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Sibire Su Mūšy Tremti

Yra 10 Uetaviy Kunigų
LKFSB. Gautos patik
rintos žinios, kad drauge
su kitais tremtiniais iš
Lietuvos į Sibirą išgabenti
šie lietuviai kunigai: 1. St.
Baltrimas, gimęs 1889 m.,
paskutiniu metu klebona
vęs Zarasuose, 2. VI. Didžiogas, gimęs 1912 m.,
Panevėžio katedros vika
ras, 3. Aug. Dirvelė, gimęs
1901 m., pranciškonas. 4.
Juoz. Kostrickas, gimęs
1909, Kelmės vikaras, 5.
Liuc. Martušis, gimęs 1915
m., pranciškonas, 6. VI.
Mažonas ,g. 1881, marijo
nas, 7. Aleks. Mileika, gi
męs 1881 m., Vyžonų kle
bonas, 8. Petras Prunskis,
69 metų amžiaus, Vilniaus
krašto kunigas klebonavęs
Palūšėje, bet dėl silpnos
sveikatos paskutiniu metu
negalėjęs eiti jokių parei
gų, 9. St. Rimkus, gimęs
1912 m., Kražių vikaras,
10. Dr. Juoz. Vailokaitis,
gimęs 1880 m. Iš visų de
šimties šių ištremtų kuni
gų tik dviejų yra žinomi adresai, kur jie dabar Sibi
re yra.
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Stalingrado Gynėjai Nužudė
Tūkstančius Nacių

Washington, D. C., spa
lių 19 — Jung. Valstybių
Atstovų Rūmai 345 balsais
prieš 16 priėmė bilių, pa-|
gal kurį bus draftuojami
visi jaunuoliai 18 ir 19 me- į
tų amžiaus. Bilius dabar
yra Senate. Neabejojama,
kad ir Senatas priims. Se
natui priėmus ir Preziden
tui pasirašius jaunuolių
draftavimo bilius įsigalios.
Yra apskaičiuota, kad 18 j
ir 19 metų amžiaus jau- •
nuoliai sudarys 2,500,000;
armiją. Taigi 1943 m. ■
Jung. Valstybių armija tu
rės 7,500,000 vyrų.

Naciai Sunaikinę Apsuptas
Raudonųjų Jėgas

19 — So-| prarado 300 vyrų, šešias
vietų Rusijos karo jėgos,J kanuoles, keletą tuzinų
gerai įsitvirtinuosios, nu- (šautuvų ir daug amunicižudė tūkstančius nacių jos, skelbia rusų pranešikareivių Stalingrado mies- mai.
te ir suardė 45 tankas dve- Į Pietrytinėje Novorosyjsjose sekcijose tik per vieną ko dalyje naciai pralaužė
dieną, ir taip pat atstūmė raudonųjų eiles ir pasiekė
nacius atgal , kurie puolė vieškelį, bet raudonieji atraudonuosius,
skelbiaį kakliai gina savo pozicijas
Raudonoji armija.
ir kaikur daro kontra-puoStalingrado gatvėse ei limus.
na smarkios kautynės. Ta- Naciai keletą kartų puoNacių Reikalavimai Švedijai
čiau naciams _ nevyksta
Medoko
—
taip, kaip jie tikėjosi. Na apylinkėje, Kaukaze. Ta
Londonas, spalių 19 — Iš
ciai nelaimėjo nei vieno čiau rusai gynėjai tuos
Stockholmo praneša, kad
puolimo per 36 valandas, puolimus atmušė su dide
Vokietijos naciai reikalau- Į
sako, Raudonųjų vyriau liais priešui nuostoliais.
ja iš Švedijos leidimo per- j
sia vadovybė.
vežti nacių kareivius per)
Užmušė 600 nacių ir paė
Raudonieji nužudė dar mė devyniolika kanuolių.
Švedijos žemę į Norvegiją,'
tris tūkstančius nacių ka
jeigu Suvienytos Tautos i
reivių ir ištrenkė iš veiks Per pereitą savaitę rau
pultų Norvegiją.
mų septyniolika tankų donieji sunaikino 130 na
Lenku Tremtiniai Sali Būti
cių lėktuvų oro kautynėse
prie ginklų dirbtuvės.
Sąjungininkai Puolė Tris
Pradėti Gabenti Į USA
(Naciai tvirtina, kad jų įvairiuose Rusijos fronPriešo
Kruiserius
karo
jėgos užėmė ginklų : tuose, skelbia Sovietų aukLKFSB. Lenkų vyriau
dirbtuves ir visą tą apylin- stoji komanda. Tuo pačiu
Jung. Valstybių žuvusieji, kur nors Australijoj, laidojami kariškose
sybės premieras gen. Si
Suvienytų Tautų cent
kapinėse, kur nors Australijoj. Tai keletas žuvusių Amerikos Oro jėgų
kę Stalingrade. Taipgi su laiku raudonieji prarado
korskis, kaip praneša “Po ras, Australija, spalių 19
karių. Juos gerbia žvaigždėtoji vėliavą, nusileidus ligi pusė masto.
naikino apsuptas Sovietų savo 49 lėktuvus.
lish Feature and News — Suvienytų Tautų bom
karo jėgas kitoje dalyje, Raudonieji sako, kad na
Service” Nr. 56, tarėsi su beriai puolė Japonijos lai
sako nacių pranešimas). ciai siunčia naujas divizi
4,000 Iškraustė iš Camden
Peticija Pre;
ambas.
Biddle ir Harrima-vyną ties Buin, šiaurinėje
---------------------------------Taipgi įvyko mažesni su jas į Stalingradą, ir spau
nu apie galimybes lenkų J Solomon salų Bougainvil-;
(LKFSB) Po^pirmojo pasaulinio karo siekdami Lie sirėmimai kitose Stalin džia raudonuosius "Volgos
Rusri ins at
at- iz»
cnUo dalyje Spėjama ; Camden, N. J., spalių 19
tremtinius iš Rusijos
le salos
gabenti į Jungt. Amerikos kad tris priešo kruiserius Čia padarytas bandymas tuvos pripažinimo Amerikos lietuviai surinko milijoną grado miesto dalyse. Vie pakraščiu į pietus, kad už
parašų, kuriuos nuvykusi didžiulė delegacija 1921 me noje dalyje naciai bandė imti tuos didžiulius na
valstybes. Jų ten yra keli sužalojo.
iškraustyti gyventojus iš tų geg. 31 dieną įteikė prezidentui. Dabar gi Kat. Fe kontra - puolimą, bet buvo mus, už kurių sienų rusai
milijonai išblaškytų nuo Naujos Guinejos kalnuo pavojingų vietų, jeigu pra
Ukrainos ligi Kinijos, per se alijantai pasivarė pir- sidėtų puolimas lėktuvais. deracija imasi iniciatyvos surinkti parašus lietuvių atmušti su dideliais nuos parodė galingą jėgą, sako
visą. Sibirą, Esą vilties, myn. Sąjungininkai taip!Į trumpą laiką iškraustyta motinų, kurių sūnūs išėję į kariuomenę. Motinos var toliais. Toje dalyje naciai rusų pranešimai.
dan sūnų liejamo kraujo prašys prezidentą, kad jų tė
kad bent dalis tų tremti pat bombardavo Rabaul. 14,000 gyventojų.
vų kraštas Lietuva būtų išlaisvinta ir jai būtų užtik
nių galėsianti atvykti čia į
rinta nepriklausomybė. Peticijos tekstas jau baigiama
Ameriką.
paruošti. Bus. atspausdinta apie 6.000 blankų. Numa
toma, kad peticija bus įteikta 1943 metų vasario 16
Sensaciją Sukėlė Nekafalidieną.
ko Knyga Šventosios Garbei

Parašyta

Maskva, spalių

Priešas Sutraukia Karo Jėgas
Guadalkanalo^Puolimai

Armijos Bomberiai Sužalojo Du
Japonų Destrojerius

Adresai Sibiran Ištremty Lietuviy

Tikisi Stipraus Susikirtimo

LKFSB. Amerikos didie Washington, D. C., spa sias dienas Suvienytų
(LKFSB) Apie septyniasdešimties Sibiran ištremtų VVashington, D. C., spa- Taigi ar galima tikėtis
ji dienraščiai neseniai pra lių 19 — Armijos viduti Tautų karo jėgos gal bū
lių 19 — Japonija sutrau- draugingumo su tokiais
nešė, kad labiausiai perka nio didumo bomberiai puo ti nuskandino tris destro lietuvių adresus turi Lietuvos konsulatas Čikagoje.
kia daugiau savo karo jė- žmonėmis, kurie svarbiauma knyga yra “The Song lė Japonijos laivyną ties jerius ir vieną sužalojo.
gų
į Solomon salas prie šią dalyką, būtent, religiof Bernadette”. Knygos is Kiška sala, Aleutians sa Iš Alaskos praneša, kad
Guadalkanalo salos, skel- nę laisvę paneigia,
Naciai Areštuoja Vilnijoj Kunigi
torija labai įdomi: kai na lose ir sužalojo du priešo japonai Kiška saloj stipri
bia Jung. Valstybių laivy- Amerikiečiai religinę laiciai ėmė okupuoti Prancū destrojerius. Šis puolimas nasi, stato naujus pasta
(LKFSB) Amerikos laikraščiai skelbia, kad apie 30 nas.
svę stato aukščiausiai. To
ziją, daugelis tos šalies gy padarytas tuoj po to, kad tus Gertrude Cove, pieti kunigų, 50 klierikų ir daug vienuolių naciai areštavę
ls
japonų
pasiruošimo
dėl
ir sovietų draugai, jeiventojų gelbėjosi bėgdami Amerikos karo jėgos užė nėje Kiška salos dalyje. Vilniaus krašte. Lenkų vyriausybės narių pranešimu,
galima suprasti, kad jie gu jie nori gauti Ameriį Ispaniją. Tarp jų buvo ir mė Andreabof grupę, A- Spėjama, kad tarp mūsų ir
tai
esą
lenkai.
Kol
kas
neturime
žinių
ar
yra
taip.
ruošiasi smarkiai pulti kiečių pritarimą, religinės
priešo jėgų gali įvykti ten
žydas rašytojas Franz leutians salose.
Jei gaunate telegramų ar laiškų iš Sibiro, Euro Jung. Valstybių karo jė- laisvės klausimą turėtų
Be to, per dvi pastarą stiprūs susirėmimai.
Werfel. Sieną pasiekęs įsi
pos, Pietų Amerikos ar iš kitų šalių su svarbiomis ži gas Guadalkanalo saloje, statyti pirmoje vietoje.
tikino, kad ji nebepereinabombarduoja
niomis apie ten esančius lietuvius, maloniai esate pra Japonai
ma ir tada sustojo Liurde.
Kaip Gyvena Lietuviai
Guadalkanalo
aerodromą. ’
šomi tokius laiškus atsiųsti, ar bent pranešti svarbes
Čia gyveno kasdieną lauk
Pietį Amerikoje
nes žinias adresu: Rev. J. Prunskis, 3220 S. Lituanica, Tačiau Jung. Valstybių'
damas mirties. Pažinęs
Chicago, UI. Tel. Yards 0130. Žinios bus panaudojamos ^aro j®Sos tuos puolimus ( LKFSB. Tik ką gautas
nuostabius Liurdo įvykius
spaudoje.
atmuša su dideliais prie-!
jis vieną dieną padarė įža
•pranešimas iš kun. P. Rašui nuostoliais. dą: jei pasiseks ištrūkti į
šeštadienio rytą Jung. ' gažinsko apie Brazilijos
Ameriką, jis parašys kaip Londonas, spalių 19 Ko- miausi giminės yra arešLietuviai Prancūzijoje
Valstybių lėktuvai sunai- lietuvius. Tame krašte dėl
tik gali gerą knygą Šv. vojančių prancūzų šalti- tuoti ir pasiųsti į koncen- į
karo pabrango maistas, be
(LKFSB) Netoli dešimties lietuvių šiuo metu yra kino visus 14 priešo bom to fabrikams trūksta ža
Bernadetos garbei. Pasise niai paduoda, kad Vichy (tracijos stovyklas, kaipo
kė. Tesėdamas savo priža (prancūzų) valdžia pa-, pabauda už čekų priešini- prisiglaudę Prancūzijos Marseille mieste. Besirūpin- bėrius ir du iš aštuonių ko- liavos ir mašinų, taip kad
dami savo pragyvenimu, jie yra sudarę savo draugi- j vojančių lėktuvu,
dą Dievui jisai, nors neka- siuntė daugumą savo mo masi Vokietijai.
tarp lietuvių tenai yra ir
talikas, parašė tą puikią derniškų karo laivų į Da
jėlę, kurios reikalų vedėjo pareigas atlieka p. Povilai
bedarbių, ir negalinčių so
knygą, kur su tokiu iškal karą. Sakoma, kad Vichy
tis. Jisai jau kelinti metai studijuoja Prancūzijoje. Draugingumas Be Religines čiai pavalgyti. Vokiečiai,
Hondūras Sulaikė Du
tai padariusi,
bingumu nupasakoja Ma valdžia
japonai ir italai tame kra
Laisvės
Buvo numatęs grįžti į Lietuvą, kur yra žmona ir ma
rijos apsireiškimus Liur spaudžiant Vokietijos na
Nacius
šte labai suvaržyti, ta pra
ža dukrelė, bet negavo leidimo. Taip pat ir žmonai ne
de, stebūklingus ligonių ciams.
sme, kad jų kultūrinis ir
duodamas leidimas iš Lietuvos vykti į Prancūziją. Ten Washington, D. C.
pagijimus ir šv. Bernade
Tegucigalpa, Hondūras, pat Marseille mieste prancūzų vienuolynuose yra ir Lapkričio 7, ir 8 dienomis ūkinis gyvenimas yra
tos gyvenimą nuo pat jau
spalių 19 — Čia areštavo pora lietuvaičių vienuolių.
New Yorke ruošiamas griežtoj kontrolėje. Lietu
Nidai Areštavo Čeky
nystės iki mirties.
du
jaunus
vokiečius
prie
“Amerikiečių - Sovietų viai dalyvavo IV Brazilijos
irenmnių ūmines
rubežiaus arti Pasąuina.
Draugingumo Kongresas nacionaliniame Eucharis
* * *
(Congress of American- tiniame kongrese, kurs
Vytimose Dar Tebėra Saleziečiai
Londonas, spalių 19 — Jie turėjo su savim stam
NAKE
bias
sumas
Amerikos
do

Soviet
Friendship) ”. To buvo sutraukęs 600,000
Kari Hermann Frank, Vo
(LKFSB)
Iš
Europos
neseniai
atėjęs
laiškas
pranekongreso dienotvarkėje y- žmonių minias. Per vienas
kiečių valstybes sekreto lerių.
EVERY
___
ia, kad tėvai saleziečiai Lietuvoje savo rekolekcijas at- ra įvairūs dalykai pažy pamaldas 250 kunigų dali
rius Bohemijai - Moravi Spėjama, kad tie vokieU S* MVOAY
jai, savo kalboje Pragoję, tukai "atvyko įHondūras iš liko netoh Nemuno esančiame savo vienuolyne Vytė- mėti. Tačiau visiškai igno no komuniją vaikučiams,
pareiškė, kad visų čekų Meksikos su netikrais pa-i nuošė. Iš to matyti, kad jie dar tebevaldo tą istorinę ruojamas religinės laisvės kurių buvo suvažiavę apie
BONO DAY
klausimas.
250.000.
* vietą.
vadų, gyv. Londone, arti- sais.

Didžiulis Prancūzų Laivynas
Dakare

Antradienis. Spalių 20, 1942

DARBININKAS

SAVAITES APŽVALGA

Ruošiasi įsinmingai Mmen uenivos NepriuausomyDes

Prezidentas Nusakė TSulį bininkų, kurie gaus indivi
dualinį gamybos nuopelno
Laisvė Ir (šiaisvMmas
pažymėjimą. Šitas pažy

(LKFSB) Lietuvių vadovaujantieji asmens daro pa
sitarimus, kaip įspūdingiau paminėti ateinančioji Va
sario 16, nes tai bus 25 metų sukaktis nuo Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimo. Čikagos lietuvių tarpe
vyrauja mintis — minėjimą taip suruošti, kad tas dau
giau pasiektų ir amerikiečių visuomenę bei mūsų jau
nąją kartą. Tuo tikslu numatoma kviesti garsesnes
meno jėgas ir garsius net kitų tautų kalbėtojus, kaip,
į pav., Tautų Sąjungos pirmininką prof. Hambro ir ki!tus-

mėjimas bus lygus indus
Prezidentas Rooseveltas trijos fronte Kongreso
užtikrino, kad Suvienytų Garbės Medaliui, aukš
Tautų karo tikslas yra ne čiausiai dovanai, kokią ga
tiktai
iškovoti
laisvę li gauti Jungtinių Valsty
mums patiems, bet ir iš bių kareivis, jūrininkas ar
laisvinti kitus.
marinas.
Specialiniame pareiški Tas pažymėjimas bus
me Kolumbo minėjimo suteikiamas retais atsiti
dieną Prezidentas sakė, kimais, nes vyriausybė ne
kad “Amerikos pergalė nori, kad jo vertė ir verti
bus visų Suvienytų Tautų nimas sumažėtų, kas įpergalė ir tai bus pergalė vyktų, jei jis būtų plačiai
visų prispaustų ir paverg dalijamas.
tų tautų visame pasauly
je”.
Svarbiausieji Ašies Melai
* J..M
Jis sakė, kad laisvėms,
rarocyn.
įgyvendintoms vakarų he
misferoj, kuri buvo Ko Jungtinių Valstybių Ka
lumbo atrasta prieš 450 ro ir Valstybės departa
metų, dabar gręsia išorės mentas nesenai oficialiniai
pavojus ir Suvienytos paskelbė faktus, kurie su
Tautos dabar yra įsitrau griovė Ašies propagandos
kusios į karą “kad išspren mašinos nuolat leidžiamus
dus, ar progreso eiga bus melus.
ir toliau tęsiama, arba ji
Pirmas Ašies melas yra
bus totalinio užkariavimo tas,
kad Amerika veda ka
sulaikyta”.
rą su doleriais, palikdama

PaskeMmo S

Sukakti

Nori Atvyki Į Ameriką
(LKFSB) Marseillės mieste gyvenantis lietuvis stu
dentas p. Povilaitis daro pastangų atvykti į Jungtines
Amerikos Valstybes. Afideivitą jam sutiko parūpinti
kun. Puidokas. Dabartiniu metu p. Povilaitis gal būt
yra Šveicarijoje, kur rengėsi važiuoti pusei metų pa
studijuoti diplomatinių mokslų.

