zbietos draugija turėjo savo iš
važiavimų - piknikų lietuvių 
darže, Glastonbury, Conn.

Grybų dar nėra... bent man 
neteko surasti. Jeigu kuris ras
tų, malonėkite pranešti šiam 
departmentui.

Baigsiu, tardamas gerb. Mi- 
sijonieriaus Gabrieliaus Jeske- 
levičiaus atsisveikinimo žo
džius su lietuviais bažnyčioje: 
Būkite geri lietuviai. Būkite

High School studentams-stu- 
dentėms pamokos prasidėjo ir 
būna pirmadienio vakarais. Ve-

5. SENAS VIENUOLIS

Sunkios prasidėjo kuni
gaikštytei dienos. Atsi
bunda — pirmoji mintis: 
greitai mirsiu. Ką veiksiu 
šiandien?.. Nesinori nė ju
dėti. Ar ne vis tiek: juk 
veikiai mirsiu. Ima skai
tyti savo mylimuosius 
raštus; bet tarp eilučių 
skaito: mirtis... veikiai...

— ir nebgaliu nei kuro pa
kelti, nei pats atsikelti”. 
“Tad aš padėsiu, tėve”. Ir 
ji, pribėgusi, padėjo sene
liui atsikelti. “Ar tolį gy
veni, tėve” "čia i>at, 
netoli, lindynėje”... “Lin
dynėje? kodėl? kodėl ne 
namuose?” nustebusi, 
klausia Nendrytė. “Ma
tau, tu — geras vaikas, 
Tau galima pasakyti: aš, 
mat, slapstaus; mane nori 
sugauti jūsų šventikai”. 
“O už ką? juk tujen nieko 
blogo negalėjai padaryti!”Ar verta ir beskaityti?

mir- Eina į sodą, eina prie gra-1 Nusišypso jo senelis. “O 
ties, ir pradėjo dažnai sa- žiausiųjų savo gėlių, kur kodėl taip manai? ir aš 
vo tarpe apie tai kalbėti: auga aplink mielą tvenki- nedorėlis žmogus. O dar 

nį... Aplinkui snaudžia krikščionis”... “Tad gal tu 
gražūs tankūs medžiai. esi anas Andriejus, ‘
Jau aiškus pavasaris. | taip ieško mūsų

Sveikinimas Prelatui Jonui Ambotui
♦

(38 Metų Klebonavimo Sukakties proga)
Štai tie metai, kaip medžiai vaisiniai,
Lenkias žemėn gėrybėmis savo...
Tai TRISDEŠIMT... daugiau, kaip sidabriniai 
Ir Hartfordas apsčiai paragavo.
Labai mums lengva, taipgi malonu 
Džiaugtis tais vaisiais, didžiuotis klebonu.
Bet darbas ne visas atliktas! Nes 
Tik pusė jau yra, o kita pusė mes.
Mes turim klausyt, įvertinti, dirbt,
O netik džiūgaut, šūkaut, save girt.
Taigi, lietuviai, purpuras mūs vaisius, mūs vedą

♦ [vainikuoja,
Bet lai lietuvis ir pats dar pasidarbuoja.
Tada kaip muzika mūs darbai skambės 
Ir mūsų jaunimas mus gerbti ir sekti norės! ~

Plytaitis

geri vaikai savo parapijos ir naujų, kuriems greitu laiku ir-
bažnyčios ir j’uijs arčiau nusi
lenks Dangus.

ELIZABETH.N.J.
Šv. Petro ir Povilo 

da kunigas Jurgis Vilčiauskas. padarė tikrai įdomų dalyką: 
‘Jisai sunkiai darbuojasi su mū- savo nariams, kurie yra paimti
sų jaunimu.

Gavome korteles nuo šių lie
tuvių vaikinų kareivių: Leonas sys Papeliai, 
Mašiotas, Antanas Manikas, das Savickai,

kiti truputį pašiepdami, 
kiti lyg pagailestaudami, 
dar kiti lyg pasidžiaugda
mi, kad štai ir didelė pa
naitė susilaukė šiokios- 
tokios kančios. O šitaip 
tai jie jau per daug mau
dosi visokiose gerybėse ir 
linksmybėse!”

