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įtalpino neva Mečio Gedvi- 
los kalbą, pasakyta Mas
kvoje, kur tarp kitko štai 
ką sako:

“Mes kovo jome už švie
sesnį gyvenimą ir buvome 
pasiekė visam pasaulyj to
buliausios santvarkos, ta
rybinės santvarkos”.

Taip, toji “tobuliausioji 
santvarka” užgniaužė Lie
tuvos nepriklausomybę, 
nuvarė į kapus tūkstan
čius mūsų tautos geriau
sių sūnų; toji “tobuliausio- 
ii santvarka” palengvino 
dabartiniams Lietuvos o- 
kupantams pavergti mūsų 
tautą.

Šiandien lietuviai, kur jie 
nebūtų, yra daug vienin
gesni kovoje už savo tautą 
ir senąją tėvynę Lietuvą.
Komunistai ir jie kalba 
už Lietuvos išlaisvinimą iš 
nacių vergijos. Tačiau, jie 
norėtų, kad į Lietuvą, grįž
tų toji “tobuliausioji san- ----------------------------------------------------
uSsa' T° **>u nesu‘ PASMERKĖ GIMDYMO

Į
Lietuva nori laisvai ir 

demokratiškai gyventi ir 
tvarkytis; ji nenori sveti
miems vergauti, kaip ne
nori vergauti ir kitos pa
vergtos tautos.

Komunistai nei neparau
sta, sakydami, kad “Lietu
vos Tarybų Socialistinės 
Respublikos Aukščiausio
ji Taryba yra vienintelis 
tiesotas visų Lietuvos 
žmonių atstovas ir apara
tas”.

Mūsų tauta ir visos ki
tos kultūringos tautos ži
no, kad tas komunistų mi
nimas “atstovas” ir tas 
“aparatas” buvo

BININKAS
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Naujas būrys brazilų tik ką baigusiųjų lakūnų mokyklą, suąfcįpriną Brazilijos Oro jėgas. Tai 
užbaigimo mokslo karo akademijos Brazilijos lakūnų ceremonijų momentas, kuris įvyko Rio de 
Janeiro, Brazilijoj., —

KONTROLES BILIŲ

Kun. Ahem, S. J., Pažymėjo Kataliku Bažnyčios Pozicija
Boston, Mass. — Sekma- visi kiti dori žmonės nega- 

dienį, spalių 25 d., kun. Mi- Ii remti įstatymo, kuris y- 
chael J. Ahern, S. J., iš ra prieš Dievo ir gamtos 
Weston Kolegijos, pasakė įstatymus, prieš dorovę.

Naciai Vėl Užėmė Dvi Gaivas 
ingrado Mieste

Vyrų

Amerikos Karo Jėgos Atmušė 
Penkius Japonų Puolimus

Sunaikino 5 Tankas - Nušovė 21 
Lėktuvų

Washington, D. C., spa- japonų lėktuvus sunaiki- 
lių 26 — Pereitą penkta- no, vieną bomberį nušovė 
dienį japonai pradėjo ir tris sužalojo. Tik sek- 
smarkius puolimus ant A- madienį, japonai susistip- 
merikos ir alijantų karo rinę iškėlė kiek kareivių 
jėgų Guadalkanalo saloj, šiaurvakariniame Guadal- 
Amerikos kareiviai ir ma- kanalo gale.
rinai atmušė ir nustūmėI Tuo pačiu laiku Ameri- 
tolyn penkius smarkius kos karo jėgos smarkiai 
japonų puolimus su dide- bombardavo japonų karo 
liais priešui nuostoliais, laivyną. Sužalojo du japo- 
Tačiau priešas iškėlė nau- nų kruiserius ir vieną des- 
jas sutvirtintas jėgas. j trojerį, ir taip pat gal būti

I Japonai puolė Amerikos ^“žaiojo sunkųjį japonų 
karo jėgas tankais ir sun-,destr0Jeri kar0 liuvą' 
kiąja artilerija. Amerikie
čiai atmušė japonus ir su
naikino jų penkias tankas.
Priešas vėl puolė Ameri
kiečius šeštadienį, ir vėl 
buvo atmuštas.