Sunkus Uetuvaičią Darbas BrazDQaje

Jung. Valstybių Marinai pasižymi savo atkaklumu kovose su
kaip kad apie juos ir buvo rašoma Štai marinų paimtieji
ninkai Guadalcanal, Sakunon salose.

(LKFSB) Prieš keletą metų seserys pranciškietės
nuvyko darbuotis tarp Brazilijos lietuvių. Dabar vie
toje tų penkių nuvykusių jau jų skaičius išaugo iki
vienuolikos, artimiausiu laiku numatomas steigti no
viciatas, nes iš tarpo vietinių mergaičių atsiranda pa
šaukimų. Tik jų darbo dėka vietiniai lietuviai kunigai
gali plėsti lietuviškos mokyklos veikimą. Tačiau sese
rų darbas Brazilijoje labai sunkus, ypač dėl lėšų sto
kos, nes Brazilijos lietuviai daugiausia neturtingi.
Kaikurios seserys, kaip pavyzdžiui jų vyresnioji, nuo
persidirbimo yra net susirgusios ir yra gydytojo prie
žiūroje. Mons. M. L. Krušas neseniai jom pasiuntė au
ką 100 dolerių. Jų adresas Sisters of St. Francis, Caixa *
postai 4118, Sao Paulo, Brazil.

savo sąjungininkams muš
Jungtinių Valstybių Gamy tis karo frontuose.
Karo
Departamentas, ir 250,000 anglų darbinin
bos Kareiviai Pagerbiami
per Sekretoriaus padėjėją kų Jungtinių Valstybių
Už Karo Gamybos
John McCloy, sumušė tą aerodromams statyti; už
Pagreitinimą
melą pranešimu, kad dau leido naudotis anglų aero
todėl,
giau, kaip pusė milijono dromus ir jų įrengimus.
Anglų
laivų
statymo
jar

kovoti
Į kad jie atsisakė
Šiame kare Jungtinės A- Jungtinių Valstybių karei
Dėl PriešBetuviškų PareišMmy Lenky Spaudoje
dai
visame
pasaulyje
taiso
merikos Valstybės pager vių yra įvairiuose fron
Sakoma, kad keturi šim- Hitleriui Rusijoj,
(LKFSB) Kaip teko patirti, lenkų informacijų įstai
bia savo gamybos karei tuose. už Jungtinių Valsty Jungtinių Valstybių lai tai pirmaeilių piliečių Ate- Nepaisydami įkalinimo,
vus.
vius taip pat, kaip ir karei bių ribų.
noj buvo nacių išskersti, kančių, pagrobimo vaikų, gų patiektus pareiškimus, nukreiptus prieš lietuvius
Britų
dominija
Australi

vius frontuose.
Per pirmus devynius mė
kaipo įrodymas keršto po ir žudymo jų kaimynų ir įsidėjo tik kaikurie jų laikraščiai. Apdairesnieji redak
Tarnautojai ir'darbinin- nesius po Perlų Uosto, ja Nuomos - Paskolos są visuomenės protesto prieš giminių,Europiečiai visuo toriai tą palaikė netikslia informacija, kuri tik gali
kai karo dirbtuvėse buvo gruodžio 7 dienos, viduti lygomis duoda mums pie nacių maisto sumažinimą. se nacių užimtuose kraš pasitarnauti naciams, arba gal :net pačių nacių pakiš
raginami daryti pasiūly niai po 55,000 vyrų kas ną, mėsą, vaisius, vilnas ir Sakoma, kad šimtai žmo tuose nuo Norvegijos iki ta ir dėl to savo laikraščiuose nespausdino.
mus, kurie gali sumažinti mėnuo, su pilnu karo iš- medvilnės drapanas Jung nių mirė badu Atenoj to Graikijos priešinasi. Kiek
darbo laiką, sutrumpinti rengimu, buvo siunčiami į tinių Valstybių karo pajė dėl, kad naciai pagrobė jų tik gali jie kenkia produk
Auga Lietuvos Draugų Šokus
cijai, sulėtina trafiką ir
darbo procesą, sutaupyti įvairius kovos frontus. Da goms, ji siunčią ir vilną į maistą.
medžiagą ir laiką. Tie, ku bar Jungtinių Valstybių Jungtines Valstybes. Aus Čekoslavakijoj nužudy komunikacijas ir palaiko
(LKFSB) Prie Friends of Lithuania Čikagos sky
rie tą daro, yra vertinami karo jėgos dar skaitlin- tralijos darbininkai pasta tas vyskupas todėl, kad jis laisvės dvasią.
riaus prisidėjo Dr. O. Ingvoldstad ir John O. Steen.
kaipo užsipelnę oficialaus giau yra siunčiamos į už tė daugumą Jungtinių protestavo prieš nacius už Tai yra paveikslas tokio Abu norvegai. Dr. O. Ingvolstad daug yra nudirbęs
Valstybių stovyklų ir aero
žmoniško heroizmo ir at norvegų aukų rinkimo veikloje.
jūrius.
vyriausybės pagyrimo.
suvaržymą
bažnyčių.
Kiti
šalyje. '
naujinimas pasitikėjimo^
Karo Gamybos Taryba Kitas Ašies melas, yra dromų . toje
.. „ , ...
mokslininkai Čekoslovaki- kad visiems įrodo, jog mo
paskyrė specialinį štabą iš kad Nuomos - Paskolos
je,. bet ir kitose šalyse, ku
žuvo arba yra laikomi
pasižymėjusių technikų pagalba yra vienašališkas Jungtinių Valstybių karo koncentracijos stovyklose. derninis Hitlerizmo barba 500 Gestapo Agentą Neo rios kovoja prieš rudąjį ir
kupuotoje Pnacūzijoje geltonąjį priešą. Amerika
kurie spręs kiek kuris iš biznis, kurs išmelžia Jung jėgoms toje šalyje daugu Jugoslavijoj, patriarkas rizmas negali laimėti.
(Editorialas iš
tarnautojų ir darbininku tinių A. Valstybių ištek ma jų maisto, o taip pat Gavrilo Dozitch, serbų
*ina ne tik savo pozicijas,
Democrat & Chronicle,
Londonas, spalių 19 — >et taip pat teikia stam
padarytas sumanymas ar lius ir nieko Amerikai ne cementą, ir medį, ir darbi bažnyčios, yra belaisvis
Rochester, New Yorki. Vichy (Prancūzijos) val
pasiūlymas yra naudin duoda nei dabar, nei kada ninkus įvairiems darbams. vienuolyne — arba buvo
bią pagalbą visom Suvie
džia
suteikė
509
Vokietigas. Pirmieji pagyrimai nors ateityje.
nytom Tautom, ypač Ta
prieš kelis mėnesius, nei
os
gestapo
agentam
piliebuvo paskelbti po to, kai Valstybės Departamen
Hadai
Nužudė
15
Olandą
rybų Sąjungai. Amerikos
vieno žodžio negauta apie
Rooseveite P
ybę,
kurie
dabar
laisvai
paskirtieji technikai per tas per Karo Informacijos
karo jėgos yra visuose
jį. Centrinėj Europoj visi
galės
rekrutuoti
prancū

Nubausti "Karo
žiūrėjo 12,000 sumanymų, Ofisą atmuša tą melą su
Londonas,
spalių
19
—
kraštuose..
vaikai sukimšti į nacių
n
zus
darbininkus
ir
siųsti
Olandų
žinių
agentūra
gautų iš 1,300 karo dirbtu daugybe faktų, kurie rodo,
KriminalkhF
mokyklas, kuri mokina
I IIIHNOTIvfftlv
Komunistų spauda turė
vių, kuriose dirba 3,000,- kad Anglija davė Jungti
barbarizmą pagal nacių praneša, kad vokiečių kon ; uos į Vokietiją.
tų užsičiaupti ir nekiršinti
000 darbininkų.
nių Valstybių karo pajė Prezidentas Rooseveltas, mados, o jų tėvai kenčia troliuojamas Skandinavų
vienų prieš kitus. Jeigu
Septyniolika darbininkų goms, Nuomos - Paskolos pesmerkdamas vis dar tę tyliai, ir net Kvislingai Telegraphų biuras skelbia,
11
komunistai mato “pasi
— 16 vyrų ir viena mote sąlygoms, didelius kiekius siamus “barbariškus kri Norvegijoj pradėjo pasi jog naciai vėl nužudė 15 o7.
šventimą, karžygiškumą,
ris — buvo pirmoje grupė apsaugos baliūnų, prieš minalus”, kuriuos priešas priešinti, ir daugelis jų va landų už “vėliausiai atlik
atsidavimą žmonijos lais
je nusipelnę pagyrimo. lėktuvinių kanuolių ir de papildo prieš civilius oku dų buvo nusiųsti į koncen- tus sabotažo veiksmus”.
vei” Tarybų Sąjungoje,
Dės
Moines,
N.
M.,
spa

Pritaikymas jų. padarytų tektorių; ji davė korvetų, puotųjų kraštų gyvento
19 — Amerikos armi tai ji turėtų ne tik matyti,
pasiūlymų gamybos pro laivų kovai prieš submari- jus, davė žinoti, kad “iš
Areštavo Amerikiečius lių
Ateiviai
jos keturių - motorų bom- bet ir pripažinti Amerikai,
u----cese leido sutaupyti kelias nus, lėktuvų ir karo laivų, davimas Suvienytom Tau
jeris trenkė į Sierrą Gran kurios pagalba sukėlė tą
dešimtis tūkstančių darbo kad sustiprinus Jungtinių tom karo kriminalistų iš Generalinis Prokuroras
de Smailumą šiaurės ryti karžygiškumą Tarybų Są
valandų. Visiems jiems i Valstybių konvojus Atlan- Ašies šalių yra vienas .iš Biddle davė įsakymą fedeLondonas,
spalių
19
—
nėje Naujos Meksikos da jungoje. Dabar ne laikas
buvo duoti pažymėjimai, to pakraščiuose.
karo tikslų Amerikos vy ralinėms įstaigoms tuoj Reuterio, Britų žinių a- lyje. Toje katastrofoje už daryti palyginimus, kuri
kad jie nusipelnė karo ga Anglijoje ir Airijoje an riausybei”.
pat pradėti teismuose by
šalis yra karžygiškesnė,
mybai. Individualiniai Ga glai davė Jungtinėms Vai-j Jis pranešė iš Baltojo las dėl denaturalizacijos ir gentūra paduoda Goter- mušta 11 žmonių.
bet turime vieningai rem
mybos Nuopelno Pažymė stybėms Nuomos - Pasko Namo, kad Jungtinės Val dėl jų internavimo prieš borgo laikraščio žinią, jog
pereitą
ketvirtadienį
Nor

Amerikos
lojalūs
pilie

ti savo šalies Prezidentą
jimai yra antroji aukš los sąlygoms Spitfire lėk stybės yra pasiryžusios visus dabar jau nebegy
čiai
mato
karžygiškumą
ir jo vadovaujamas karo
čiausia garbė, kokią karo tuvų bomberiams lydėti, bendradarbiauti su Di vuojančio Amerikos Vo vegijoj areštavo visus Ane
vien
Tarybų
Sąjungo

merikos
piliečius.
Tačiau
jėgas.
gamybos darbininkas gali lengvosios artilerijos ka džiąja Britanija ir kitomis kiečių Bundo pareigūnus
nuolių, visą gamybą iš kai Suvienytomis Tautomis, ateivius. FBI išaiškino, sa šių žinių nepatvirtino nei
gauti.
Stockholme.
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?
Vėliau vyriausybė pa kurių anglų amunicijos sudarant jungtinę komisi ko Gen. Prokuroras, kad
rinks aprėžtą skaičių dar- dirbtuvių; davė medžiagą ją karo prasižengimams nuo 300 iki 500 Bundo va
IMU__;>_u
UO »
“Darbininkas” išlei
inuumii
Įspėja
roo
naciy
tyrinėti. Tos komisijos už dų priėmė priesaikas būti
do labai naudingą kny
PtwKiiiy
davinys
bus
rinkti
davi

ištikimi
Jungtinėms
Vals

gutę, kuri labai daug
Užsisakykite Tomko Pas Mus
nius ir liudijimus prieš tybėms su tikslu tuo ge
padės tiems, kurie ruo
riau
pasitarnauti
nacių
Londonas,
spalių
19
—
prasikaltusius
asmenis.
Pristatėm geriausį toniką Pfcni- i
šiasi gauti Amerikos pi
“Mūsų nusistatymas y- interesams. Ponas Biddle Anglijos premieras Winsr*
lietybės antruosius po
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir i ra, kad teisinga ir tikra sako, kad priešų ateivių ton Churehill įspėja Bri
pierius. Joje yra trum
bausmė kristų ant visų tų tyrinėjimo komisijos iki tus,. kad. šią žiemą Vokieti
visokiems Parengimams.
pai suglausti klausimai
pravadyrių, atsakomingų spalių 1 d. ištyrinėjo 7,199 jos naciai gali pradėti di ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu
Kainos prieinamos.
už organizuotą žudymą ateivius ir jis davė įsaky delius puolimus ant Angli
tė mažo formato. Gedi moterys ją įsidėti į ridi
tūkstančių nekaltų asme mą 9,199 jų internuoti ar** jos.*
pranešimai kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
nų ir už papildymą žiau ba paleisti ant žodžio. Nuo Nugirsta
rumų, kurie sulaužė kiek karo pradžios FBI (Fede kad Vokietijos nacių oro ki. Norintieji gauti knygutę — “KAIP TAPTI
vieną Krikščionių tikėji ralinis Investigacijos Biu jėgos tapo pergrupuotos AMERIKOS PILIEČIU?”—įdėkite į konvertą 250
Grafton Avė., Islfnąton, Mass. Tel Dedham 1304 * mo dėsnį”, pareiškė Prezi ras) paėmė savo žinion iš ir kad tos jėgos gali prade ir pTiktijavę 3ę štampą, pasiųskite “Darbinin
dentas savo tame praneši viso 11,372 ateivius iš prie ti puolimus ant Suvieny kui", 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. ir tuo
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R me.
jau ją gausite.
šų šalių.
OWI. tos karalystės.

(VAIRIOS ŽINIOS
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į Myopia Club Beverage Co.