Pradėjo tarnai savo tar
pe vadinti kunigaikštytę 
“Mirtbaime”. Tas vardas 
paskiau ir paliko žmonių 
atmintyj.

Matydama Nendrytė, 
og tikros tiesos, šitaip 
Sausinėdama, nesužinos, 
pasiryžo slapta pasiklau
syti, ką vergai ir draugės 
kalba. “Gal išgirsiu ir apie 
mane bekalbančius. Gal ir 
apie mirtį

kurio
dievų

Saulė taip maloniai šiltai šventikai?” — “Tas pats”.
tnVi S™. 1 geraį kad tave su_

man papasakosi,
šviečia: Žolelė 
šiai žalia, toki

toki švie-
minkšta! Į tikau:

Oras pilnas^ maloniausių kas tai yra krikščionys’, 
kvapų. Gražus pasaulis! sako Nendrė, truputį nž-
“Bet aš neblogai juoi 
džiaugsiuos”, dūmoja

miršusi savo širdgėlą. 
“Tad palydėk mane”, tarė

varguolė. Ir taip graudu senelis; Nendrė padavė 
jai darosi. Didelis skaus- -jam ryšulėlį, ir juodu nu- 
mas ūmai sugniaužė širdį. ėjo pas vienuolį.
Kyla aukštyn, aukštyn... Ugai gavo senelis jai pa- 
Rodos, iki gerklės priėjo Lakoti apie Ui, kas tai y- 
ir smaugia, smaugia. “Ir ra Dievas, kas tai yra 
išnyksiu, kaip šešėlis, sau- Kristus, kaip jis gyveno, 

kaip mirė. Sugraudino 
Nendrelę ligi sielos gilu- 

šiu čionai į brangųjį tėvų Į mos. Bet galų gale sako ji 
namą... Nebeišvysiu nie- tyliai: “Kas žino, ar tiesą 

sakai tėve? Atleisk, neno-

lei nusileidus, 
dos, niekados

Ir nieka- 
nebesugrį

kados tų žmonių... Tėve-
Išgirdo. Ir išgirdo daly-|iįs paliks senatvėje vie-|riu užgauti. Bet bijau: gal 

ką sau baisų, baisesnį, ne-, nas, vienui vienas... Ir mi- esi paklydęs... Kag gi ma
inės jis savo dukraitę, o a- ne nuramins, jog tai tie- 

kelios: šaros, didės retos ašaros sa?” — “Turėk kantrybės,

Juozaičiai, Daktaras ir Pranas Šiais metais miesto valdinin- 
Degučiai, Al. Mockevičius, J. kų rinkime lietuviai irgi pra- 
Karalevičius, Ad. Patalkis,. Pr. laimėjo, nes dėl pavydo, tarp 
Bačiulis, P. Salelionis, J. Lin- savęs susipešė ir davė progos 
kus, J. Plungis, J. Miliauskas ir airiui laimėti. Seni politikieriai 
J. Cvilikevičius. Kadangi nuo-'tokių šposų ir nori, o paskui 
lat ima vis daugiau, yra jau kai išlaimi juokiasi iš lietuvių

gi bus tokia pat atmintis pa
daryta. Tos skiriamos dovanė
lės iš kasos neimamos, bet na
riai sudeda, apsidėdami ekstra 
mokesčiais. Sveikintinas toks

draugija [ draugijos elgesys, kad savo na
rių nepamiršta.

“gudrumo” politikoje, kaip yra 
padarę kaikurie valdininkai 
laimėję lietuvių balsais, susidė
jo su lenkais ir lietuviai likosi 
užpakalyj, nors tarnaudami lie
tuvių įstaigose per daugel metų 
yra tūkstančius dolerių paėmę 
Štai kaip mes nusivokiame po
litikoje!

kariuomenėn, paskyrė kiekvie
nam dovanėlę po $5.00. Tokių 
narių yra 17: Antanas ir Sta-

SKAUDI NELAIME 
Mūsų kolonijoje žinomam

biznieriui Ig. Budreckui ir jo
Juozas ir Edvar- šeimai įvyko skaudi nelaimė.
Jonas ir Pranas

SKAITYKITE ir PLATINKITE
du syk savaitinį laikraštį

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų..........—................. $2.00
Imant sykį į savaitę metams.......$2.00
Pusei metų ------------------------- $100