Pakeitė Vadovybę Solomon 
Salose

VVashington, D. C. — 
• Jung. Valstybių laivyno 

Jung. Valstybių karo jė- departmentas praneša, jog
------ gos, remiamos artilerijos vietoj vice-admirolo R. L.
mą šiaurvakarinėje Sta- veikia energingai. Penkta- Ghormley paskyrė kcman- 
lingrado dalyje ir pasiva- dienį, kada japonų 16 bom- dierium vice - admirolą 
rė pirmyn nacių kairia ja- bėrių, lydimi 20 “Zero” Wm. F. Halsey, Admirolas 
me sparne. kovotojų, puolė Henderson Halsey yra pasižymėjęs

ių apylin- Sovietai heroiškai gina aerodromą, tai Jung. Vals- puolimuose prieš Japonus 
šiaurėje, kiekvieną gatvę, kiekvieną tybių marinai, taip vadi- pereitą pavasarį Gilbert ir

Prarado 3 txi

Maskva, 
į vietų kom

turiningą kalbą, kurioj nu- šiandien prieš tą Gimdy- bia, jog naciai^ orui page- 
rodė visiems Katalikų mo Kontrolės — Question rėjus, atnaujiĄo didesnius 
Bažnyčios poziciją gimdy- No. 1 bilių pasisako ir tu- puolimus
mo kontrolės klausimu, j-į pasisakyti visi, kuriems ^čje Stalu 
Jis pakartojo J. E. Kardi- rūpi šeimų nesuardomybė ir jiena pa 
nolo pareiškimą: “Katali- įr jaunimo doras išauklėji- dvi gatves, 
kų Bažnyčia neabejotinai mas. Lapkričio 3 d. visi nese naciai 
ir visiškai pasmerkia, kai- šviesūs ir dori piliečiai bal- vyrų.
po nemalonų Dievo įstaty- SUos prieš tą nedorą pa-' Raudonieji sutriuškino 
mo laužymą, kiekvieną siūlymą. nacių atkaklų pasipriešini-

sukurtas į dirbtinį įsimaišymą, skirta
ir pastatytas svetimos vai- suardyti moterystės šven- 
stybės, ir jis buvo atsako-! tą tikslą”.
mingas ne musų tautai, 
bet svetimos valstybės vy
riausybei.

Lietuvių tauta niekad 
nėra užtvirtinus tos sve
timų sukurtos “tarybos”, 
ir ne tik lietuvių tauta nė
ra užgyrus, bet jos nėra 
pripažinusi nei viena de
mokratinė valstybė.

Nepriklausomos Lietu
vos atstovai tebėra Angli
joj. Jungtinėse Valstybėse 
ir kitose valstybėse. Nei 
viena valstybė nėra pripa
žinusi komunistų skelbia
mos “tarybos”. Tai kaip 
komunistai gali skelbti, 
kad to ji “taryba” yra “ats
tovas” ir “aparatas” Lie
tuvos, kuomet lietuvių 
tauta jos nepripažįsta?

Naciai taip pat skelbia 
savo sudarytą “tarybą”,! 
sakydami, kad ji atstovau
ja — Lietuvą, bet visi ge
rai žino, kad Lietuvos lie
tuviai neturėjo laisvės su
daryti sau tinkamą tary
bą. Lietuvos gyventojai 
priešinosi pirmajai okupa
cijai, priešinasi ir dabarti
niai.