Antradienis, Spalių 20, 1942

DARBININKAS

DARBININKAS
(THE WORKER)
Pnhli«hftd every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------- by---------

Lietuvos Įmonių Maldau
jantis Baisas Per
Šveicarija

I Need Year Helpl

LKFSB. šiomis dieno
mis oro paštu iš Šveicari
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered as aecond-claas matter Sept 12, 1915 at the post Office at Boston,
jos, nuo vieno aukštai sto
Mass. under the Act of March 3, 1870.
vinčio lietuvio gautas laiš
Acceptance for maiiing at special rate of postage provided for in Section 1103
kas, kuriame
Lietuvos
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
žmonių
vardu
maldauja
A8UBSCRIPTI0N RATES:
PRENUMERATOS KAINA
merikos
lietuvius, kad
Domestic yearly____________ $4.00 Amerikoje metams —............ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams—$2.00
kaip galint gelbėtų Sibi
Foreign yearly______________ $5.00 Užsieny metams ............
$5.00
ran ištremtuosius. Laiške
Foreign once per week yearly
$2.50 Užsieny 1 kart sa-tėjmetams $2.50
Pirk Karo Bonus šian
rašoma:
DARBININKAS
— Susimildami sutelkite dien. Jie tave ryt išlaikys,
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
visas
jėgas, šaukdamiesi
Telephone SOUth Boston 2680
pagalbos iš tikrų ameri nojome iš laikraščių ar kikiečių, mūsų nelaimingie- tu būdu
siems gelbėti. Jie tikrai y- 2. Sužinojus adresą pa
piniginę paramą,
ra baisioje padėtyje ir, pa siųsti
(šioj
srity
gerai patarnau
dėčiai dar pablogėjant, jie
visi ligi vieno išmirs dyku ja American Express CamKai rusai atsiėmė keletą kaimelių tūlame fronte nuo nacių, tai pa
mose. Reikia viską išban pany) ir teirautis apie ga
veikslas parodo, kai kaimiečiai grįžta, patys vežini savo mantą, atgal i
siųsti pagalbą
dyti, visus užkinkyti, vi limybes
namus. Kaimas matomas tik griuvėsių liekanos.
Amerikoj buvo manyta, kad japonai tai tik antsas įmanomas duris pra maistu ir drabužiais; kol
tros ar net trečios eilės priešai. Apsidirbsime su jais į
tremtiniams gelbė kas tas labai sunku, bet
REMIAME RUSIJĄ, BET NE KOMUNIZMĄ verti
3 ar 4 savaites — šūkavo kai kurie karštuoliai. Rim
ti... Atsiminkime visi, kad gal kada ir šis dalykas pa
tesnieji davė daugiau laiko — net pusę metų — japo
tauta pareikalaus iš mūsų gerės.
nams sumušti. Net karo vadai, ypač laivyno vyriausy- “Draugas” spalių 6 d. š. tautų fronto, pasirašyda nistų partija yra viso ko- apyskaitos apie tai ką pa- 3. Susirinkimų rezoliuci
nelaimingiems jomis
bė, niekad nemanė, kad japonai išdrįstų pulti tokią to- m. laidoje rašo:
ma jų deklaraciją, auto- munistinio sąjūdžio moti- darėme
.asmeniškai, laiš
limą salą kaip Hawaii. “Tolis tai mūsų saugumas — j -Praejusį
sekmadienį!
• SUt^°. kariauti na, ji nustato kryptį ir ki- broliams vaduoti. Labai kais kreiptis į senatorius,
jie sakydavo — pagaliau, mes turime tiek galingų lai-' chicago Tribūne įdėjo ve-1 dei/ekgij°s ir
laisvių, tų kraštų komunistams, puikiai suprantu, kad šiais kongresmanus, Raudono
krašto
žmo- Dėl to Tribūne ir rašo, kad visuotinio paklaikimo ir jo Kryžiaus vadovybę ir
vų ir tokių apsigynimo priemonių, kad puolikai susi- damąjį straipsnį apie be- T5ciau
_
.prašant, kad
lauks labai nemalonaus siurprizo. Iš viso, Honolulu tai dieviškąjį komunizmą. Ta- nems Maskvos ponai tų Amerikos komunistų par- sužvėrėjimo laikais mūsų kitas _įstaigas
laisvių vis dar nepripažįs-; tija visas
instrukcijas nelaimingų brolių likimas būtų atidarytas kelias be
saugiausia pasauly vieta”.
me straipsnyje pakartoja ta.
gauna iš Maskvos komin- ^a
ga.li sujaudinti, ta- į muito siųsti lietuviams
Deja, įvykiai parodė, kad siurprizo teko susilauk mi visam civilizuotam pa
terno,
kuris
šių
sukrėtimų
£į
au
v
j
s dėlto atkakliai ir tremtiniams siuntinius ir
‘Vis dar, rašo Tribūne,
sauliui
gerai
žinomi
fakti
jie išdavikiškai iuvcc
ruošė tą neįma
“—
- ne japonams. Tai jkiek
t
dėjo komunistų dogmos kultas metu pasitraukė truputį į tolydžio veikiant šis tas kad jie būtų išlaisvinti,
nomą netikėtumą, kurs tragiškai prasidėjo Pearl HarF diktatoriškoji tebelaiko tikėjimą žmonių šalį, tačiau yra ir bus tarp- ganma tikėtis pasiekti”. I kaip tas dabar vyksta su
bor uoste. Taip. siurprizas ten tik prasidėjo. Jis tęsia-; valdžia kad Rusįfoje jgy. opiumu. Komunistai vis tautinė revoliucinė organi- Apie Lietuvos padėtį, pa- lenkais ištremtais į Sibirą,
si iki šiai dienai. Kiek atsigriebę nuo pirmųjų japonų vendįnti bedieviškąjį ko- dar tebesiekiu išnaikinti zacija. Tad, rašo Tribūne: reiškiama laiške, kad ji
Maldaknygė
“Amerikos Komunistų nčra tokia beviltiška, bet;
laimėjimų, amerikiečiai labai blaivai susimąstė ir pra- munizmą. Gerai yra žino- bažnyčias.
nėra--------tiesioginiai
eina pilnu
dėjo rišti klausimą: ar japonai pavojingesni už vokie- mos įr bolševikų vartoto- “Jie, komunistai, to savo Partija
____ ~-------o------ “išnaudojimas....
.
“Darbininke” galite gauti ką
gimininga
Rusijos
žmotem
P
u
Naciai
ano kaip tik įėjusią iš spaudos didelėtikslo tebesiekia neatsi
čius? Buvusis Amerikos ambasadorius Japonijai, Jo- sios priemonės.
žvelgdami nė į tai, kad nėms, kurie taip herojiš- aav° naudai alinti paverg- mis raidėmis kun Pr Jakaičio
seph C. Grew, sako, kad taip. Pagal jo nuomonę, vokie
Nepaisant didžiausių šiandien, didžiausioj Rusi kai kariauja, bet tarp- ^as tau^a®; Kai dėl istoem- išleistą maidaknygę — “Maldų
čiai tik tol yra drąsūs ir ryžtingi, kol jiems sekasi. Pa bolševikų valdžios pastan
tautiniams
intrigan1 Sibirą tai kiekviegi maldak
sitaikius vienam kitam stambesniam pralaimėjimui,1 ,gų skleisti bedievybę, kaip jos, gyvenimo krizėj Angli
nas
lietuvis
turime:
jie veikiai susmunka. Japonai kas kita. Kuomet jiems rašo Tribūne, tikėjimas jos ir Amerikos katalikai tams, kurie siekia įsteig 1. Kreiptis į Amerikos paranki kaip vyrams, taip ir
užsieny blogiausiąją
moterims, nes ji yra nedidelio
prasideda nesisekti, jų ryžtingumas užuot mažėti, di Rusijos žmonėse pasiliko duoda rusams stiprią pa ti
;ūšį“ke7štinįojr^Tes’Raud|OTti*Ji1kr>’žiM P™šant
x 3>4 colių,
ramą
apsiginti
nuo
užpuo

dėja. Jie esą fanatiškai nusiteikę verčiau žūt už savo gyvas.
trųktyvio
kulto
”
.
j
suieškoti,
kur
yra
istremgto
likų nacių. Remia ir pro

Ar Japonai Pavojingesni
Už Vokiečius?

imperatorių ir gimtąjį kraštą, negu liautis kovojus. “Tribūne stebisi, kad dar testantai ir tikintieji žydų
J ti gimines ar pazjstami, a- apdarai, ant
r kurių įspaustas
“
Amerikos
komunistai
pj
e
kurių
ištrėmimą
sužiJie esą ne tik neįmanomai karingi, bet ir be galo ištver- ir dabar Rusijos žmonėms tautos žmonės.
gražus auksinis simbolis —
mingi, įpratę apseiti su mažiausiu kiekiu maisto ir neduodama teisės laisvai “Paprasčiausio dėkingu visomis priemonėmis sten- ---------------------------------------- kryžius karūnoje. Kaina tik
nusistatę verčiau padaryti sau hara-kiri (savotišką reikšti savo tikėjimą, pil- mo jausmas, rodos, turėtų giasi išnaudoti Rusijos to, atskirti Rusijos žmo- $2.50.
saužudystę) negu pasitraukti bei į nelaisvę pasiduoti., dyti tikėjimiškas pareigas, vesti Rusijos valdžią į tai žmonių herojizmą savo nes nuo komunistų partiBe to, per vienuoliką pastarųjų metų jie nuolatos ka- priimti sakramentus,
atsižvelgti ir suteikti žmo partijos sustiprinimui. Bet jos.
visi žino, kad didvyriškai “Anglija ir Amerika duo- Novena Stebuklingojo
riauja, tad yra įsigiję daug kariško prityrimo, kurį “Ir, aišku labai yra keis- nėms religijos laisvę.
kariaujantieji
Rusijos dama stiprią paramą rusų
Medalikėlio
jungia su visais neigiamais azijatų ypatumais, ypač,ta- Štai, pasaulio demo- “Bet, išrodo, bedieviška žmonės nieko bendro netu- kariuomenei, remia ne be
klasta, smurtu ir išdavikiškumu. Tik tuomet Japoni-1 kratijos kariauja dėl ketu- sis komunizmas — tai Ru ri su Amerikos komunis- dieviškąjį komunizmą, bet “Darbininke” dabar galima
ja bus suklupdyta, kai jos armijos bus visiškai sunai- rių laisvill žmonėms. Iš tų sijos komunistų partijos tais, kurie visą kreditą ne Rusiją ir jos žmones, ku- gauti “Novena Stebuklingojo
viena yra — religijos lais doktrina, kurios jie nepa
Motinos
kintos.
Rusijos žmonėms, bet ru- rie po šio karo taip pat rei Medalikėlio Dievo
vė. Sovietų Rusija, prisi keis.
Apibudinimas japonų, kad ir kiek perdėtas, aps dėdama prie jungtinių “Kadangi Rusijos komu sų komunistų partijai ati- kalaus sau teisių naudotis Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
duoda. Karo fronte yra Prezidento Roosevelto pa- mi minėtą knygutę, prisiųskikritai atrodo tikslus, bet buvusiojo ambasadoriaus
kritikai pareiškia, kad dėl tariamo vokiečių susmuki da jos karių ryžtingumas nuo pražūties jos neišgelbės. milijonai rusų karių, ka- skelbtomis keturiomis lai te 15c. įdėję į konvertą ir gau
site minėtą knygutę. Užsaky
ras palietė apie šimtą sep- svėmis.
mo tai jis klysta. Vokiečiai taip pat esą pernelyg karin Tad Vokietija esanti kur kas pavojingesnė.
milijonų
“Tad, mes. Amerikos ka mus siųskite: “Darbininkas”,
gi ir ištvermingi... Karingumo atžvilgiu sunku daryti
Palyginimai palyginimais. Ant popierio bet ką tyniasdešimts
366 W. Broadway, So. Boston,
palyginimus, kol vieni su kitais nesusikauna. Dabar lengva nugalėti. Bet kol Japonija ekonominiai neišsi Rusijos žmonių, kuomet talikai ir visa Amerika re Mass.
prie komunistų partijos
ir rems Rusijos ka
vieni ir kiti atrodo ryžtingi ir drąsūs. Bet organizuo- sėmė, ji labai pavojinga priešininkė. Prireiks ilgo karo tepriklauso keli šimtai mia
“DARBININKAS”
riuomenę ir žmones, bet
tės ir ekonominio pajėgumo srity vokiečiai kur kas ir labai įtemptų pastangų vieniems ir kitiems nugalėti. tūkstančių asmenų.
ne bedieviškąjį komuniz- j
366 W. Broadway,
aukščiau stovi. Japonija daug greičiau išsisems ir taK. “Reikia aiškiausiai, dėl
So. Boston, Mass.

IŠ GARBINGŲ LAIKŲ
(Iš “Šviesos" spausdinio)

Jau visa eilė gladiatorių parodė savo kūnų
puikų sudėjimą, savo stebuklingas jėgas, sa
vo nežmonišką mikljimą; jau jų daugelis per
žengė gyvenimo slenkstį ir nukeliavo į niau
rųjį Adą, o likusieji apsidengė garbe (plonas
tai uždangalas — nė akim jo nepamatysi),
laurų vainikais ir... opiomis žaizdomis; krau
jas jau gausiai įmirkę arenos smiltis, bergž
džią dirvą, kuri neša tris vaisius: viendienę
nykią garbę, skausmą ir mirtį; jau piliečių
akys ir širdys pilnai prisisotino žmonių krau
ju, kančiomis ir mirtim; kaip prisivalgiusiam
išmislingam turtuoliui - skanėda, reikia
jiems dar kokio nepaprasto dalyko; tuo daly
ku bus kova beginklio Kvintaus su plėšriu
leopardu.

Tūkstančiagalvis amfiteatras nekantriai
laukia, liguistai domėdamasis. Ką darys tas
niekšas krikščionis, kai išvys žvėrį? ar ban
dys gintis? juk jis — žinomas stipruolis ir
narsuolis, kurs daug kartų yra parodęs tuos
savumus kovose su šiaurės barbarais... Kvai
lys! suteršė gražią garbę biauriaisiais krikš
čionybės prietarais!.. Pamatysim, ar išgelbės
jį jo Dievas iš leopardo nagų!.. Na, įdomu, ar

greitai žvėris sudraskys kietąjį kareivio kū
ną? ir kur pirmiau įleis baugiąsias iltis? ką
perskros plieniniais savo nagais? ar sukliks
iš skausmo Kvintus? koks bus tuokart jo vei
das, jo akys?
Tie ir kiti panašūs įdomūs klausimai ne
duoda publikai nurimti ir verčia ją šūkauti,
kojomis trypti — reikalauti, kad veikiau ati
duotų krikščionį žvėriui... O iš žvėries gurbo
už arenos sienos kartkartėmis girdėti gūdus
galingojo obuoluočio tęsiamas kniaukimasryksmas. Žmonės eina varžytynių: ar veikiai
paveiks, ar ne; statomi nemaži pinigai, pagal
statančiųjų užsidegimą ir išgales.
Guvūs vergai išlygino grėbliais areną, pa
barstė ją šviežiomis smiltimis, pašlakstė kve
piančiu vandenim, kad bent kiek užslopintų
grasų kraujo kvapą, kurs vis dėlto kyla iš
smėlio, kad ir gražiai suakėto, kad ir skaniai
suvilgyto, kaip biaurumas iš nedoro darbo,
nors ir gražiai uždangstyto, nors ir apsčiai
sukvepinto gudriais pasiteisinimais.

Saulė, pakilusi aukštai, vargina aštriais
savo spinduliais neuždengtas lepniųjų pilie
čių galvas. Kaskart dažniau žiūrėtojų akys
šauna aukštyn, kuomet gi galų gale tie ver
gai užtrauks viršum amfiteatro rožiaspalvį
suvilgytą kvepiančiu vandenim vėlumą ir ap
gins jų brangiąsias galvas nuo mielosios ma

tutės saulės glamonėjimų, kurie, kaip papra
stai glamonėjimai, kartais pasidaro tokie įkyrūs... Vergai, pajutę bendrąjį ūpą, užtrau
kė šilkinėmis virvėmis uždangalą viršum at
virųjų lubų, ar, geriau, skylės, kur turėtų bū
ti lubos; ir pasidarė tamsiau ir vėsiau. Bet
kažko baugiau ir niūriau. Ir toje prieblando
je tūkstančiai krūtinių alsuoja kraujo troš
kimu, tūkstančiai širdžių geidžia mirties vie
no silpno žmogaus, ir ne paprastos mirties,
bet lydimos žiaurios baimės ir šiurpių sopu
lių; tūkstančiai ir tūkstančiai akių įsmigo į
anas duris, pro kurias įves kankinį; ir viena,
lyg juoda bedugnė, visų mintis, baugi ir
nuožmi: greičiau!

Ir štai keturi šalmuoti su trumpais kar
dais prie šlaunies kareiviai nuėjo anų durų
linkon, pro kurias įžengs paskutinį kartą į šį
pasaulį Kvintus.
Šis guli ant supuvusių šiaudų kuškio tam
siame drėgname kalėjimo urve, nusirgęs, ne
žmoniškai sulysęs, karščio kankinamas. Ro
dos, ne taip dar seniai pakliuvo jis čionai, o
sykiu kaip tai jau seniai! Kiek jis čia išken
tėjo, kiek sykių mirties troško, kas tai begali
pasakyti! Kartkartėmis ėmė jį į kankynes,
kad priverstų išsižadėti Kristaus... Kokios
buvo tos kančios!... Įsitikinę, jog neįveiks to
krikščionių didvyrio, pasmerkė jį mirt ir į-

metė į šitą baisų urvą. Kvintus žino, jog iš
, čia nebišeis, žino tikrai, jog reiks mirti, bet
kuomet? gal jau rytoj? o gal šiandien? Bet
eina diena po dienos, o toji mirtis neateina...
Tačiau daug buvo valandų, kada jis karštai
troško gyventi. Juk ten, už tų baisiųjų mū
rų, melsvuosiuose kalnuose, po skaisčiai mė
lynu dangum, paskendęs kaitriuose saulės
spinduliuose, pasislėpęs žalumoje jo namelis,
o tame namely mylimoji žmona, su kuria tiek
laimės jis yra ragavęs ir taip laimingai galė
tų gyventi iki ramiai mirčiai ateinant... Juk
ten bėgioja po vynuogyną du angelėliu vai
kučiu, kuriuodu, jam namon sugrįžus, links
mai klykaudamu, bėgdavo jo pasitikti; jis
pasilenkdavo, o šiuodu taip saldžiai apkabin
davo jo kaklą ir bučiuodavo, bučiuodavo vė
jo nupūstą jo veidą; ir tas kareivis, kurs mir
ties nėra bijojęs nuožmiuose mūšiuose, pa
jusdavo, kaip kyla iš širdies šiltos, geros aša
ros ir teka jam per skruostus, o vaikučiai, jas
pamatę, ūmai surimtėdavo ir, truputį atsi
traukę, su nustebusiomis akutėmis, klausda
vo: “Tėte, ko verki?” Tada jis nusišypsoda
vo ir pradėdavo karštai juos glamonėti, ku
tenti; juodu bėgdavo, jis vydavos... kiek klyksmo, linksmybės ... Šviesios valandos... O iš
tolo, lyg saulutė, žiūrėdavo į tą reginį myli
moji žmona, saldžiai šypsodamasi... Šviesios,
(Bus daugiau)

Antradienis, Spalių 20, 1942
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Lietuviškas Kraujas Prakalba