Čekius ar money orderius siųskite: 
“DARBININKAS”

366 West Broadway. South Boston, Maso.
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Grįždami vakare automobiliu 
j namus liko sužeisti: įvažiavo 

į kitas auto dėl lietingo oro-sli- 
' i durno. Pačiam Ig. Budreckiui 
'< kol kas tik pastebėta didelis 

sutrenkimas krūtinės, galvos ir 
kojų; duok Dieve, kad tik nie
ko blogesnio neatsitiktų, nes po 
biskelį namuose vaikštinėja. 
Dukterei Verutei išmušta ketu
ri dantukai, o žmonai Veroni
kai (kun. J. švagždžio sesutei) 
sužalota koja per kelį ir kruti- si 
nė labai sumušta. Koja gipse 
teks palaikyti keletą savaičių. 
Visi jie dabar randasi — po ke
lete® dienų buvimo ligoninėje 
— savo namuose. Jie džiaugia
si ir dėkoja Dievui, kad nors

Šią vasarą Elizabethe pas ku 
nigą Simonaitį svečiavosi visa 
eilė garbingų asmenų: kun. dr. 
Rėklaitis, kunį dr. Vaškas, TT. 
Marijonų vadai, taip pat ir kiti 
Marijonai. Ilgesnį laiką buvo 
rašytojas Vaičiulaitis. Gaila, 
kad jis niekam nesirodė, o bu
vo žmonių, kurie norėjo jį pa
žinti, nes yra dideli jo raštų 
adoratoriai. Taip pat viešėjo ir 
dr. Rakauskas, sveikatos patai
symui. Tai tie, kurie kiek ilgė
liau apsistojo, o kurie prava
žiuodami buvo, visų nesuminė-

gu tikėjosi.
Besišnekančios

vergės, pindamos pynę iš 
žalumynų rūmams pa
puošti: artinosi Nendrės 
gimtoji diena; turėjo į pilį 
daug svečių suvažiuoti. Ir 
išgirdo Nendrė verges be
minint kunigaikštytę: su
stojo jinai už tankaus ro
žių kero ir, drebėdama, 
klausosi: “Kas pasidarė 
mūsų kunigaikštytei? ji 
tartum dar labiau dabar 
slapstosi, dar labiau nu
liūdusi”. “Ir nedyvai: jau
čia vargšės širdelė, jog 
veikiai reiks mirti; todęl 
ir liūdi”. “Ne be reikalo ji 
pavadinta Mirtbaime. Bet 
kodėl ji taip ima prie šir
dies, kad turi mirti? Juk 
ir mes mirsim, ir gal neil
gai trukus”... “Taip, tau 
lengva kalbėti šitaip: tavy' 
sveikatos kupinai, iš ta
vęs jėgos trykšte trykšta; 
o Mirtbaime— nelyginant 
nugniaužyta paukštytė, 
vos bekvėpuoja”... “Taip, 
taip! nebeilgas jos gyveni
mas... Girdėjau, gydyto
jas sakęs, būk ji nepergy
vensianti vasaros: jos šir
delė esanti lyg ploniausias 
stiklinis indas, kurs smar
kiai daužosi po krūtinę — 
suduš!” “Taip ir aš ma
nau. Šitai piname pynes 
jos gimtajai dienai; o man 
vis rodos, jog tais vaini
kais, tais žalumynais mes 
jos grabą papuošim”...

Čia pasigirdo už krūmo 
tylus “ai” — ir kažin kas 
lyg pavirto ant žemės. Tai 
Nendrelė apalpo.

Išsigandusios tarnaitės 
parnešė ją į rūmus.

Rugsėjo 13 d. laike su
mos priėmė Moterystės Sakra
mentą choristai: Viktorija 
Barkauskaitė su Vaičiulevi- 
čium. Choras iškilmingai giedo-

gyvi liko. Draugai ir pažįstami Į jo savo draugam ir keturi so- 
nualat lanko, šia proga linkime listai reiškė jiem savo giedoji 
greičiau pasveikti ir kad jokių mu kuoširdingiausius linkėji- 
pasekmių ateityje nesijaustų, mus.

gal riedės per jo akruos- nurimai sako senelis, 
jau reikia man 

sausos, kur niekada ašarų Į eiti namon”, susisgribo 
nebuvo matyti”. Nendre: “manęs ten ieš-