Tai kam dabar kelti ant 
šakių tokias “tarybas”, 
kurios yra mūsų tautos 
pasmerktos

MarianaDolio Kolegijos Rėmėjų 
Seimas Pavyko

užimti vėl namą. Naciai tik su dide- 
kauty- liais sau nuostoliais kiek 

3000 laimi. Viena Sovietų viene- 
j ta atmušė penkius nacių 
puolimus ir ištaškė 2600 
nacių, sako komunikatas. 
Kita vienata sudegino tris 
priešo tankas ir užmušė 
apie 400 vyrų.

Juodųjų jūrų apylinkėje, 
į pietrytus nuo Novorosyj- 
sko, naciams pavyko įsi

rauni “Wildcats” visus 20 Marshal salose.

BRITŲ BOMBERIAI VĖL 
PUOLĖ MILANĄ

Submarinai Bombardavo 12 Ašies 
Laivų

Dalyvavo Virš 80 Atstovų Ir Svečių

“Katalikams tai užtenka 
žinoti”, sako kun. Ahern.
Jo Eminencija tik Daskel- 
bė Katalikų Bažnyčios 
mokslą ir Kataliku Bažny
čios mokslą dorovės reika
lu ir taip pat Dievo moks
lą tikėjimo dalykuose. Tai Thompson, Conn.— Spa- 
yra neabejotinas Kataliku į lių 25 d., Marianapolio Ko
rike jimas. Ir nedali būtiilegijos patalpose įvyko 
kataliko, kuris skirtingai Kolegijos Rėmėjų 11-tas
žiūrėtu į ta mokslą, kaip 
jis žiūri i Dešimt Dievo Į- 
sakymų”.

Toliau kun. Ahem pažv- 
mėio, kad katalikai sąži
niškai negali remti Įstaty
mo, kuris padarytų legaliu 
tai. kas yra nedora.

Gimdymo kontrolė vra 
prieš Dievo. Jo Bažnyčios 
ir gamtos įstatvmus. To
dėl ne tik katalikai, bet ir

Seimas, kuris prasidėjo 10 
vai. ryte iškilmingomis šv. 
mišiomis ir pamokslu, ku
rį pasakė kun. Juozas Ku
previčius, MIC.

Provincijolas kun. Dr. K. 21 c* jas.
Rėklaitis MIC., pakvies- . Lusai esą pasiruošę gin
damas į seimo prezidiumą’t* Stalingradą per visą žie- 
sekančius: kun. J. švagž- m3-
dį — seimo vedėju; Edv. 
čiočį — seimo vedėjo pa
vaduotoju; B. Mičiūnienė 
ir Joną Navicką, seimo

Londonas, spalių 26 — ta 48 žmonės ir sužeista 
briauti į užpakalinius ma- Britanijos bomberiai, per- 254 žmonės. Roma prane- 
rinų būrius, tačiau raudo- lėkę Alps į šiaurinę Itali- ša, kad Savona mieste už- 
niesiems pavyko atmušti ją vėl puolė ir bombarda- mušta 37, sužeista 67 žmo- 

: nacius ir atgauti savo po- vo Italijos miestą Milaną., nės.
‘Taipgi šiaurinėje Afrikoje1, Tuo pačiu laiku, kada 
nuskandino arba sužalojo vieni Britų bomberiai puo- 
12 Ašies laivų. į lė Italijos miestus, tai kiti

Milane suardė daug na- puolė Prancūzijos mies-

Areštavo 52 Jap
Houston, Texas, spalių

mų ir dirbtuvių. Taipgi 
Britų bomberiai bombar
davo kitą Italijos miestą, 
būtent, Genoą. Ten, kaip 
Italijos radio skelbia, su
ardė transportaciją.