Prisimena man toks at gentų, mažai nuveikė —
9033. Rakašiūtė, Gražina
sitikimas. Vieno Vokieti maždaug tokiais žodžiais
(Liudas), 2, gyv. v. Varniai.
jos
gilumoje Universiteto apibūdino mus lietuvius.
9034. Rakašienė, Jadvyga, 35,
studentas, kuris manė sa Paėmė žodį kitas — irgi
mokytoja.
ve
vokiečiu esant, dalyva panašiai. Bet štai atsistojo
9035. Rakašius, Liudas (Vla
vo
vokiečių korporacijoje viena ponia. — Aš protes
das), gimęs 1900, girininkas, g.
ir bendrai nuo kitų vokie tuoju! Aš esu betųvaite ir
vieta Varniai.
čių nesiskyrė ir net kitos aš Jums įrodysiu, kad be9036. Rajučiūtė, Zofija (Kon
kalbos nemokojo. Kaip tai tuviai ir intebgentų ne
stantinas), 22, darbininkas, g.
studentų
vakaruškoje, ki mažiau už kitus turi ir pa
vieta Milžuvėnai, Nemakščiai.
tas vokietis kolega jį “už sidarbavime priešakyj ki
9037. Rajučiūtė, Bronė (Kon
Z
gavo”:
tų eina!
Sąrašas sunumeruotas ir (Liudas), 10, mokinys, g. v. stantinas), 30, ūkininkė.
— Ko iš tavęs reikalauti,
☆
★
☆
9038. Rajunčius, Zenonas, 50,
alfabetiškai
sudarytas. Laukodama, Kelmė.
jog tu lietuvis.
Pirmiausia paduoda išvež- 9012. Ragauskaitė, Janina teisėjas.
— Kaip tai? — net pa Ponia grįžo namo. Prisi
9039,
Raižys,
Julius
(Julius).,
minė Pittsburgą, kur gy
tojo pavardę, vardą, O (Liudas), 13, mokinė,
raudo tas.
9013.
Ragauskienė,
Jadvyga
;
16,
mokinys,
gyv.
v.
Kupiškis.
skliauteliuose tėvo vardą,
— Nagi tavo pavardė Gai vena jos tėveliai lietuviai.
(Jonas),
33,
ūkininkė.
!
9040.
Raižienė,
Marta
(Vilišvežtojo amžius ir gyve
dys ne vokiška, o lietuviš Prisimena parapijos lietu
9014.
Rafanavičienė,
Elena
helmas),
37,
šeimininkė,
gyv.
v.
namoji vieta Lietuvoje.
ka. Tu studijuoji medici višką mokyklą, kurią lan
(Vyktoras), 28, siuvėja, gyv. v. (Kupiškis.
ną, tai gal to ir nežinai, kė, o vėliau? Vėliau gyve
(Tąsa)
Kaunas
i 9041. Raišys, Julius (Bene
mano sritis kita, tai mane nimas kaip tai klojosi, kad
8989. Radzevičiūtė, Marija
į
9015. Rafanavičius, Vladas aiktas), 37, samdinys.
nesusidurdavo su lietu
įdomauja
pavardžių
kilmė.
(Mikas), gim. 1907, mokyt.
$
a
“
«««*', ......
T
.(Mykolas), 35, buvęs policinin- i 9042. Raicevičius, Jonas (PoGrįžo vokiškas Gaidys viais. Aukštesnioji mokyk
8990. Ratov.ciute,
kas, gyv
Kaunas.
vilas), 30, ūkininkas, gyv. vieta
la, Columbijos Universite
namo susimąstęs.
(Bronius), 4, g. v. Kaunas.
9016. Radžiušonka,
Leonas Tamelioniai, Krekenava.
— Ąr mes vokiečiai? — tas, kuriame baigė juridi
8991.
Radzevičienė, Ona
7HESE CUJ6 WO£KERS
(Stasys), gimęs 1910, mokyto9043. Raicevičienė, Stefanija
nius mokslus ir tapo advo
klausia savo tėvų.
(Petras), 39, šeim., g. v. Kau
ALREAOY
HĄYl
SHĄR£Ū
jas, gyv. v. Svilioniai, Adutiš- (Ignas), 50, šeimininkė,
— Žinoma vokiečiai, iš katu. Gyvenimas nusišyp
nas.
HAZARDS 0F TRANSPOKT TO SUCM OŠIANT___
kis.
’ 9044. Racevičius, Povilas (Josojo, gavo didelėje bene
Memelando paeinam.
OUTPOSJS AS KELAND. BRITAM, ANO AUSTMAUA''
8992. Radzevičius, Bronius 901? Radžiunas> Sigitas (Juo- ‘nas), 53, ūkininkas,
Tuo nepasitenkino sū filmų kompanijos juridi
(Anupras), 38, samd., g. vieta zas), 14, mokinys, gyv. vietai 9045. Raibikis, Kostas (Jonus studentas. Jis jau ži nio patarėjo vietą, sutiko
Kaunas.
ozazvo
, —
r
Slavintai, Šventežeris.
nas), 43, karininkas, gyv. vieta liūs), 30, šeimininkė.
(Jonas), 10.
nojo, kad Memelandas iš nelietuvį, už kurio ištekė
8993. Radzevičius, Juozas.
Radžiūnas> Mečislovas j Vilnius.
9074. Rakštys, Povilas, 34,
9104. Ramašiūtė, Jadvyga skirtas iš Vokietijos, nors jo. Gyvena pasiturinčiai ir
(Kazys), 38, darb. g V' KaU' (Juozas), 16, mokinys.
; 9046. Raibikis, Juozas (Antasamdinys.
(Jonas), 12.
dar niekam neatiduotas. gal tas tautinės kilmės
nas.
earazvk ra , • r
9019. Radžiūnienč, Marcelė i nas), 45, ūkininkas, gyv. vieta
9075. Rakovskaitė, Marija
9105. Ramašius, Bolius (Jo- Pradėjo studijuoti tą klau klausimas ne būtų kilęs,
8994. Radzevičius, Leonas' z_
, ,,,
,
.
Apšurukėliai,
Marijampolė.
X k gim.
• rnnj
' (Juozas), 42, mokytoja.
(Boleslovas), gyv. vieta Juod- nas), 15.
simą giliau, teirautis apie jei ne būtų taip aštriai ir
(Kostas),
190o, samd.
9047.
Ragoža,
Kazys,
gimęs
, ...
9020. Radžiūnas, Juozas (JoFelicija tėvų kilmę iš dokumentų skaudžiai pastatytas. Bet
kalniai, Varnėnai.
9106. Ramašienė,
899o. Radzevičius, Feliksas, , ,
, , 1913,
darbininkas,
gyv.
vieta
.
kubas), 42, mokytojas.
9076. Rakovskaitė, Valentina (Jonas), 39, ūkininkė.
ir, būdamas nuoseklaus ir jei jau jis kilo — lietuviš
U
V» 7^- UUllaJ'
9021. Radžiūnas, Gediminas- Totoriškiai, Jašiūnai.
(Boleslovas), 5.
į 9107. Ramašius, Jonas (Jo- rimto charakterio, surado kas kraujas garbingai pra
8996. Radzevičius, Stasys _ ..
. o
..
9048.
Ragovskis,
Kazimieras
/CM.
k 27,
0-7 darb.,
J U g. v. Asan
A
Julius (Jonas), 8, mokinys, g.
9077. Rakovskis, Stanislovas nas), 40.
teisybę ir apsisprendė. kalbėjo!
(Stasys),
(Feliksas),
gimęs
1897,
vežikas,
vieta Kaunas.
(Boleslovas), 14.
i 9108. Ramanauskas, Jonas Tuo metu Klaipėdos kraš☆ ★ ☆
kiškiai, Turgeliai.
9022. Radžiūnas, Ramutis-Re- gyv. vieta Vilnius.
9078.
Rakovskis,
Kazys
(Bo(Bernardas),
4,
ūkininkas,
gyv.
'
te
įvyko
s
ukilima
s
ir,
jau
Ir ištikrųjų tas klausi
8997. Radzevičienė, Marija
9049. Raginaitė, Teresė (Ka
migijus (Julius), 9, mokinys.
leslovas), 18, ūkininkas.
vieta Vežoniai, Samiliškiai.
baigęs medicinos mokslus, mas nekilo vienam asme
(Karolis), 60, ūkininkas.
į
9023. Radžiūnas,
Justinas zys), gimusi 1926, gyv. vieta
9079. Rakovskienė, Bronisla9109. Ramanauskas, Albinas, nebe vokiškas Gaidys bai- niui — jis liečia visus lie
8998. Radušis, Juozas (Juo (Julius), 11, mokinys, gyv. v.; l^bičiai, Rudira.
va,
35.
.
(Bernardas),
7.
gė privalomus praktikos
zas), gim. 1890, samdinys.
9050. Raginis, Zigmantas 9080. Rakovskis, Boleslovas,' 9110. Ramanauskienė, Mari- metus ligoninėje. Jis gy- tuvius, sukruskite visi
Kaunas.
profesionalai, pirkliai ir
8999. Radušis, Juozas (Vin
9024. Radžiunienė, Mikasė (Kazys), gimęs 1928.
50, ūkininkas.
joną (Damošius), 32, ūkininkė, vai sekė visas galinamas darbininkai, padėkite becas), 69, ūkin., g. v. Ruda, Gi
9051. Raginaitė, Jadvyga (Ka
j (Antanas), 37, ūkininkė.
9111. Ramanauskas, Bemar- žinias ir stropiai mokėsi tuvąitei Poniai Izabebei
žai.
9025. Radžiūnas, Julius (Au zys), gimusi 1927, ūkininkė.
nas),
15,
g.
V.
Sintautai,
Šakiai,
das
(Janas), 38, ūkininkas.
lietuvių kalbą. Charakte9000. Radolskis, Jonas - SilVa9052. Raginaitė, Adelė (Ste 9082. Rakickaitė, Elena (Jo- 9112. Ramanauskas, Vincas Į ris charakteriui nelygus, Jarris apginti, betuvius.
gustas),
50,
samdinys,
gyv.
v.
Ji nuo žodžio perėjo prie
rijus (Jonas), gim. 3^13, stu
pas), gimusi 1912, ūkininkė, g. nas), 18.
Kaunas.
j
(Jonas),
gimęs
1900,
ūkininkas,
j
Mūsų
Gaidys
viską
atliko
darbo! Ji pasiryžo aplan
dentas, g. v. Vilnius.
9026. Radzivanaitė,
Nijolė vieta Dubičiai, Rudira.
9083.
Rakickienė,
Elena
(Jo!
gyv.
v.
Beižoniai,
Semeliškiai.
Į
legaliai.
Atvyko
į
Klaipėkyti visas betuviškas kolo
9001. Radlinskaitė, Izabelė, g.
(Vaclovas), 4, gyv. vieta Tau- 9053. Raginis, Mirukas (Vil- nas), 45.
9113.
Ramanauskaitė,
Dalia
Į
dą,
įrodė
savo
kilmę,
panijas. Ji metė kitą darbą
1938, gyv. vieta Vilnius.
,helmas), 8, mokinys, gyv. vieta 9084. Rakickas, Jonas (Di- (Kazys), gimusi 1938, gyv. v. prašė Vokietijos valdžią
kadažiai, Panoteriai.
ir savo lėšomis skraido or9002. Radlinskienė,
Irena (Ig-Į ‘
, •
...
„
.
,
I 9027. Radzivonaite,
Birute Rapiškė, Daugeliškės
Reivyčiai,
Mažeikiai.
atleisti
iš
pilietybės
ir
gamanas),
gimęs
1888,
pašto
vir

aiviu “from coast to
nas), gimusi 1914, darbininkė, ... , _ . e _____
_______
9054. Ramanuskaitė, Irena- šininkas.
1 (Vaclovas), 6 menesių
amžiaus,
9114. Ramanauskas, Ramutis vęs ją, tapo Lietuvos pilie- coast”, buvo Washingtone,
SJ^LIleta Vtlni.US' ..
J 9028. Rakauskas, Vilhelmas, j Adelė (Kazys), gimusi 1924,
9085. Rakauskas,
Viktoras’ (Kazys), gimęs 1934, mokinys. Jčiu. Vėliau jis vengė ura- Bostone, Los Angeles, iš
9003. Radzisauskaite, Jule j gimęs 191g ūkininkaSj gyv v , mokinė, gyv. vieta Reivyčiai,
(Leonas), gimęs 1919, ūkiniu-’ 0115. Ramanauskaitė, Danu-1patrijotų ir triukšmingo ten žada skristi į Cleve(Jonas), 5, gyv. v. Margai, Lei
; Mažeikiai.
Adutiškis, Švenčionys.
kas, g. v. Bagdžiūnai, Adutiš- tė - Janina (Kazys), gimusi patrijotizmo
demonstra- andą ir tt. kol neaplankys
palingis.
9029. Rakauskas, Kazys (Mo- 9055- Ramanauskienė, Juzefą kis.
1931, mokinė.
vimo,
bet
tvirtai
nesviruo- visus lietuvius, keliauda
9004. Raginis, Romanas (Vil tiejus), gimęs 1914, ūkininkas. ! (Simas), gimusi 1909, siuvėja9086. Raščevičius, Jonas 0116. Ramanauskas, Algirdas- damas laikėsi lietuviškos ma ne gaišta laiko nei orhelmas), 10, mokinys, gyv. vie g. v. Jakeliai, Adutiškis.
į 0056. Ramanauskas, Kazys (Juozas), 90, ūkininkas, gyv. v. Augustas (Kazys) ,gimęs 1927, Unijos, buvo netik geru laivyj, studijuoja redakci
ta Rapoliškis, Daugeliškiai.
9030. Rakauskienė, Marytė,1 (Juozas)’ 43’ Syv- vieta Reivy- Tamelionai, Krekenava.
mokinys. .
gydytoju, bet kūrė ir va- jų, radijo valandų vedėjų
9005. Raginienė, Joana (Jus- 22, darbininkė, gyv. vieta Mari- i čiab Mažeikiai.
9087. Rastenis, Petras (Bla 9117. Ratkus, Klemensas (Al- dovavo lietuviškoms spor ir kitus gautus adresus,
gis), gimusi 1905, mokytoja, g. iampolė.
į
9057, Ramanauskaitė, Beraa- žys), gimęs 1891, ūkininkas fonsas), 1V2, g. v. Ukmergė.
to draugijoms, dalyvavo papildo juos ir sudaro toli
vieta Daugeliškiai, Švenčionys. : ‘ 9031. Rakauskienė, Eugenija, deta <JuUus>’ šeimininkė, gyv.
9118.
Ratkuvienė
MaskaliuĮ
aktyviai politikoje ir tapo mesnį maršrutą.
(su šeima), g. v. Baziškiai,
9006. Raginis, > Aleksandras1
vieta Marijampolė.
naitė, Elena (Vladas), 22.
seimelio nariu.
Daugeliškiai.
Sutikite Ponią Izabellą
(Mykolas). gimęs 1910, ūkinin-i64’ ūkininM’ R™- vleU NorklS9058.
Ramanauskienė,
Elzbie