Taip sunku pasidarė Į ko... Tik leisk, tėve, in&n 
Nendrytei, jog ji nebištu- ^ar tave ateiti .
rėjo — ir tartumei m^iž-j “Būtinai ateik, kunigaikš- 
tas jos sieloje sukilo. “Ne! tyte; aš lauksiu... O dabar 
ne! nenoriu, nenoriu mir- sudiev! Ačiū už gerą šir- 
ti! Nenoriu! Bijau! neken-pi- Norėčiau tau atsily- 
čiu mirties! Nenoriu!” tgrinti už gerumą. Tu esi 

Ir nubėgo ji pas tėvą pa-!kažko labai liūdna? Pra- 
guodos. Bet pamačiusi jį virko kunigaikštyte. “Bi-

tus iš tų akių, kur tokios “Tačiau

mirties”, sako Ot, 
Aš 

tos bai-

susimąsciusį, rūstų, nieko Jau 
nebpasakė ir tyliai paėjo SeraL ka^ pasisakei.
Salin turiu vaisto nuo tos

Neramybės vejama, išė- -Ar nori?’ Nendrytė 
jo į sodną. Skubiu žings- 8^va. linkterėjo. “Ar 
niu nuėjo lig pat jo galo, esi girdėjusi apie rojų? 
lig pat mūro, už kurio pra- “Ne”. “Tad aš papasa- 
sideda laisvi miškai, bė- posiu”• ir pasakojo, atsi-
gantieji žemyn nuo kalno. 
Kad ne tas mūras, eitų ji,

sėdęs. Abudu užsimiršo. 
Nendrytei. akys blizgėjo, 

“Kad teneitų, kur galva neša, kad ve*dai iškaito, 
tik pabėgtų nuo to nėra-1 nueičiau mirusi, tai ir
mumo! 

Staiga
varčiukus
varčiukai
Nendrytė

pamatė 
Pastūmėjo 
atsidarė, ir 

išėjo anapus

mirties dabar nebijočiau”, 
mūre I atsidėjusi sako ji. “Nuei-

__Įsi, būtinai nueisi! tik ar
nori?” — “Oi, kaip no
riu!” Tik ar vis tai tiesa?”

Rugsėjo 21 d. su dideliom iš
kilmėm buvo palaidotas, vos 30 
metų peršokęs, Juozas Pivonis, 
žinomas biznierius. Važiavo ap
lankyti brolio kariuomenėje, 
kelionėje ūmai susirgo ir mirė. 
Paliko nuliūdime žmoną, sūnų, 
tėvus, brolius, seseris ir plačią 
giminę. Visa kolonija liūdi jau
no žmogaus, kuris buvo malo
naus ir draugiško būdo. Lai 
jam bus lengva žemelė. Amži- 

|ną atilsį. Kaimynas

mūrų. Pirmą kartą gyve-Į^r niekaip negali senelis 
nime ji čia. Įdomu. Bet|j°s abejonių nuraminti, 
truputį ir baugu... Eina ji,
bugščiai žvalgydamasi į 
mišką. Jai rodos, jog vi
sur mirtis tyko: tuoj puls.

Trūkterėjo — sėdi pa
krūmėje baltas, kaip obe
lis, senelis; greta — sausų 
šakų ryšulėlis. Nendrytė 
dusliai sušuko “ai” ir no
rėjo jau bėgti atgal. “Ar
gi taip bijai seno žmo
gaus, garbingoji kuni
gaikštyte”, maloniu balsu 
prakalbėjo senukas. Nen
drytė sustojo; širdelė jai 
smarkiai plakus, lyg su 
gauta paukštytė. Žiūri 
mergaitė, plačiai akis at
vėrusi... Bet ne, tas senu
kas nė kiek nebaisus. Vei
das toks mielas! Akys 
taip aiškiai, protingai ir 
šiltai žiba! Lūpos taip 
prieteliškai šypso! “Ne, 
aš dabar nebbijau”, sako 
Nendrė; “O ką čfe veiki, 
seneli?” — “Štai nešiaus 
namon kuro, bet pailsau

Taip ir persiskyrė šiam 
kartui.

Nendrytės jau ieškota. 
Bus daugiau

NASHIN6

BUY WAB BONDS 
AND STAMPS