Patys italai pripažįsta, 
kad Milane ir kituose mie

tus.

raštininkais; mokytoją A. 26 — Federalio Investiga- 
12 vai. įvyko atstovų ir Vaičulaitį į rezoliucijų ko- cijos Biuro agentai padarė 

svečių puikūs pietūs, ku- misiją; A. Peldžių ir V. investigacija Houston- 
riuos skaniai pagamino Parulį — į mandatų komi- Galveston industrijos apy- 
Vargdienių Sesutės. siją. linkėję ir areštavo 52 japo-‘ stuose padarė daug nuos-

2 vai. prasidėjo Rėmėjų Seime dalyvavo atstovų nūs nepiliečius. i tolių. Vien Milane užmuš-
Seimo posėdžiai, kuriuos ir svečių virš 80. Padaryta
pradėjo Tėvų Marijonų daug gražių nutarimų ir

J. V. Bomberiai Sutriuškino 
4 Japonų Laivus

išnešta keletas rezoliucijų. 
Aukų sudėta virš 900 do
lerių.

Į Centro Valdybą išrink
ta: kun. J. švagždys, pir
mininku; V. Parulis — vice 
pirm., B. Mičiūnienė—raš-

sunaikino tininke, kun. A. Morkūnas 
iždininku.

Pasibaigus sesijoms, bu
vo rodomi judamieji pa
veikslai. Rap.

Suskaldė Rommel Armijų Egipte
Britai Puolė Iš Užpakalio Neapsau

gotas Asies Jėgas

Yichv Protestuoja Prieš 
Brity Pi• 'ji ik-

Vichy, Prancūzija, spa
lių 26 — Neokupuotos 
Prancūzijos valdžia prane
ša, kad ji protestavo prieš 
Didžiąją Britaniją dėl jos 
lakūnų puolimų pereitą 
šeštadienį įvairiose neo
kupuotos zonos vietose.

Vichy valdžia sako, kad 
Britai padarė šešius puoli- 

i mus ant civilių gyventojų.

lų šiaurinėje dalyje, kur 
. nuskandino vieną priešo 

Lietuvių tauta kovoja ne, kanuolinį laivą ir sutriuš- 
dėl tarybų , bet dėl nepri- kino tris prekybinius lai- 
klausomybės.

Iš Gen. MacArthur Cen-.kandino arba 
tro, Australija, spalių 26—priešo 100,000 tonų laivų. 
Pranešama, kad Sąjungi- j Sąjungininkai neprara- 
ninkų bomberiai smarkiai' do nei vieno savo lėktuvo, 
puolė japonus Solomon sa-

Privertė 12 Venom Genero
lų Pasitraukti Iš Pareigų

Grįžo Iš Ligoninės
Chicago, III. — šiomis 

dienomis grįžo iš ligoninės 
Maskva, spalių 26 — So- kun. I. Albavičius, šv. An- 

Sąjungininkai numetė 17 į vietų Žinių agentūra Tass tano lietuvių par. klebo- 
tonų bombų Rabaul apy-1 sako, kad “nacių įsakymu nas, Cicero, III. Jaučiasi 

12 vengrų generolų buvo gana gerai. Džiaugiasi ne 
priversti pasitraukti iš tik parapijiečiai, bet ir vi- 
pareigų dėl to, kad jie bu- sa išeivija, kun. L Albavi- 
vo nusistatę prieš nacius čiui sugrįžus iš ligoninės, 
ir atsisakė klausyti gene-.ir linki jam geriausios 
ralinio centro įsakymų”. I sveikatos.

vus.

linkėję, ir spėjama, kad vi
si keturi laivai buvo nus
kandinti, kurie buvo 12,- 
000-tonų.

Viso per tris pastarasias 
naktis Sąjungininkai nus-

Sausieji PralaimėjoSąjunginin-
kų oro jėgos numetė to- _______
nūs bombų ant Ašies karo VVashington, D. C., spa- 
jėgų formavimosi. lių 26 — Pereitą savaitę

Britai ir sąjungininkų sausieji arba prohibicio- 
karo jėgos taip pat yra su- nistai senatoriai, svars-

Cairo, Egiptas, spalių 26 kariuomenės.
— Aštuntoji Britanijos 
armija, kurioj yra ir są
jungininkų kariuomenės 
puolė maršalo Erwino 
Rommelio Afrikos jėgas
EI Alamein fronte ir iš- stiprintos ir pasiruošusios tant
trenkė Ašies jėgas keliuo-
se punktuose. Po to puolė į'į'ūt? nufemTantiš.' 
Ašies neapsaugotas jėgas 
iš užpakalio, jas išmušė iš 
pozicijų ir suskaldė. Paė
mė nemažai Ašies kareivių 
į nelaisvę.