9119.
Ratkus,
Alfonsas
(Ig☆
★
☆
9088.
Rastenienė,
Adelė
(JuoHarris gražiai ir karštai
kė, Skaudvilė.
kas, gyv. v. Nuikiškė.
ta, 29, šeimininkė.
zas), 31, šeimininkė, gyv. vieta nas^ 32- technikas.
Sujudo
Amerika.
Jau
vis
padėkite jos ir Jūsų pačių
9007. Ragelis, Juozas (Juo 9032. Rakauskas. Kazimieras 9059. Ramanauskas, Julius,
Kaunas.
0120. Ratkuvienė, Teresė, 70. mažiau ir mažiau žmonių, reikale. Tas nebus Jums
zas), gimęs 1911, ūkininkas, g. (Anastazas), 67, ūkininkas.
20.
9089. Rastenis, Antanas (Jur- 0121. Ratkelis^, Vytautas (VIa-Į kurie nesupranta, kad ne sunku. Pamatę tos lietu
; 9060. Ramanauskas, Aleksas gis), 38, samdinys.
idas), 11, mokinys, gyv. vieta vien
kariškam
fronte vaitės malonią šypseną,
t (Andriejus), gimęs 1899, sam ’ 9090. Rastauskas, Jurgis Babtai, Kaunas.
sprendžiamas
karo
li- jausit lyg Jūs ją seniai pa
dinys. gyv. vieta Kaunas.
(Juoazs), gimęs 1906. karinin-1 9122- Ratkelytė, Genovaitė kimas, kad ne vien mū- žįstate ir iš karto ją pamil
9061. Ramanauskas, Julius kas, gyv. vieta Vilnius.
į (Vladas), 13, mokinė.
Šiuose
gaunamas
lai- site.
(Leonas). 4, gyv. vieta Kaunas. 9091. Rapsys, Vygantas (Si-j 9123. Ratkelienė, Julė (Ado-Į mėjimas. Bet priešingai
Jos tikslas paruošti spa9062. Ramanauskas, Zigman-I mas)) 7t mokinys, g. v. Kreke-mas), gimusi 1893, šeimininkė, kad karas baigtųsi grei bų 24 d., kuri bus paskelb
tas (Leonas), 9, mokinys, gyv. nava.
į 9124- Ratkelis, Vladas (Juo- čiau ir laimėjimu, visa šą- ta visai Amerikai, kaipo
vieta. Kaunas.
9092. Rapšytė, Aldona (Si-1900.
lis vieningai turi dąlyvauti “Lithuanian War Bonds
9063. Ramanauskas, Vytas mas), 12, mokinė.
9l25r Ratiukaitė, Gražina-Re- kare. Kariai atlieką savo Day”.
(Leonas). 10, mokinys.
9093. Rapšienė, 45, slaugė, g. gina (Sergijus), 3 mėn. amž. Į darbininkai, gaminantieji
☆
★
☆
9064. Ramanauskienė, Birutė vieta Krekenava, Panevėžys.
gyv. v. Skaudvilė, Tauragė.
(laivus, orlaivius, tankus
Ar
tikrai
betuviai
mažai
(Alfonsas), 29, gydytoja, gyv.
9094. Rapkauskaitė, Gražina 9126,. Ratikienė, Teresė, (Ju- ginklus ir amuniciją savo pasidarbavo, mažiau nei
6 visi kiti piliečiai turi su
vieta Kaunas.
(Mykolas). 3, g. vieta Panamu- liūs), 29, samdinė.
kiti?
9065. Ramanauskas, Leonas, nikai, Punia.
9127. Ratiukas, Sergijus (Mi- teikti lėšas ir daboti, kad
jie kuo mažiaus vartotų Drąsiai galima pasakyti
34, samdinys.
9095. Rapkauskas, Saulius, kalojus), 34, samdinė.
— ne! Bet ne visi pridavė
9066. Ralkunaitė, Teklė, 65, (Mykolas), 7.
9128. Raštus, Vytautas (Jo- tokios medžiagos, kuri rei
kalinga karui. O jei kur tuos savo pirkimus bondsų
gyv. vieta Ukmergė.
9096. Rapkauskaitė, Milda nas), 16, gyv. vieta Ukmergė.
atitinkamoms
betuviš9067. Ralčenis, Aleksandras (Mykolas), 9.
93-29. Raštuvienė, Vanda, 34. ras jos pas save gulint nekoms organizacijoms. Kai
(Aleksandras), 6 mėn. gyv. vie
9097. Rapkauskas, Algiman- j 9130. Rastus, Jonas. 45.
1 reikalingai — atiduoti į
kur ir tokių komitetų nė
ta Vilnius.
tas (Mykolas), 16.
‘ 9131. Raštikytė, Aldutė (Sta-f paskirtas vietas, produkra. O ką gi galima sužinoti
9068. Ralčienė, Lydija, 31,
9098. Rapkauskienė, Ona, 34, sj^), 1, gyv. vieta Kaunas.
Įtingam sunaudojimui,
9132. Raštikytė, Meilutė (Sta-Į Viename
susirinkime, iš Smithu ir kitokių suašeimininkė.
šeimininkė.
kur buvo irtam reikalui merikonintų ar suairintų
9069. Ralčenis, Aleksandras
9099.
Rapkauskas, Mikas sys), 4.
pavardžių. Kreditas ir einą
(Simanas), 31. samdinys, gyv. (Andrius), gimęs -902, mokyto 9133. Raštikytė, Laimutė pastatyti oficialūs parei(Stasys), 9.
gūnai ir žmonės panorėję airiams. Tverkite komite
vieta Vilnius.
jas.
9134. Raštikis, Liudas (Ber- atiduoti savo liuoslaikį A- tus ir registruokite.
9070. Rakštelis. Edvardas
9100. Ramonis, Petras (JuoJonas Klajūnas.
(Liudvikas), gimęs 1911, ūki izas), 22. vežikas, gyv. vieta nardas), 18, studentas, gyv. v. merikai, buvo svarstomas
Utena.
klausimas, kiek
kokios
ninkas, gyv. v. VeKonys. Dau- Vilnius.
9135. Raštikytė, Adelė (Ber-(tautybės žmonės pirko bogėliškiai.
9101. Ramašius, Genius (Jo
Bay
nardas),
24. samdinė, gyv. vie-(nų, kiek aukavo ir darbuo
9071. Rakšnys. Rimas (Povi nas), 6, gyv vieta Lodoriškiai.
U.S.DUENSE
ta Utena.
I jasi karo laimėjimui. Vielas). 6, gyv. vieta Biržai.
Žukaimis.
9136.
Raštikienė.
Antanina
Inas aukštas pareigūnas
BONDS
9072. Rakštys, Vytautas (Po 9102. Ramašius. Mečys (Jo
(Juozas), 60, šeimininkė.
paminėjo ir lietuvius. —
STAMPS
nas). 7.
Kino artistė Lynda Grey irgi padeda ardyti senus vilas), 9, mokinys.
(Tęsinys
5-tame
puslapyje)
•
Maža
tauta,
neturi
inteli
9103. Ramašius, Vaclovas
9073. Rakštienė. Jadzė (Juautomobilius dėl metalo laužo.
?

Žemiau talpiname iš Lie- ' vieta Kukliai, Lazdijai,
tuvos išvežtų gyventojui 9008. Ragauskas, Kazys (FeSibiran sąrašą, kurį su-!Uksas), 43, vežikas, g. v. va
rioko ir sutvarkė Lietuvos nius.
Raudonasis Kryžius. Šis 9009. Ragauskienė, Anelė
sąrašas yra labai svarbus. (Kazimieras), 70, ūkininkė, g.
nes iŠ jo Amerikoje gyve- viett Ažytėnai, Krakiai.
nanti giminės ar pažįsta- 9010. Ragauskas, Kazys (Liurni galės sužinoti apie sa- das), 8, mokinys, gyv. vieta
vuosius, nuo kurių dabar Paiepšiai, Kelmė,
negauna jokių žinių.
9011. Ragauskas, Česlovas
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DARBININKAS

DOBŲ ŽMONIŲ PROTESTAI
Ačiū, Dievui, yra mūsų tarpe sąžiningų ir dorų
žmonių, kurie, be baimės, drąsiai pareiškia protestą
gimdymo kontrolės įstatymo pravedimui. Tie žmonės
pramato tokio įstatymo baisias pasėkas ir už tai šau
kia visus gimdymo kontrolei pasipriešinti.

---- ------

■
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9141. Raštikienė, gyv. vieta
Dukštai, Dediškiai.
9142. Raštikis, Andrius (Ber
nardas), 43, ūkininkas.
9143. Raškauskas, Juozas, 60,
, ūkininkas, gyv. vieta Ąžuolų
(Pradžia 4 pust)
į gyv. vieta Rukštai, Dediškiai. Buda. Kazlai.
9144. Rašinskas. Jonas (Me9137. Raštikis, Bernardas, 75.J 9139- Raštikis, (Andrius).
ičys), 24, ūkininkas, gyv. vieta
9138. Raštikytė, (Andrius),' 9140. Raštikis (Andrius).
Krivenai, Babtai.
9145. Rašinskienė, Elzė, 90,
Taigi skelbimas, kad gimdymo kontrolės įstaty

*- gyv- vieta Kr i venai, Babtai.

Lietuvos Tremtinių Sibiran
Sąrašas

Už Moterystės Išlaikymą
Rašo T.

= «- - — --------------------

f

mas bus neturtingų tėvų gerovei yra vieša melagystė. 9146
Mečys (An.
Ne beturčiai, bet turtingieji, kurie gyvendami mote54
rystėje teieško sau linksmybių ir visų gyvenimo ma- 9147’ Raši^kaitė. Julė (Andkalbėdamas, Cambridge, Mass., rugsėjo 1 dieną, 1942
lonumų, reikalauja, kad gimdymo kontrolės įstaty- rius), gimusi 1879, šeimininkė,
m. pareiškė:
mas būtų pravestas.
9148. Rašinskienė. Pranė (A•'.z-..
“I want to go on record, uneųuivocally and with
. GIMDYMO KONTROLE NELEISTINA
y,adas
all the force at my command, against a most shameful
Gimdymo kontrolė yra trukdymas kūdikių gim-: (Liudas)
gyv. v.
type of legislation — a type of legislation which makes
dymui kokiomis nors priemonėmis. Ir tas yra niekas Kėdainiai
the heart of all good people sad beyond words. I refer
kitas, kaip tik paleistuvavimas moterystėje. Tai yra 9150 ReičiunaSt Juozas (Juoto that iniąuitous legislation favoring birth control”
karas prieš gyvybę. Tada moterystė jau nebe šventa, zas), gimęs 1905. mokytojas, g.
Lietuviškai: “Aš noriu pažymėtinai, vienprasmiš
bet paversta į piktadarių lizdą.
kai ir griežtai pareikšti pasipriešinimą tam taip begė
vieta Vertimai, Jurbarkas.
Popiežius Leonas XIII sako: “Niekas tiek neprisi 9151. Rechovičienė, Aleksan
diškam įstatymo praleidimui, įstatymui, kuris neiš
deda
prie visuomenės galybės žlugimo, kaip dorovinis dra (Antanas), gimusi 1914,
reiškiamai liūdesiu supurto gerų žmonių širdis. Aš
pagedimas. Jis veikia, kaip liga, kuri plečiasi užsikrė- šeimininkė, gyv. vieta Vilnius,
kalbu apie tą norimą pravesti nedorą įstatymą, kuris
timu; kaip upė, kuri, išeidama iš krantų, aptvindo vi- 9152. Rechovičids, Rapolas
užgiria gimdymo kontrolę”.
ii
sa. Jei dalykai nepasikeis, šeimos ir visuomenė turės (Kazys), gimęs 1916.
Mes gerbiame tuos vyrus, kurie Dievo įstatymus
be paliovos bijoti, kad vargingai neįpultų į skurdą ir 9153- Reginskas, Romas (Maaukščiau už visa stato.
Wi
visuotinę suirutę”.
rijonas), 10.
Buvęs Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas,
Paleistuvybė veda žmonių giminę prie saužudys- 9154 Reginskaitė, Teresė
Theodore Rooseveltas, pasmerkdamas gimdymo kon
tės. Gimdymo kontrolė yra paleistuvybė moterystėje, (?4ari?onas)’,1. .
'ieta u"
trolę pasakė, kad tai yra: “tautų saužudystė”.
nes puola tai, kas dar turi gimti, žudo, ko dar nėra ir nice: _ . . ...
Dr. Victor C. Pederseen gimdymo kontrolę pa
tyko gyvybes šaltinius suteršti.
j (Marijonas) 17.
smerkė šiais žodžiais: “Tai yra paleistuvavimas, o ne
Katalikų Bažnyčia neįsako tėvams turėti daug 9156 Reginskaitė, Jadvyga,
moterystėje gyvenimas; tai naujas paleistuvavimo
vaikų,
auginti dideles šeimas. Bet įsako, kad tie tėvai, 45
amžius, mokąs motinas, dukteris ir žmonas gyventi
kurie nenori didelių šeimų turi save valdyti, turi mo- 9157. Reginskis, Marijonas
gatvių paleistuvių gyvenimą. Gimdymo kontrolės są
terystės skaistybę išlaikyti. Jei nenori auginti daug (Motiejus), 50, ūkininkas,
moksle nieko nėra, ko paprastoji paleistuvė neprakti
vaikų, negali naudotis moterystės aktu. Susivaldymas 9158. Regina. Eugenijus (Jukuotų”.
yra galimas. Daugelis gerų katalikų išlaiko skaistybę, liūs), 12, g. v. Rakitai, AdutišGriežtą protestą prieš gimdymo kontrolės įstaty
Reikia žinoti, kad skaistybė nėra tik gyvenimo klausi- Eis
mo pravedimą pareiškė didžioji Amerikoje Knights of
San
Diego,
Calif.,
tarp
14
dirbančių
Oro
jėgoms
ka

mas, skaistybė yra moterystės pagrindas. Be skaisty- 9159- Reginaitė, Felicija (JuColumbus organizacija (Kolumbo Riteriai). Taip pat
riškų dalykų, matosi paveiksle, kaip ir šios gražuolės bės nėra moterystės. Paleistuvybė nėra šio amžiaus lius)> 15protestą išnešė Katalikių moterų organizacija ir dau
vairuoja savo mašinas, kasdieną.
žmonijos teisė. Dievo įstatymai nesikeičia. Kas buvo 9169' R^hiaitė, Augustina
gybė kitų, kurioms tikėjimas, Dievo įsakymai ir dora
nusikaltimu pirmiau, pasilieka amžinai. Paleistuvybė
15'.
yra brangi.
kontrolę, tada atviras biznis pardavinėti visas prie
9161. Reginienė, Albina (Au
Neatsilieka ir mūsų lietuvių Katalikiškos organi mones vaikų gimdymo trukdymui. Ir tai nereikia už visais savo pasireiškimais yra piktadarybė prieš die gustinas), 50.
zacijos. Štai Lietuvių Katalikų Darbininkų Sąjunga, miršti, kad čia nėra kelių tūkstančių dolerių biznis, višką Moterystės įstaigą ir jos vertybę. Dėl to paleis- 9162. Regina, Julius, 53, ūkilaikytame Naujosios- Anglijos apskričio suvažiavime, bet milijoninis. Ar užginčijama, kad tūkstančiai do tuvybe nėra jokia moterystės teisė. Gimdymo kontro-' ninkag
rugsėjo 27 d. 1942 m., So. Boston, Mass. vienbalsiai lerių išleista gimdymo kontrolės propagandai? Iš kur lė yra niekas kitas, kaip paleistuvybė moterystėje.
9163. Ražinskas, Vytautas
Apie tai Pijus XI sako: “Bet tai jokia priežastis, (jonas), iv,, g- v. Kaimas
išnešė protestą prieš siūlomą gimdymo kontrolės įsta tie tūkstančiai suplaukia begėdiškam įstatymo prave
tymą ir balsuosią prieš jį.
dimui, tautų ir valstybių nelaimei? Iš nesąžiningų biz vis tiek, kokia ji būtų rimta, negali padaryti, kad tai, 9164. Ražinskas, Algirdas
kas yra iš esmės prieš gamtą, taptų suderinama su (Jonas), gimęs 1933, mokinys.
Kitos organizacijos neturėjo progos viešai protes nierių, iš gimdymo kontrolės priemonių išdirbėjų.
gamta ir padorumu. Kadangi moterystės aktas savo 9165. Ražinskienė, Felicija
tą pareikšti, bet yra žinoma, kad visos katalikiškos
KAS GERIAU ŽINO APIE ŽMONIŲ
pačia prigimtimi yra skirtas vaikams gimdyti, tie, ku (Kazys), gimus 1900, šeimininorganizacijos yra priešingos gimdymo kontrolei ir bal
SVEIKATA?
rie jį vykdydami, tyčia stengiasi atimti iš jo jėgą ir i! kė.
suos NO, kad toks įstatymas Massachusetts valstybė
Gimdymo kontrolės įstatymo propagandistai tei galią, veikia prieš gamtą; jie dirba gėdingą ir iš esmės 9166. Ražinskas, Jonas (Auje nebūtų pravestas.
gia, kad būk tai reikalinga tėvų sveikatai. Labai keis nedorą darbą. Todėl nereikia stebėtis, kad Šventasis Sustlnas>> gimęs 1899, sekretoKOPEI. TAI DAROMA
ta. Kas turėtų geriau žinoti apie žmonių sveikatą, kaip Raštas liudija, jog dieviškasis Majestotas biaurisi šia ril^\^yv' vieta KaunasBe abejo, dabar kyla klausimas, kas čia daroma tie, kurie ypatingai paskirti rūpintis ir žiūrėti žmonių šlykščia piktadarybe ir kartais ją mirtimi bausdavo.
.T
, __ , v. . ,
ir kas tai daro? Kodėl gimdymo kontrolės įstatymas sveikatos reikalų.
“Todėl Katalikų Bažnyčia, kuriai paties Dievo .
’
m 3S’ §yV*
norima pravesti?
Massachusetts Committee on Public Health, po pavesta mokyti ir ginti papročių neliečiamumą ir pa- 9168 Razira Pranas (Pra.
Pirmiausia, mums aišku, kad tai yra pasikėsini ilgų tyrinėjimų, viešai pareiškė, kad “gimdymo kon dorumą, garsiai pakelia savo balsą per Mūsų burną, nas) giraęs 1902, g. v Kaunas,
mas sunaikinti Krikščionybės mokslą ir dorovę. Visi trolės įstatymas neturėtų būti pravestas”. Reiškia savo dieviškos misijos ženkląn moterystės ryšio skais- 9i69. Ravaitis, Eduardas (Basąžiningi žmonės pripažįsta, kad gimdymo kontrolė žmonių sveikatos saugotojai sako, kad gimdymo kon tumui nuo to sutepimo apsaugoti, ir ji iš naujo pa lys), 2, g. v. Miciūnai. Gervė
yra, pirma, priešinga Dievo ir pačios gamtos įstaty trolė kenkia tėvų sveikatai.
skelbia:
čiai.
mams, antra, kad tai yra pačių valstybių ir tautų mir
“Kiekvienas moterystės naudojimas, vis tiek, 9170. Ravaitis, Vladas (Ba
Pažiūrėkime ką sako sąžiningi gydytojai. Dr. Arties skelbėja. Kaip išsilaikys tautos, jei gimimų skai thur Vernon Davis, Anglijos parlamente pareiškė: koks jis bebūtų, kurį vykdant, iš akto, dirbtinėmis lys), 4.
čius kas kart mažės? Šeima yra tautų branduolys, pa “Atsižymėję gydytojai yra aiškiai priešingi gimdymo žmonių priemonėmis, atima gyvybės veisimo prigim- 9171. Ravaitytė, Zosė (Ba
grindas. Jei moterystėje gyvenantieji, praktikuos kontrolei. Tik žmonės, kurie nesupranta, kaip gimdy tąją galią, žeidžia Dievo ir gamtos įstatymą, ir tie, ku lys), 7.
gimdymo kontrolę, neaugins vaikų, arba teaugins vie mo kontrolė kenkia tėvų sveikatai, tam pritaria. Kiek rie padaro bet ką panašaus, susitepa sunkiu nusidėji- 9172. Ravaitienė. Elena (An
tanas), 23, ūkininkė.
ną ar du, kaip išsilaikys tautos? Ar neaišku, kad bal vienas sąžiningas gydytojas pasakys, kad gimdymo mu .
9173. Ravaitis, Balys (Vla
tųjų tautos mažėja, gimimų skaičius civilizuotose kontrolė yra pragaištingą motinos sveikatai”.
Gimdymo kontrolė yra pasikęsinimas prieš krikš das),
35, ūkininkas.
tautose nuolat mažėja. Tautos miršta. Lopšių skaičius
Dr. Alexis Carrel sako: “Trukdyti vaikų gimdy čionišką moterystę.
mažėją. Karstų skaičius auga. Civilizuotoji žmonija mą, vartojant kokias nors priemones, yra aiškiai kenk
9174. Raulinaitis, Antanas
MALONES
PAGALBA
(Juozas). 39, vežikas, gyv. vie
eina prie mirties. O jos duobkasiai yra tie, kurie iš pa sminga motinos sveikatai. Visi gydytojai pripažįsta,
Šiandien
žmonės
nenori
savo
geidulių
valdyti.
Dėl
ta
Vilnius.
(Bus daugiau)'
šaukimo turi būti gyvybės davėjai.
kad gimdymo kontrolė naikiną motinos sveikatą”.
Jei gimdymo kontrolė neša tautoms mirtį, kodėl
Dr. James T. Nix sako: “Galima pasakyti, kad 30 to daugelis sako, kad skaistybė yra negalima. Dar
net valstybės įstatymais norima ją užgirti ir platinti? nuošimtis moterų, kurios turi pasiduoti operacijai, daugiau. Jie sako: kadangi skaistybė ir moterystė yra
glaudžiame sąryšyje, o skaistybė yra negalima, tai ir
Atsakymas yra. Pinigas šiandien yra subolševikėjusio užsitraukė ligas dėl to, kad trukdė vaikų gimdymą”.
krikščioniškoji moterystė yra negalima; kitais žo
pasaulio dievas. Gimdymo kontrolės propagandistai
Tyrinėjimas parodė, kad didelių šeimų motinos
daro milijoninį dolerių biznį. Gimdymo kontrolės prie yra sveikiausios ir ilgiausiai gyvena. Ne gimdymas, džiais paskelbiama moterystės išniekinimas.
Prieš tokį mokslą Pijus XI sako: “Taip pat Mus
monių išdirbėjai ir pardavėjai, kas met surenka sau ne vaikų skaičius, bet skurdas, vargingas gyvenimas,
milijonus dolerių. Dabar jie tai turi daryti slapta, pa neteisingas žemiškųjų gerybių padalinimas, menkas iki širdies gelmių paliečia dejavimai tų susituokusių
jų, kurie, kieto skurdo spaudžiami, patiria didelių sun- j
vadindami gimdymo kontrolės priemones nekaltais darbininkų uždarbis, pakerta ne laiku tėvų sveikatą.
kūmų savo vaikus išmaitinti. Bet reikia griežtai žiūrė
vardais, duoti kyšius, kad nepakliūti į policijos ran
NETURTAS
ti, kad liūdnos išorinių dalykų sąlygos nesuteiktų pro
kas. Gydytojai taip pat, su baime, ir tik slapta tegali
Toliau, gimdymo kontrolės propagandistai sako, gos dar liūdnesniems paklydimams kilti. Jokio išori
prisidėti prie gimdymo kontrolės, bet jei tik valsty
kad
neturtingi tėvai neišgali išauginti didelių šeimų ir nio sunkumo negali būti, kuris galėtų privesti prie at
bėje būtų pravestas įstatymas užgiriant gimdymo
už tai juos reikia pamokyti ir teikti pagalbą, kad jie simetimo nuo prievolės, Dievo įsakymų uždėtos, drau
neturėtų daug vaikų. Gyvenimo faktai yrą priešingi džiamosios iš esmės, dėl jų pačios prigimties, piktus
ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI
tokiam pareiškimui. Kam nėra žinoma, kad neturtin veiksmus; visuose atsitikimuose susituokusieji, stip
Jei nori būti gera šeimininkė-vireja, tai tuo gieji tėvai auginą dideles šeimas ir gražiai ir padoriai rinami Dievo malonės, gali ištikmai pildyti savo parei
jau įsigyk labai naudingą knyga__ "VALGIŲ vaikus išauklėja. Tai yra jų didžiausias turtas, atei gas ir apsaugoti skaistybę nuo tos gėdingos dėmės;
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be ties viltis. Neturtingieji tėvai gimdymo kontrolės ne nes Dievas neįsako negalimų dalykų. Jis jus įspėja
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi žino ir nenori žinoti. Kas reikalauja, kas praktikuoja padaryti tai, ką galite, ir prašyli to, ko negalite, » Jis
IN BEUNION — Anna Lee,
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 gimdymo kontrolę? Gi turtingieji. Pažiūrėkite į gim padeda galėti”.
British
motion picture actresi
Vargai ir sunkus ekonominis gyvenimas nepatei
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiūntimu — dymo kontrolės propagandistus, ar jie beturčiai? At
in U.S. for role in Commando
rasite, kad jie turi pinigų, automobilius, gražius na sina laužyti Dievo įsakymus. Paklauskite ar laimingi
film, has been re-united with
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:
sister she hadn’t seen in twenty
mus, brangius rakandus, išlaidžiai gyvena, meiliai yra tie, kurie gyvendami moterystėje, neaugina ir ne
years.
Pair were reunited
“Darbininkas"
laiko ir rūpestingai prižiūri šuniukus ir kates, bet vai auklėja vaikų. Kiekvienas Dievo ir gamtos įstatymų
through efforts of Canadian
netvspaper man.
laužymas neša bausmę ir nelaimę.
(Bus Daugiau)
366 W. Broadway,.
So. Boston, Mass. kų neauklėja. Ar dėl neturto ?