Tačiau dideji mūšiai dar 
neprasidėjo. Maršalas Ro
mmel sutraukia daugiau

18 — 19 metų ara- 
2 dideliam mūšiui, kuris ga- žiaus jaunuolių karo tar

nybos bilių, iškėlė suma 
... , . , ... . nymą, kad arti kareivių ir

S:S' k*T^SkalC1U°€ jūreivių stovyklų būtų 
ma, tun 125,000 vyrų E- uždarytos svaiginamųjų 
gipte. Britų karo jėgų ga- ėri įsUigos. 
lybę sudaro (vairių tautų Kilo karttos diskusiios. 
armijos, tarp kūnų yra ir Tačiau sausieji . prohibi.

cionistai pralaimėjo. Sena- 
jėgos tas 49 balsais prieš 25 at-

Amerikos. 
Amerikos oro

tankų į frontą, daugiau smarkiai veikia prieš Ašį. metė sausųjų sumanymą.
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Antradienis, Spalių 27, 1942 PAMIMIMg&S

ĮVAIRIAS zimos
KUN. JONO BALKONO 40 METŲ 

AMŽIAUS SUKAKTIS

(LKFSB) Atsimainymo 
V. Jėzaus parapijos Mas- 
pethe, L. I., N. Y., klebonas 
kun. Jonas Balkūnas yra 
gimęs 1902 metų spalių 
mėn. 21 d. Pennsylvanijos 
Maltby. Mokėsi Marijam
polės gimnazijoje, Vilka
viškio kunigų seminarijo
je ir Niagaros universitete. 
Kunigu įšventintas 1926 
metų gegužės 29 dieną. 
Nuo tų metų ir kunigauja 
Brooklyno vyskupijoje. Iš 
pradžių buvo vikaru Šv. P. 
Marijos Apreiškimo, vė
liau Angelų Karalienės pa
rapijoje. Nuo 1933 metų 
spalių mėn. klebonauja 
Maspethe. Kun. Jonas Bal
kūnas pasižymi savo dide
le energija ir

Kun. Jonas Balkūnas

m. redagavo ‘Tėvynės Bal
są’, vėliau — ‘Kunigų Vie- 

atsidavimu j nybės Biuletenį’. Jo taip 
lietuvių reikalams. Jis į pat suredaguotas puikus 

1941-mų metų A. L. K. Ku
nigų Vienybės Metraštis. 
Paskutiniu metu daug rū-

Mažiau Aliejau JlėlEssa,
nu-u___ *- _ imluuleSC* Ir ttOTCCSTcj

ApBKnCltį

Boston, Mass. — Šiomis 
dienomis paaiškėjo, kad 
Essex, Middlesex ir Wor- 
cester apskričių gyvento
jai gaus mažiau aliejaus 
kurui, kaip Barnstable, 
Bristol, Dukes, Nantucket, 
Norfolk, Plymouth ir Suf- 
folk apskričiai. Taip pra-. 
neša Kainų Administraci-! 
jos Ofisas.

Essex, Hampden, Wor- 
cester ir Middlesex apskri
čių gyventojai gaus vietoj 
1000 galionų, tik 713 ga
lionų aliejaus, o Įeiti aps
kričiai vietoj 1000 — gaus 
733 galionus aliejaus ku
rui.

ir*

daug darbuojasi Kunigų 
Vienybėje, L. K. Federaci
joje, “Motinėlėje”, L. R. K. 
Studentų ir Profesionalų

Sužeidė Brolį Peldžių
Chicago, Illinois—Spalių 

22 d., praneša “Draugas”, 
jo spaustuvės vedėjas, 
Brolis Jonas Peldžius.

S-goj, L. R. K. S. A. Ben-' įr globoja nuo okupantų iš 
dardarbiauja “Amerikoj”, j Lietuvos turėjusius pasi- 
“Darbininke”, “Drauge”, traukti lietuvius. Lietuviš- 
“Garse” ir kt. Po savo raš- koji visuomenė garbingam 
tais kartais naudodavo' sukaktuvininkui reiškia 
slapyvardes —Jasys, V. 1 dėkingumą ir geriausius 
Juronis, Žvalgas ir kt. 1923 linkėjimus.

pinasi Lietuvos reikalais i dirbdamas prie didžiulio

merkė Gimdymo Kontrolę

Boston, Mass. — Sekma- 
spalių 25 d., Eaneuil 

svetainėje įvyko masinis 
susirinkimas. Kalbėjo Dr. 
David Goldstein, Katalikų 
Kampeinerių už Kristų di
rektorius, Teisėjas Frank 
W. Tomasello, Dr. Bartho- 
lowew F. Macchia, Dr. Ja
mes V. Sacchetti ir kiti. 
Visi aiškiai nurodė gimdy
mo kontrolės blogybes ir 
visu griežtumu smerkė 
tuos, kurie remia nedorą 
įstatymą. Ragino visus 
balsuoti prieš Question 
No. 1 lapkričio 3 d.

dienį,

Dr.Stanton Prieš Gimdymo 
Kontrolės BiKų

Boston, Mass. — Dr. 
Stanton, įžymus specialis
tas gydytojas, senioras 
chirurgas Šv. Elzbietos li
goninėje, įtikinančiai tvir
tina kiek daug žalos būtų 
padaryta, jeigu Question 
No. 1 būtų priimtas. Dr. 
Stantono, nurodęs gimdy
mo kontrolės blogybes, ra
gino piliečius prieš tą bilių 
pasisakyti balsavimu — 
“NO”. '

automatinio preso sužeidė 
ranką: sulaužytas kairės 
rankos mažas pirštas ir 
sužalotas delno kraštas.

Nuoširdžiai užjaučiame 
Broliui Jonui Peldžiui.

Brolis Jonas Peldžius, 
MIC. yra “Darbininko” ad
ministratoriaus p. Antano 
Peldžiaus brolis.

Jungtinių Valstybių kariai Aleutian salose smarkiai veikia prieš prie
šą - japoną. Šis vaizdas parodo, kaip J. V. karo jėgos okupavo Andreanof 
salą, kuri tik 125 mylios nuo japonų okupuotos Kiška salos.

Petainl
Tarnauti

i Ndcisnis

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

T etephone Plaza 8595
Ltmosinai dėl visokių reikalų.

Iš Prancūzijos pasienio, 
spalių 26 — Pranešama, 
kad neokupuotos Prancū
zijos vadas — maršalas 
Petain atsisakė kalbėti per 
radio, kaip to norėjo Vo
kietijos naciai ir jų pakali
kas Lavai, kad maršalas 
Petain ragintų darbinin
kus vykti Vokietijon dirbti 
nacių karo dirbtuvėse.

lUciai Nelaisva Kanadoj
Pąrinifellnn I O>I|W IvjHIV |

Ottawa, Kanada, spalių 
26 — Kiek laiko atgal, na
ciai Belaisviai ‘pasipriešino 
sargybai, kad jiems sura
kintų rankas. Kaip žino
ma, Vokietijoj naciai ap
kaustė britų nelaišvius. 
Todėl ir Kanadoj buvo 
daroma tai, kad atsilygin
ti naciams.