Demokratų partijos kandidatas j Massachusetts
valstybės gubernatorius, M r. Roger Lowell Putnam,

-•

— -Jk.
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DARBININKAS

Laikraščio “Darbininko”

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

Lets Dance-

GROS GARSIOJI WALLY JASON ORCHESTRA

Šeštadienį, Spalių - October, 24 d., 1942
DOVANOS KARO BONAS, vertes $25.00 teks tam, kuris turės laimingų tikietą.
I/AKĮTCCT A C* ®*ame Baliuje bus Valco ir Polkos Kontestas. Pora, kuri laimes Valco kontestą, gaus Springiieldo miesto mayoro Roger L. Putnam
■
III L J I
taurę, o kita pora laimėjusi Polkos kontestg, gaus kongresmano Joseph E. Casey ir-gi gražią taurę.
Į kontestą galės stoti kaip jauni, taip ir sent Taigi, Valio, visi j "Darbininko" Metini Balių.

Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga su taksais 50c. Visus nuoširdžiai kviečia

KVIEČIAME VISUS RENGĖJAI.

ir traukimas judamų paveiks
džiais. Žmogus, nežiūrint ar jis ir paraginimą. Nežiūrint kokia
lų. Bažnyčioje, kun. S. Mažeika
kilęs iš garbingo palociaus šie- jo gyvenimo pašaukimo ar dar
pasakė sodalietėms pritaikintą
nų ar iš dūmotų didmiesčių, bo vieta, jis visuomet palieka
gražų pamokslą. Sodaliečių
jei jis moka užimti savo vietą visų tarpe savo malonumo dvaKartų garsaus rašytojo Tha- gu trukšmingose, didmiesčių
PENKIŲ
PARAPIJŲ
SODAi
sodalietė,
p-lė
Ona
Liepiūtč;
dvasios vadas, prie Marijos Al
gyvenime, gindama? silpnuo- šią. Jo širdingas troškimas yra
ckerio draugai, norėdami iš- apšviestose gatvėse. Kai kurie
LIEČIU
KONFERENCIJA
į
Šv.
Mykolo
par.,
Easton,
Pa.,
toriaus sodalietėms teikė atnau
sius ir atvirai remdamas tiesą, — palikti kitų akyse, kad jis
bandyti jo išmintį, klausia: — iš jų yra sunkvežimių vežikai.
jinimo
priesaiką. Kleb. Kun. J.
Sekmadienį,
spalių
11
d.,
gv.
sodaUetė,
p-lė
Elzbieta
Pabijotuomet jo išauklėjimo išoru- nori būti jų “didysis brolis”.
“Kas sulyg jo nuosprendimų Kiti tyliai dirba savo ūkių derČepukaitis suteikė palaiminimą
mas kalbėti kalba už jį, kaip H): Išauklėto žmogaus dvasia Kazimiero parapijos svetainėje, inaiteyra išauklėtas žmogus (Gen- lingus laukus. Ketvirti yra žy- malonus kvepėjimas pasako, visuomet šviečia iš vidaus.
331 Earp St., pasidėkojant Šv. Į Rožančiaus giesmę sugiedojo gvč. Sakramentu. Sodalietės sutlemanas) ?” Thackeray giliai mūs mokslininkai, kurių var- kad kur nors yra pražydėjus
Jo padėtis visuomet palieka Kalimi pro parapijos Sodalie- P®“®!®81 Pranciška Navickaitė, tartinai - gražiai giedojo “Garsusimąstęs, nusišypsojo ir ta- dai mažai girdimi kasdieninia- šypsojanti
.
raudona rožė.
pas tavejausmą, kad jis nieką- tams ir kun. S. Mažeikai, pirmą Teres® Morkūnaitė, Alberta binkime Švenčiausią# Sakrarė: “Būti išauklėtu žmogumi me gyvenime. Kiti priklauso | B): Jis yrašvarus.
dos neužimtas savoreikalais,
kartą Philadelphijoje įvyko net Paškevičiūtė; akompanavo, pa- mentą”. Tuom ir baigėsi pirmureikia atsižymėti teisingumu, kariuomenei, laivynui. Visuo-,
.
. ,- - penkių parapijų, būtent: Šv. nelė Aloiza Azaranskaitė. Ilgą tinė Sodaliečių Konferencija.
malonumu, duosnumu, narsu- met pažinsi išauklėtą žmogų,
Negalima praleisti šiąkokyu
ia nunutę eme peilių parapijų, būtent
Kazimiero, Šv. Andriejaus, Šv. P^aitą skaitė Sesuo Agnės
Visos sodalietės buvo kviemu, ir išmintingumu. Turėda- kur tik pasisuksi — kur tik bę, kuri liečia savygarbihgumą
Jurgio, Philadelphijos, Šv. Mi- Mary lš EL Tnnity’ Holmes’ čiamos į kitą salę, kur buvo
mas šias savybes, reikia jas gyvenimo kelius keliausi — vi- žmogaus tvarkingo apsirėdy- j): Išauklėtas žmogus nieką‘ kolo par., Easton, Pa., ir, Šv. burg’ Pa; (^tautė). Solo, “A- draugiškas pavaišinimas - susinuoširdžiai įgyvendinti grakš- suomet jis atsižymės ir pri- mo. Nežiūrint kaip nešvarus jo Jos----nepabaigia
*
~ savo darbo.
Marika Aušros; Vartų nar ve Maria” giedojo šv. Andrie- pažinimas. Pageidaujama, kad
čiausiu išlaukiniu būdu”.
trauks visus prie savęs.
kasdieninis darbas, išauklėtas
Kasdien jis randa užtektinai *
f
MaHkrs jaus par' sodalietė, p-lė Ona toji pirmutinė Sodialiečių KonMatome, kad išauklėtą žmoIšauklėtą žmogų pažinsi iš žmogus nebus ramus, kol nega- progos lavintis ir tobulintis.
Un a° k’t °
Urbonaitė. Ji už gražų giedoji- ferencija pasiliktų simboliu, ir
gų visuomet pažinsi, nežiūrint, sekančių požymių. Rašytojas lės stoti akyvaizdoje savo prie- Neperseniausiai skaičiau apra- vu^, J
mą gavo daug aplodismentų. Iš pasiliktų tikroviai vygdymas
kur jį gyvenime sutiksi. Jis sa- Locke sykį išsitarė: “Mokslas telių švarus ir pasirėdęs.
šymą gyvenimo Tarno J. Wat- m°kyklos Sodahetes
Vilos Juozapo Marijos Aukšto- kasmet Švč. Panelės Motinos
vo rūšyje yra dievaitis. .Jis yra pradeda išauklėti žmogų, bet C): Jis bus pedantiškas visur 8Ono. Šiandien po visą pasaulį Reikia pripažinti, kad Soda- sįos Mokyklos mokinės - mer- šventėje.
savo užtrauktas jis išplėtė International Busi- liečiu pirmas suvažiavimas gaitės labai gražiai giedojo, Garbė jums, Šv. Kazimiero pa
laikomas pagarboje netik vyrų, skaitymas, geri draugai ir su- atsilyginti
ness Machine Corporation pra- Philadelphijoj
bet ir moterų. Atsimykime, ne simąstymas turi jį padabinti”, skolas.
buvo gausus. Taipgi iš Vilos Juozapo Mari- rapijos philadelphijietėms - so
visi jie yra pripažinti ir puoš- Ištikrųjų, išauklėtas žmogus
Išauklėtas žmogus niekados monės vietas. Jis yra išsireiš- Dalyvavo apie dvidešimts Sese- jos, Newtown, Pa., Seselė M. E- dalietėms ir vadui kun. S. Ma
ti karų didvyriais. Tyliose gy- turi visame būti švelnus, nuo-neužsitrauks sąskaitos skolų, kęs: “Kuomet išauklėtas žmo- lių - Vienuolių. Dvasiškijos: Šv. leonora, C.S.C., vienuolė skaitė žeikai.
venimo vietose rasime gausiau- taikus, susitvarkęs, siekus irkurios jis negalės užmokėti — gus, pramonė, ar tauta nu- Kazimiero par., kleb. kun. I. Va- paskaitą apie sodaliečių reikšToji sodaliečių konferencija
sį skaičių išauklėtų žmonių, ne- neringas. Jis turi būti ramus, ir sykiu jis nebėgs nuo skolų, sprendžia, kad jau pasiekė to- lančiūnas, vikarai kun. V. Ve- mę. Česterietė, Aušros Vartų daug neša garbės visai mūsų
----------------------------------------- tylus, taip, ir blaivus — neValgykloje visuomet užsimokės bulumo... tas žmogus, išdirbys- žis, vietos sodaliečių dvasios par. sodalietė, p-lė Veronika lietuvių tautai.
TČVŲ Pranciškony R&kolck- ^reitas tardyme, neišeinantissąskaitos sumą. Jis niekados tė ar tauta eina klaidingu ke- vadas, savo taktingoj kalboj a- Trakimaitė skaitė paskaitą apie Tik trumpa pastaba. Pagei
liu’
iš savo rybų, pakenčiamas, ne nebus įnamys.
konferenciją malda ir Mariją. Vietinis klebonas kun. daujama, kad kitoje konferen
rijos Ir Misijos 1942 m. mandrus, ne plėšrus, ne slė- D): Išauklėtas žmogus nieką- Auklėjimas savęs niekados tidarė
pavedė kun. S. Mažeikai Kon- I. Valančiūnas maloniai sveiki- cijoje būtų daugiau lietuvių
Kingston, Pa.
Švč. Panos S^antis, susirūpinęs kitų gero- dos nekels viešų reginių, kūne neturės pabaigos. Kasdien rim- ferencijos vedimą, ir kun. St. na sodalietės, Kongreso daly. kalba paskaitų.
Marijos par., lapkričio 9 15 ve; kilnus, kuklus ir save ger- parodys nemalonumų.
tas žmogus gali surasti užtek- Raila. Šv. Andriejaus par. kleb. ves, linkėdamas pasisekimo ir Konferencijos dalyvės labai
biantis,
tai
yra
reiškiniai,
kuIšauklėtas
žmogus
niekados
tinai progų pataisyti visas kun. J. Čepukaitis, vikaras kun. pasiaukavimo Marijos' garbei. gražiai pasirodė. Lai sodalied.. T. Justinas Vaškys.
Chicago, IU. __ Švč. Panelės rie atidengia išauklėto žmo- nesiginčys su kitais, kur jie eis klaidas ir negerumus, kaip vi- s. Mažeika, šv. Jurgio par. kle- Kongresui užsibaigus, pada- tėms būna garbė ir Dievo palai
Marijos Nekalto Prasidėjimo gaus gražumus ir per tai ats- užkandžiauti, kas pirks teatronis, išsiliuosavus iš senos len- bonas kun. dr. Vytautas Martu- ryta graži procesija į bažnyčią, ma.
Balandėlis.
par., Švč. P. Marijos Nekalto kiria ji nuo fanerų. Niekas ne- bilietus, kas mokės sąskaitą,tos, reikalauja smarkaus kūju sevičius, kun. Jeronimas BagdoPrasidėjimo novena ir misijos,
mėgsta paviršutinumą. kas paliks tarnaitei arbatpini-daužymo, kad praeinantiems nas; Šv. Marijos Aušros Vartų
lapkričio 29 — gruodžio 8 d.,
Išauklėtą žmogų pažinsi: gį. Niekados vairuodamas au-nepadarytų kūnui žalos.
lietuvių par. kleb. kun. EmiliT. Justinas Vaškys.
A): Jis linksmai priima visus tomobilių nešūkaus nemanda- Kaip matome auklėjimas sa- jus Paukštis. Konferencija buvo
Kevanee, IU. — Šv. Antano
atsakomingumus. giai kitiems, kurie pasuka į vęs kasdien gali suteikti daug turininga paskaitomis, giesmėLIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
»V. JONO EV. BL. PAtALPINES
PO GLOBA MOTINOS »V6.
par., gruodžio 21—25 d., T. JuJis nepriklauso prie vienos ar klaidingą kelio pusę, ar negrei-progų siekti prie didesnio man- mis, ir gražiu perstatymu,
DRAUGIJOS VALDYBA'
. Pirmininkė — Eva Marksienė,
venalis Liauba.
kitos partijos. Vieni išmoksta tai važiuoja valstybiniu vieške- dagumo ir malonumo. IšauklėLietuvių kalba gražią paskai- 625 e. 8th SL, So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 6tb SL, So. Boston, Mass.
FRANCISCAN FATHERS
išsiauklėti per sunkius gyveni- liu.
tas žmogus panašus į naują tą skaitė kleb. kun. E. Paukštis, _ Tet So,
, . . .
x j.
tz
_x j
.
Vice-Pirmminkė — B. Gailiūnienė,
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
310 Orchard St.
mo kelio vargus, kiti laimingai E): Jis yra statytojas, ne pastatytą namą. Kuomet durys ir tos par. sodaliete, p-le Man- 8 Winfieid St., So. Boston, Mass.
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
gai joną
-joną Kučinskaitė
Ansrlu kalba
RažL
Ona IvaSkienė,
pradeda girgždėti ir lan
Pittsburgh. Pa. gimsta
išauklėjimo pavyz- ardytojas.
‘m&on.ucmsKaite. Angių Kama 440 E. Sixth SL. So. Boston. Mass.
Prot. RažL — Jonas Glineckis,
Išauklėtas žmogus yra tiek barškėti — ženklas seniūno ir — Kazimierietės-sodalietės, pa- Fin. Rast? — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. RaSL — Aleksandras Ivažka,
protingas, kad moka pagerbti reikalas šaukti dailydę.
neles Teklė Balčiūnaitė ir Pran440 E. Sizth SL, So. Boston, Mass.
i (kitus ir jų jausmus. Jis save Sekantis juokelis pilniausiai ciška Mažeikaitė; Šv. Andrie- iždininkė — Ona staniuUOt*.
SKAITYKITE Ir PLATINKITE
Iždininkas — Vincas Zaledkas,
,
177 West 7th SL, So. Boston.:
i' nedidina, bet stengiasi kitus išaiškins mūsų šią kalbelę.
jaus par. sodaliete, p-le otanis- Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
du syk savaitinę laikraštj
6-v Jurvio
nar
048
E.
Broadway,
S.
Boston,
Mass.
nustatyti patogume.
Valstybininkas (Kongresma- lava Venskus; &v.
Maršalka
— Jonas Zaikis,
Jurgio par.
Aukstikalnyt4j
501
E.
5th
SL, So. Boeton, Mm.
F); Išauklėtas žmogus saugo- nas), kuris yra atsižymėjęs
110 H St.. So. Boston. Mass.
“Darbininką”
i! ja savo kalbą.
Washingtone, kaipo talentuo- valstybės svarbieji reikalai y- D^lgijaa^^dl^ir^gn^^
Draugija laiko susirinkimus kas tre
Jis yra tikras tavo draugas
fiią sekmadienį kiekvieno mėnesio
Kaip
geras
darbininkas
yra
tas
valstybės
žmogus,
vieną
ra
pavesti
mano
vyrui,
kuris
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
P
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk
j^okoių rastminkękreipkltėa 492 E. 7th SL. So. Boston. Mass.
i! atsargus su savo darbo įran- gražią dieną su savo šeima nu- nemoka saugoti savo žmonos
kiais, taip ir išauklėtas žmo- keliavo į Baltimorį. Kuomet jie lietsargio”,
“DARBININKĄ”
gus saugoja savo įrankius, per paliko traukinį Washingtone, Gyvenimas yra pilnas klaidų;
Valgomų Daiktų Krautuves
i! kuriuos jis kasdien susineša su sugrįžę atgal į namus, jo žmo- ir netobulumų. Mūsų prieder-j
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
i! kitais, būtent — jo žodžiai, na rado, kad jos lietsargis, ku- mė turi būti širdingas siekimas'
„ . .
3
~
7 . ... »_• -i-n.
Pusei metų ...... ......... ................... $2.00
kalba. Dažnai jis stengiasi pa- ns buvo pavestas vyro atsako- prie pasigermimo. Jonas Johnkurie £kelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
Imant sykį į savaitę metams----- $2.00
tobulinti savo kalbos žodynėlį, mybei, buvo dingęs.
son yra pasakęs: “Jei mes kas- švi^žiug produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę .kurią
i' ir naikinti žmogiškas silpnyPusei metų
----- -------------------------- $1.00
“Kur yra mano lietsargis”, dien bent po vieną lapą išmok- krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
sime, kaip išauklėti save, tuo<! bes, kurios piktume pagimdo klausia jo žmona.
Čekius ar money orderius siųskite:
Perkins Markei
Povilas Bushmanas
perkūnų aidus.
Į “Greičiausia aš traukinyje met nejučiomis pasidarysime
i! G): Išauklėtas žmogus yra palikau, mano brangioji”, nuže- šviesa kitiems nurodyti kelią į 48 Crescent Avenue P. Baltruėiūnas - p. Klinga, Sav.
“DARBININKAS”
Telephone COLumbus 6702
mintai tarė Valstybininkas.
gyvenimo laimę ir pasisekii mandagus.
753 Broadway
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
29 Savin Hill Avenue
i
Kiekvienas žodis, išėjęs iš jo
“Traukinyje?” prunkštė jo mą”.
Tel.
ŠOU 3120, So. Boston.
Dorchester,
Mass.
COL
1981
Teta Laumikienė.
burnos, neša savyje malonumą' ponia. “Ir pamąstyk sau, visi