Apsaugos ministeris 
James Ralston tik dabar 
iškėlė aikštėn dėl ko Vo
kietijos naciai nelaisviai 
buvo sukilę ir užsibarika
davę kareivinėse. Sukilė
liai naciai numalšinti van
dens srovėmis per stogą. 
Tačiau nebuvo reikalo pa
naudoti kulkosvaidžius ar
ba ašarines bombas, kai 
rašė kai kurie laikraščiai 
Buvo paleista šūviai į orą 
ir vienas šūvis į žemę, kad 
pagąsdinti tuos, kurie bu
vo suėmę vieną sargybinį. 
Buvę sužeidimų, bet ne 
šūviais.

■ «v« f » » «r-•---vaMna nustato Kainas
KProMtus

Washington, D. C., spa
lių 26 — Kad sulaikyti val
gomųjų produktų brangė- 
jimą, valdžia pagamino 
planus, kaip tą brangėji 
mą sulaikyti. Šiomis die
nomis nustatė kviečių grū
dų kainas normomis, bu
vusiomis tarp rugsėjo 28 
d. ir spalių 2 d. Taipgi nus
tatė aukščiausias kainas 
vairių rūšių kiaulienos 
mėsai.

Šiam tikslui visa šalis 
paskirstyta į tris zonas. 
Kiekviena zona turi paski
ras urmo kiaulienos mėsos 
kainas. Tačiau kainų skir
tumas yra mažas.

★ DABARTINIU laiku y- 
ra bene vienas iš mažiau
siai sutvarkytų reikalų, 
tai kavos trūkumas krau
tuvėse. Bet be valdžios da
romų žygių užbėgti tam 
trūkumui už akių, iškyla 
naujas pasiūlymas, kad a- 
teity būtų užsiauginta sa-

Chicago, III. — Plačiai 
žinomas Chicagietis adv. 
Juozas J. Grisius (Grish) 
paskirtas Illinois valsty
bės prokuroro asistentu

Džiaugiasi Knn. Ik. Ge8o 
Straipsniais

Kun. Dr. Kazys Gečys, 
atvykęs iš pavergtos Lie
tuvos, buvo apsistojęs 
Pennsylvanijos valstybėje. 
Čia susipažino su lietu
viais kunigą^ ir bendrai 
visais lietuviais; pažino 
darbininkų gyvenimą ir 
darbą kasyklose. Daug kas 
turėjo progą pasikalbėti 
su kun. Dr. Gėčių apie Lie
tuvą ir pavergtuosius lie- 

r. tuvius.
Skaičiau Kun. Dr. K. Ge- 

čio straipsnius įvairiuose 
lietuvių katalikų laikraš
čiuose ir jais džiaugiuos. 
Džiaugiasi ir kiti ir dėko
ja rašytojui už teikiamas 
žinias ir patarimus.

Kun. Dr. K. Gečys iš 
Pennsylvanijos išvyko į 
Naująją Angliją, ir rodos, 
apsistojo pas kun. Pr. M. 
Jurą, Lawrence, Mass. Ti
kimės, kad kun. dr. Gečys 
parašys daugiau straips
nių į lietuviškus katalikiš
kus laikraščius, ypač į 
“Darbininką”.

Šaukštas, 
Minersville, Pa.

★ PATIRTA, kad paštas 
pageidauja, kad visi užjū
rio kaliams siuntiniai Ka
lėdų dovanoms, būtų iš
siųsti prieš 1 lapkričio. 
Taipgi nurodoma, kad pa
keliai nebūtų sunkūs. Ge
riausias pakelis, tai nuo 
čeverykų didumo baksiu- 
kas - dėžutė ir apie 6 svarų 
sunkumo. Kiekvienas da
lykėlis privalo būt atskirai 
suvyniotas. Negalima sių
sti lengvai užsidegančios 
medžiagos — degtukų, rū
komųjų uždegamųjų ma
šinėlių su benziną ir tt.