Gerai Išauklėtas Žmogus

Pennsylvanijos Žinios

Draugijų Valdybų Adresai

•• ** W..

? ‘ t'»
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DARBININKAS
ROŽANČIUS

“Lietuva, kaip ir kitos
mažosios
rytų Europos
ICTORY
Kiek kartų su tavim meldžiuos,
valstybės, padarė stebėti
Tiek šventos palaimos tikiuos,
ną pažangą per palyginti
BUY
Tavyje tirpsta mano nuodėmės,
trumpą nepriklausomybės
laiką, kuris tęsėsi tik dvi
O Vainikėli šventasis!
UNITED
dešimts
dvejus
metus.
STATES
Tai
perlai
laimės
—
aš
viliuos,
TRETININKŲ KONFERENCIJA
Reikia
atsiminti,
kad
per
Mylėti tave vis stengsiuos,
MAR
pirmąjį pasaulinį karą tas
PAVYKO
Ir baigdamas Rožančių jau —
ONDS
kraštas buvo mūšio lau
Prie Kryžiaus artinuos!
AND
kas, kad į jį po kelis kar
Sekmadienį, spalių 18 d., i Tretininkų pareigas pasaMarija, Dievo tu graži;
STAMPS
tus buvo įsiveržę vokiečiai
4 vai. po pietų, Šv. Petro kė Tėvas Grassman, TretiGarbinam mes vaikai maži,
ir rusai, ir kad Lietuva ne
lietuvių parapijoj įvyko ninku Ordino ProvincijoPalengvink bausmę mirties valandoj,
priklausomą
gyvenimą
Bostono ir apylinkės lie- las.
Bučiuojam Kryžių karštoj maldoj...
pradėjo visiškai iš nieko.
tuvių parapijų Tretininkų I Kun. Pranciškus Juras,
B. Nekrašas. Žemės reforma, kurią au
konferencija, kuri prasi-, Lawrence lietuvių parapiInfliacija yra priešas,
torius smulkiai nagrinėja,
dėjo pamaldomis bažny- jos klebonas ir LDS Cenkurio
tu negali matyti.
Felicija Grendelytė,
buvo vienas iš svarbiausių
čioje.
tro vice-pirmininkas skaiveiksnių pokarinės Lietu Nugalėk ją Karo Bonų
Po pamaldų 5 vai. konfe- tė įdomią paskaitą tema “Darbininko” Metinio Baliaus
vos ekonominiam gyveni sutaupomis.
rencija persikėlė į bažny- Šv. Pranciškus Asižietis ir rengimo komisijos sekretorė,
Lietuvos Vyčių Centro finansų
me. Bet vis tik dar įdomes
tinę svetainę. Konferenci- mūsų laikai.
Vienas iš rimčiausių A- j truetion of Lithuania af- nis yra kooperatyvų atlik
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
jai vadovavo kun. Pranciš-’
Labai vaizdžiai kalbėjo raštininkė. P-lė Filicija deda
daug
jėgų,
kad
šis
“
Darbininmerikos
mokslo žurnalų ter 1918” recenziją, kurią tas darbas. Pasirodo, kad
kus Juskaitis, Cambndge tema ..gv_ p^ciškaus nePARSIDUODA PIGIAI
lietuvių parapijos klebo turto d asia” kun. Jonas ko” parengimas tikrai būtų sek- “The Annals of The Ame- parašė Fletcher School of kooperatyvai buvo pagrin
mingas.
rican
Academy
of
PolitiLaw
and
Diplomacy
produ
Lietuvos
ekonominio
Labai Puiki Farma
nas ir LDS Centro Kontro Švagždys, Brocktono lie
progreso
-------------------------------------cal
and
Sočiai
Science
”
įfesorius
Josef
Hanč.
Ka
lf
.
a
^
,s
*
a
*y
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Lietuvos
pavyzdys
nerodo
dyjį Tretininkų Ordino įmaudynė, elektros šviesa, šiltas
Konferenciją
sveikino žiavimas. Suvažiavimas, pirma, “The Economic Recons- išvertę į lietuvių kalbą ir krypties, pagal kurią dide
kūrėją Šv. Pranciškų ir
ir šaltas vanduo stuboje. Beveik
laišku kun. K. Vasys, Auš Šv. Petro par. bažnyčioje pasi
paduodame:
lė dalis atsistatymo po šio nauji vištininkai ir barnia. Ran
ros
Vartų
(Worcester, meldė, išklausė pamokslo, kurį
antrojo pasaulinio karo dasi tik trys ir pusė mylių nuo
DAKTARAI
“Šita patogi knyga yra
Mass.) lietuvių parapijos sakė Tėvas Juvenalis, O. F. M.,
būtų atsiekta. (Pabrauki miesto: 45 aktarai žemės. Dėl
nuginčijimas visų tų Ver
klebonas, kuris apgailes gavo palaiminimą su Švenčiau
mai mūsų). Per pirmąjį platesnių informacijų kreipki
salio Europos kritikų, ku
Lietuvis Dantistas
tavo, kad dėl susidėjusių siu. Po tam turėjo, bažnytinėje
pasaulinį karą dauguma tės pas A. J. Kupstį, 332 W.
rie
perdėtai
vaizdavo
ekokooperatyvų ten kur turė Broadway, South Boston, Mass.
A. L. Kapočius kliūčių ne tik jis, bet ir jo salėje, konferenciją.
i nominius sunkumus, su
parapijos Tretininkai toje
jo susikurti Lietuva su
(13-30)
kuriais turėtų susidurti
517 E. Broadvvay,
konferencijoj negali daly
griuvo; o vis tik tai buvo
mažosios centralinės ir ry
SOUTH BOSTON, MASS.
Aukavo seserų nameliui:
vauti.
SVEIKATA—BRANGIAUSIAS
tos pirmosios ankstyvos
Tel. SOUth Boston 2660
tinės Europos tautos, po
TURTAS
Po
$10.00
—
Martynas
Ieva
organizacijos, kurios pa
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
žodžiu sveikino vietinis
to kai jos gaus pilną poli
SVEIKATA LIGONIAMS
1:30 Ud 6 ir nuo 6:30 iki S v. ▼.
Kudarauskai, Ona Staškienė;
ruošė dirvą kooperatyvų
Pamokins būt Sveikais
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną Šv. Petro lietuvių parapi
tinę
laisvę
ir
nepriklauso

po $5.00 — Ona Baliukonienė,
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. jos klebonas — šeiminin
plitimui po karo.
Gydymas visokių ligų šaknimis.
mybę. Lietuva šituo atve
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
kas, kun. Pranciškus Vir Jonas Liutkevičius, Kotryna'
(pagal sutartį)
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
“
Dabartiniu
metu
Nacių
ju
yra
ypatingai
įdomi,
visokių augalų lietuviškai, angliškai
mauskis, kun. Juvenalis Koverienė, Juozas Serafinas, ir
rėžimas
pajungė
anksčiau
nes
tai
kraštas
be
didelių
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
Liauba, pranciškonas - mi Monika Jankevičienė.
’
gydo ir kaip reikia vartoti.
gamtos išteklių, neturintis žydinčius rytų Europos
r
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti.
Tel. TROwbridge *330
si jonieriusjr pereitais me
griežtai Kanados doleris dabar tik 80 centų.)
nei anglies, nei geležies, kooperatyvus
tais atvykęs iš Lietuvos SERGA V. T. SAVICKAS
su prisiuntimu $1.00. Pinigus
nei aukso, ir kuris turėjo kontrolei ir pavertė juos Kaina
geriausia siųsti Money Orderiu, arba
J. Repshis, M. D. kun. dr. Gečys.
išvystyti agrikultūrinį ly ekonominės ir politinės popierinį dolerį laiške, adresas: (-)
Konferencija vienbalsiai Prieš savaitę gripu susirgo
(REPŠYS)
Adv. Jonas J. Grigalius,
PAUL MIKALAUSKAS
gį kiek pajėgdamas, kad priespaudos įrankiais. Ko
pasisakė prieš gimdymo Vincas T. Savickas, LDS 1-mos “Darbininko” Metinių Šokių sustiprintų savo politinę operacijos jausmas vis tik 140 Athens Street,
Lietuvis Gydytojas
SO. BOSTON, MASS.
kontrolę, ir nutarė savo kp. vice- pirmininkas. P-nas V. kvietimų komisijos pirmininyra
labai
stiprus
toje
Eu

nepriklausomybę.
Auto

278 HARVARD STREET
kolonijose ne tik patys, bet Savickas guli lovoje ir yra gy- kas. Jo pasidarbavimu gauta iš
rius rašo su simpatija ropos dalyje, todėl vei
LISPOS tlEOV. MRMO KCOPIMO *
Kampas Inman arti Central Sq.
ir kitus paraginti balsuoti dytojo priežiūroje. Linkime Ii- Springfieldo miesto mayoro RoCAMBRIDGE, MASS.
TUKAS BIČIŲ
Lietuvai, kaip to galima kiausia ji išgyvens dabar
prieš pasiūlytą gimdymo goniui greitai pasveikti ir vėl ger L. Putnam ir kongresmano
Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—&
laukti iš Lietuvos patrijo- tinį krizi ir grįš į tą vaid
kontrolės įstatymą lapkri su mumis sykiu darbuotis.
<100% PURE HONEYI
Joseph E. Casey po puikią tau-; to, bet vis tik su pakanka- menį, kuris jai priklauso.
čio 3 d. š. m.
i
rę. Šios taurės bus įteiktos mu kiekiu objektyvumo, Įdomu pastebėti, kad 1939
Tretininkų veiklos pagy
ĮVAIRŪS SKaBIMAI
Maistui
Gamtos
Jums nereikia porcijos “Darbininko” metiniame baliu kuris paremtas rinkiniu metais Lietuvoje buvo
vinimui ir kitų konferenci
Vaistams
Saldumynas
1,332 kooperacijos kredi
IŠSIRENDAVOJA 4 dideli jų suruošimui dalyviai į- korčiukės pirkimui J. V. je, toms poroms, kurios laimės statistikos davinių, kal
Sveikatai
Sveikatai
to, vartotojų, gamintojų
valco ir polkos kontestą.
bančių už save.
Karo
Bonų.
kambariai, ant pirmų lubų, su pareigojo
savo Dvasios
ir apdraudos draugijos, ir
KONČIAUS BITININKYSTĖ
visais įtaisymais. Pageidauja Vadus ir Prefektus.
___ 57 Battery SL. No. Abington Mim.
kad kooperacijos judėji
šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis
ma senyvo amžiaus gyventojai.
Visus džiugino, tai Lawnx«du* nėra tikras bičių medus
mas buvo toli nuo pasiten
Kreipkitės — 639 E. 7th St., So. rence lietuvių parapijos
kinimo tuo metu, kada
Bostone.
19-23 Tretininkai,
kuriuos-ias
MEDAUS KAINA —
kraštas vėl prarado nepri
atstovavo gausus jaunų
Kvorta,
stiklinė______ 85c.
klausomybę.
IŠSIRENDAVOJA 4 švarūs Tretininkių - mergaičių
5 svarai ----------------- $1.25
“Anicetas Simutis davė Galionas, 12 svarų ........ $3.00
kambariai su elektra ir toiletu. būrys. Lawrencietės įrodė,
mums knygą, kuri išnagri Persiuntimą mes patys apmo
$2.50 į savaitę. Randasi 75 Bar kad Tretininkais ar Treti
nėja ekonominę sritį, bet kame. Siunčiame irgi C.O.D.
ter Street. Atsišaukite: A. Wai- ninkėmis gali būti ne tik
tuo pačiu metu jis davė
Končiaus Bitininkystė
gin, 15 Gatės St., So. Boston, senimas, bet svarbiausia,
57 Battery St.,
skaitytojo
patogumui
sa

Mass.
(20-23-27) kad Šv. Pranciškų sektų
No. Abington, Mass.
vo tautos istorijos san
jaunimas, kuris persiėmęs
trauką
ir
pridėjo
rinkinėlį
Šv. Pranciškaus dvasia ga
Reikalinga Darbininkų
įvairių dokumentų, kurių
li sukurti gražią ateitį Die
GRABORIAI
kitu
atveju turėtumėm
vo ir Tėvynės garbei.
REIKALINGA VYRŲ
ieškoti mažiau
prieina
Baigiant
konferenciją,
NUO 40 iki 50 METŲ
muose
šaltiniuose.
Reikalinga dirbti prie sriubų vedėjas kun. Pranciškus
S. Barasevičius ir Sūrus
MOTERIS PAGELBININKB
mašinos — (Screw machine Juškaitis nuoširdžiai svei
“Mes sutinkame su au
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
visus dalyvius ir
operatore). Patyrimas nereika kino
torių, kad tai buvo griež
BALSAMUOTOJAS
lingas. Mes išmokysime darbą. džiaugėsi visų rimta nuo
tas nusistatymas ir pilnas
Turi Notaro Teises
Kas norės, galės dirbti viršlai taika ir gausia dalyviais
vilčių entuziazmas atgau
254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.
kį. Darbas pastovus. Atlygini konferencija.
toje laisvėje, kuris davė
Tel.
SOUth Boston 2SM
Tėvas Grassman užbai
mas geras. Kreipkitės tuojau:
šitai naujai
respublikai
Sūnaus gyvenamoji vieta:
RANDALL FAICHNEY CORP. gė Konferenciją palaimi
&38 Dorchester Avė.
reikalingą paskatinimą”.
TeL COLumbla 25537
123 Heath St., Roxbury, Mass. nimu.
Pastaba: ši knyga turė
(13-16-20-23)
tų būti kiekvieno susipratusio lietuvio namuose. Ją
ŽINUTES
CASPER
dar galima įsigyti pasiunFUNERAL
HOMK
South Boston Garage
čiant pusantro dolerio —
Prasideda ketvirtos misijos
187 Dorchester Street
South Boston, Mas*.
($1.50) čekį ar money or
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Spalių 5 d. prasidėjo Šv. Petro
derį:
parapijos moterų ir merginų
Automobilistai! Jei jūs norite,
Joseph W. Casper
kad jūsų karas ilgai laikytų Ir
(KASPERAS)
Columbia
University
misijos.
Jos
baigėsi
spalių
11
d.
greitai bėgtų, pirkit aliejų Ir
Laidotuvių Direktorių* Ir
gaaoliną paa mua.
Press
Vyrų ir vaikinų savaitė baigėsi
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Nuvalom purvinus karu* Ir
Columbia University
spalių 18 d. Vaikai turėjo misi
Patarnavimas Dieną ir Nakt]
Ikąryauejame.
Nevv York. N. Y,
jas per penkias dienas. Špilių
Koplyčia Šermenims Dykai
Tai. ŠOU 9630
Tet. ŠOU Boston 1437
19 d., prasidėjo misijos anglų
ŠOU Boston 3960
541 Broadvvay So. Boston, Maaa.
kalba tiems, kur?? tokių nori.
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366 W. Broadway,

"Darbininkas" Atperka
Senus Rekordus

So. Boston, Mass.

BREWED BY HAFFENREFFER t CO Ine . Boston. Moit . BREWE*$ SINCE 1SZ0

ZALETSKAS
FUNERAL

Jei kas turite senų plok
štelių - rekordų, nenumeskite jų — atneškite “Dar
bininko” administracijon,
366 W. Broadway, So.
Boston, Mass. ir už kiek
vieną seną plokštelę gau
site vieną centą.

HOMK

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.
O. A. Zaletskaa
F. E. Zaletskaa
Graborlal Ir Balsamuotojal
Patarnavimas dieną ir naktj

Koplyčia iermenims dykai
NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

DARBININKAS

Antradienis, Spalių 20, 1942

"Lenkijos Politikai"

8

For V1CTORV

Rugpiūčio mėn. pabaigo- neturėjo generolo pavarde
je Lenkijos vice premjeras Paukštys — nei armijoje,
St. Mikolajczyk apkaltino nei policijoje. Neturėjo
lietuvius “szaulisus”, kad pirmiau, juo labiau neturi
jie buvo vokiečių nusiųsti dabar, nes policijai “Geneį Liubliną, šaudyti žydų, rai - beark Litauen” vadoTėvu Pasijonistų Misijų
dabar vėl jų oficialė tele- vau ja tūlas Vysocki. Pasi
Tvata, 1942 m.
grafo agentūra “PAT” pa remiant ta pavarde, jos
kilme
ir
einant
“
PATO
”
skelbė negirdėtus apkalti
nimus, kad Lietuvos poli pėdomis, mes galėtumėm
Frackville, Pa. — Apreiškimo
kad policiją
cija, vadovaujant genero- apkaltinti,
->ar., spalių 25 d. iki lapkričio 8
lui “Paukščiui”, nukanki- Lietuvoje sudaro ir vadoL, Tėvas Geraldas, C. P.
no ir sušaudė kuo ne tūks- vau ja lenkai. Yra ir kitas
Tamaųua, Pa. — šv. Petro ir
tantj lenkų už dviejų vo- mažesnis policijos vadas
Povilo par., spalių 4—25 d., Tė
kiečių valdininkų Lentų- Kozlowski. Bet mes betu
vai Alphonsas Maria, C. P. ir
pės kaime, Švenčionių aps- vi&i rimčiau sprendžiame
Gabrielius, C. P.
krityje nužudymą. ‘
Į klausimus. Ir ištyrę, žinoPhiladedlphia, Pa. — Šv. Ra
Pirmam kaltintojui ten-"“' kad V>’sockis leakams
gelius par., lapkričio 15—22 d.,
turi būti gerai žinomas iš
Tėvas Geraldas, C. P.
ka pasakyti, jog šaulių są
Danzigo, kaipo S.S. vadas.
Tamaųua, Pa. — Šv. Petro ir
junga (nes aiškiai buvo aVisi Danzigo S. S. ir S. A.
Povilo par., gruodžio 16—25
pie ją kalbėta) dar pirmos
vadai ir eiliniai ir sudaro
d., Tėvas Geraldas, C. P.
okupacijos laikais buvo
Lietuvos policiją, kaip tai
Scranton, Pa. — Šv. Juozapo
rusų išardyta ir paleista ir
Dantys, kurie įkąs Ašies karo jėgas. Tai stipriųjų ratų operatorius rytinėje Westinghouse
Lentzen, Jordan Kozlowspar.,
spalių 4—6 d., Tėvas Ge
naujieji šeimininkai — vo
dirbtuvėje akyliai seka automatiškos mašinos eigą, kuri sutaupo darbo jėgą ir pagreitina spartu
ki ir kiti. Dabar dėl Lentu
raldas, C. P.
kiečiai niekuomet neturėmą pagaminimo.
piu įvykių Vokiečių telePatterson, N. J. — šv. Kazi
jo ypatingos meilės prie
fo
fa
geg. 23 d.
miero par., lapkričio 29 d. iki
tos sąjungos, tad laukti,;
tę. Bet milijonai darbinin gruodžio 13 d., Tėvas Gabrie
kad už dviejų tas~pats
birž. iš iŠ i'švlm
kad jie leistų jai dabar vokiečių
.... civ. tar^tojų
kų vis neturi kitokios ap lius, C. P.
_ ’
veikti būtų tas pats, kaip nužudymą Lietuvoje esą čionis atvyko iš Vilniaus
saugos. Per 1941 m., pa Kingston, Pa. — Švč. Panos ’
Apsaugoja Milijonus
tvirtinti, jog vokiečiai lei
vyzdžiui, kada biznis buvo Marijos par., lapkričio 16—22
sušaudyta 400 žmonių. ‘Stabsfuehrer Runge’, kudo strzelcoms Nadwislins-'
geras, buvo rokuojama, d., Tėvas Gabrielius, C. P.
“Kauener Zeitung” geg. ris jam priklausantiems
kiems veikti. Dėl antro
kad apie 3,000,000 darbi
22 d. įdėjo vokiečių gen. organams įsakė nutraukti
“PATO” šlykštaus prasi Komisariato komunikatą,' tolimesnį “tardymą”. BeTĖVAI ALPHONSAS MARIE
“Demokratija’ yra se-jją ir įrodyti jos šaknis vi ninkų gavo $100,000,000
manymo turime pasakyti kur pasakytą:
ir GABRIELIUS, C. P.,
daugiau, negu jie būtų už
“Rytinei į veik toks pats atsitikimas nas žodis.
same pasaulyje.
štai ką: Lietuva yra oku dalyje” generalbezirk’o Li-1 pasikartojo
St. GabrieVs Monastery,
Kaune, būKartais žodžio reikšmė Puikūs žodžiai ir prakil dirbę 1940 m., tai pasekmė
puota lygiai to paties prie tauen vokiečiai
159 V/ashington St.,
Joseph tent: tas pats “K. Z.” rašo: neaiški. Net čia Jung. Val- nus tikslas. Bet pažiūrėki Wage and Hour Law.
šo, kaip ir Lenkija. Abie
Brighton, Mass.
Beck ir Walter Gruhl, ku- Kaune birž. 12 d. po pietų stybėsej kur
ir me, kaip žodis kasdien Tos skaitlinės perstato
juose kraštuose žmonės
rie buvo tarnybinėje kelio-1 viename name pastebėti į- LIUOSYBE yra tradicijo- praktiškai veikia. Kaiku- tik mažą dalelę istorijos.
vienodai kenčia, tai turime
. tartini ginkluoti žmonės. naliai žodžiai ir gyvenimo rie demokratijos pavyz- Jos nieko nepraneša apie vanoriai užlaiko minimu
neje (mūsų žiniomis rėkviens kitą daugiau supras
tai kaip tie pinigai buvo mo algų ir viršlaikio parūKuomet namas buvo ap
ti. Nepridera valstybi- 71210"“ tikslais> tap° ,‘,‘iš suptas policijos, iš namo standardai per ilgą laiką džiai pareikšti šalies įsta praleidžiami — kaip jau ninimas, nes biznieriai da
niams organams taip leng- pasalli nuzudyb' Atsilyyra aukščiausi visame pa tymuose. Paminėkime tik
pasipylė šūviai, kurių vie saulyje, reikšmė “demo vieną gerą įstatymą — jie pirko geresnį maistą ir bar realizuoja, kad šis Įginant
(als
vergeltung)
už
vabūdiškai mesti apkalti
statymas apsaugoja juos
tai sušaudyta 400 “sabo- nas policijos valdininkas kratijos” nepilnai supran Fair Labor Standards Act, drabužių, šiems darbinin
nimus kitiems, tik dėl to,
nuo neteisingų kainų komįtažnikų”. (Turime to skel- tapo užmuštas, o kitas su tama. Šiandien ši tauta y- nes šis federalis Algų ir kams ir jų šeimoms. Jie
jog ir rusai ir vokiečiai ne- , .
.
žeistas ir vėliau mirė ligo ra suvienyta su daug kitų Valandų Įstatymas nedaro pristatė daugiau pieno ir peticijos, pagrįstos žemo
va priskyrė Vilnių Lietu- blm0 pllną tekstą)'

AlStt Ir blandų Įstatymas

DARBININKŲ

ninėje. Namas tapo sude-

mis algomis ir ilgomis va
jokio skirtumo tarp spal mėsos ir šviežių daržovių landomis.
darbininkų stalams. Jie
vos, rasės ir tikėjimo.
(Kitas straipsnis apie
Jis padengia meksikiečius užmokėjo senas skolas, Algų ir Valandų Įstatymą
riešutų rinkėjus Texas daktaro bilas, apsaugos bus išleistas artimoj atei
valstybėje ir italus darbi mokesčius. Buvo jų pačių! tyj).
OWI.
ninkus Chicagoje, skandi pinigai, ir jie darė ką no
navus lentpiūvius šiaurva- rėjo su jais. Šeimos buvo
ir saugesnės.
karų giriose ir grekus kai linksmesnės
bozas Kasinsta
Darbininkai
buvo
geresni
sorius Romerį ir Balį lius New Yorko mieste,
Ine.
Sruogą. Gal ir juos lenkai negrus tarnautojus gelž- “kareiviai” prie produkci Laidotuviy Direktorius
paskaitys savo kanki- kelių karuose, vokiečius a- jos linijos.
Patarnavimas Dieną ir Naktį
niais
ludarius Wisconsine ir Algų ir Valandų Įstaty
mas įėjo galėn spalių mėn.
60? Washinoton Blvd.
Ar tai gera lenkų politi Marylande... tie visi, ir dar 1938 m. Nuo tada, liečiami
BALTIMORE, Md.
ka? Ar pridera oficialėms milijonai kitų, neišski darbininkai ir darbdaviai
riant rasės arba tautybės apsipažino su jo veikimu
Telephone Plaza 8595
įstaigoms taip elgtis?
Llmoelnal dėl visokių reikalų.
Algų
ir
Valandų
Įstatymų
Ir Lietuvos oficialiems
ir
tikslais.
Darbdaviai
sapareigūnams
užsienyje apsaugojami.
pagriridiniai
tenka susidurti su “paro Įstatymo
Kristaus Karaliaus Šventėje
parūpinimai
yra
aiškūs —
dymais”, “dienynais” ir ki
tokia medžiaga, kuri jiems darbininkai, kurie užsiima
SPALIŲ 25 DIENĄ
teikiama neva pabėgusių tarpvalstybinėj komerci
jų iš Reicho. Tarp jos ra joj arba produkavime rei
Apreiškimo Lietuvių Parapijoje
sime apkaltinimus ir len kmenų dėl tarpvalstybinės
259 N. 5th St., Brooklyn, N. Y.
kams ir kitiems. Bet ta komercijos privalo, jeigu
Vadovaujant
medžiaga nepriimtina už neišskiriami, gauti ma
KUN. KLEB. NORBERTUI PAKALNIUI .
gryną pinigą ir nenaudo žiausia 30 centų per valan
jama taip sau, be patikri dą ir nemažiau laiką ir pu
įvyksta
nimo iš kitų šaltinių, nes sę jų regularės ratos algos
Sv. Pranciškaus Mylėtojų ir
toks žinių pakišimas yra dėl visų valandų virš 40
valandų
per
savaitę.
(40
vienas iš Gestapo metodų
kiršinti tautą prieš tautą. industrijose algų minimu TRETININKŲ KONFERENCIJA
Taip jie elgiasi okupuo mas aukščiau 30 centų ir Konferencijoje dalyvauja Kunigai Klebonai, Asisten
tuose kraštuose, taip ban iki 40 centų per valandą tai ir atstovai Tretininkai iš sekančių Lietuvių parap.:
do veikti ir užsienyje. Jei buvo įsteigtas įsakymu Brooklyn, N. Y.: Apreiškimo par., Angelų Karalienės
jie traktuotų visus oku Wage - Hour Administra par., Šv. Jurgio par., Bayonne, N. Y., Elizabeth N. J.,
puotų kraštų gyventojus toriaus, sekant rekomen Newark, N. J., New York City, N. Y., Harrison-Kearny,
vienodai, tai jiems reikėtų dacijas tinkamų industri
N. J., Paterson, N. J., Jersey City, N. J.
ir daugiau policijos ir ar jos komitetų).
KONFERENCIJOS
PROGRAMA SEKANTI:
mijos ten laikyti. Jie gi el Apie 450,000 įstaigų ir
4 vai. po pietų
giasi senu obalsiu—divide beveik 17,000,000 darbi
et impera— ir kai kurį lai ninkų įstatymu apsaugo- Apreiškimo parap. bažnyčioje pamokslas, kurj sakys
TĖVAS JUVENALIS LIAUBA, O. F. M.
ką tokiu būdu gali laiky jami.
tis. Pavyzdžiui, olandams Bet ką ta apsauga tikrai Po pamokslo, giesmės, maldos, procesija, iškilmingas
palaiminimas su švč. Sakramentu.
siūlo didesnius žemės plo reiškia? Ar reiškia geres
nių
algų
ir
aukštesnių
už

tus Baltijos kraštuose ir
5 vai. po pietų
Ukrainoje kolonizacijai. darbių dėl daugiau darbi
Apreiškimo parapijos salėje paskaita:
Flamandus kiršiną prieš ninkų? šiandien su tiek
“ŠV. PRANCIŠKUS IR MOŠŲ LAIKAI”
belgus ir panašiai. Kad daug kalbų apie aukštes
laikys
“PATas” to žaidimo nesu nes algas, atrodo, kad dar
TfiVAS JUSTINAS VAŠKYS, O. F. M.
pranta parodo, kad ten sė bininkai čia Amerikoj to
Po paskaitos
di žmonės su siauru galvo liau nereikalauja pagal APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO KONCERTAS
jimo orizontu. Ir jo prane bos Fair Labor Standards
Po koncerto, trumpas referatas:
šimą įdėjo tik keli lenkų Įstatymo, kuris nuo 30
“Trečiojo Ordino reikšmė”.
laikraščiai. Redaktoriai su centų per valandą nustato
Po Konferencijos
didesne erudicija to pra- $12. kaipo minimumo algą
SERAFIŠKA VAKARIENE ir SVEIKINIMAI.
dėl darbininkų, kurie dir
1 nešimo visai nedėjo. - Per Pranciškų jTaiką!
Jonas Klajūnas. ba pilną 40 valandų savai

..
...
. I visuotiną kovą prezervai. Priskirti, tai priskyrė, Tai kaip, ponai lenkai, ar į
Cia
abie
JP
policivuoti šį daiktą vadindama
bet patiems
lietuviams jūs manote, jog vokiečiai 6
jos valdininkų pavardes,1 ‘demokratiją”, praplatinti
tvarkytis neduoda, o visur prisipažintų savo oficioze nepaduodamos, lygiai kaip
ir visose srityse valdo pa- prie dalyko, kurį atliko
ir dviejų šimtų žmonių,pa- jojo vokiečių administratys vokiečiai. Mes lengvai lietuviai ?
vardės, kurie tapo sušau- cįja apvalymui “įtartino”
galime atremti tą žudynę; Matyti, kad vokiečių ad- dyti už tai.
elemento, prašalindama,
Lentupiuose. Visų
pir- ministracija ir toliau gyBet tuo įvykiu pasinau-'ne^ ir Universiteto profe
miausia, Lietuviai iš viso ventojus laikė terore, nes

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS
MALDAKNYGE

“MALDŲ ŠALTINIS”

Sutvarkė ir išleido

KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS
Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli.
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.

."MALDŲ ŠALTINIS" didumo — SVi x 3V4 colio.
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK £2.50
Užsakymus siųskite su money orderiu—

“DARBININKAS”
366 W. Broadrvay,

So. Boston, Mass.