Sveikiname adv. Grish ir 
vo darželyj kavos, vietoj linkime geriausių sėkmių

/>«»-» for Drrioion of Irtormotion, 0 ~E. .V. 

Hey! Dvn'l you know hote bad the rubbcr shortage

LHiicinh mCS vnmlyllIU 
■r—biltuKontroles biiių

Boston, Mass. — Dr. 
Walter A. Maier, sekma
dienį, spalių 25 d., kalbėda
mas apie gimdymo kont
rolės bilių, kuris yra pa
tiektas balsavimui lapkri
čio 3 d., atsišaukė į visus, 
kad balsuotų prieš tą bilių, 
padėdami kryžiuką šalę 
“No”.

Dr. Maier kalbėjo liuterių 
radio programoje, kuri bu
vo transliuojama iš 208 
radio stočių.

★ PASIEKIA žinios, kad 
šiais metais Maine valsty
bėje yra gausiai elnių. Ki
tais metais medžioti va
žiuodavo ir tie vyrukai, 
kurie dabartiniu laiku jau 
medžioja šios šalies prie
šus.

★ KAS SAKO, kad demo
kratija neprogresuoja? Y- 
ra ženklų politinėje dirvo
je, kad rinkiminės kampa
nijos kirsdamos partijų 
kritikose taip vieni ki
tiems užduoda, kad nuo a- 
nų kirčių, veikia, kaip bal
zamas ant žaizdos. Štai de
mokratų partijos kandida
tas į gubernatorius savo 
rinkiminėj kalboj pasmer
kė “birth control” siūlomo 
biliaus meisterius ir čia 
kaip pirštu parodė, kad 
vienas iš anų to biliaus rė
mėjų yra ir respublikonų 
vadų. Ir po kurio laiko at
siliepia ir respublikonai, 
kad ir jie asmeniškai prieš 
tą siūlomą bilių. Kitas pa
vyzdys, tai paliestas auto
mobilių insurance aukštas 
aptaksavimas, ypač dabar
tiniu laiku, kada automo
bilių keliavimas trumpas. 
Ir čia respublikonų kandi
datai (jų kompeticijoj tas 
klausimas buvo pagerinti); 
tuojaus pranešė, kad jau 
nuolaida padaryta ir tas 
klausimas pagerintas.

gėlių. Kaip pavyzdį pa
duoda spaudos žinios, kad 
tūlas Carmello - Capillo, 
7 Marshfield St., Glouees- 
tery yra kavos užsiauginęs 
ir pasigaminęs iš savo dar
želio apie 20 svarų. -Ir su
lig jo nupasakojimo kava 
esanti labai gera ir Skani. 
Jis panaudojęs Meksikos 
kavos rūšies sėklas. Taigi 
kavos klausimas atfeity 
bus lengvai išspręstas, nes 
tą klausimą pasiėmė tyri
nėti ir Massachusetts de- 
partmerrt of Agrieulture ir 
jeigu pasirodys rimti įro
dymai kavos augimo, tai 
sekantiems metams bus 
užsėti dideli sklypai žemės 
ir kavos bus pakankamai.

svarbiose pareigose.

★ AR-ŽINAI, kad šių me
tų Kalėdų eglutės bus apie 
du kart brangesnės, negu 
pereitais metais. Priežas
tis to pabrangimo — bran
gesnis darbininkas ir sun
kesnė traneportacija.

★ šiomis dienomis prasi
deda kartotinis rinkimas 
metalo laužo Bostone ir a- 
pylmkėje. Karo Produkci
jos Tarybos pirmininkas, 
p. Nelson, taipgi atsišau 
kia į visus šios šalies pilie
čius ir įvairias įstaigas, 
kad kartotinai visi peržiū
rėtų savo metalo laužo iš
teklius ir jį paaukotų karo 
reikalams.

Brooklyno komunistų 
“Laisvė” spalių 22 d. laido
je rašo:

“Anglijoj kai kurie dien
raščiai pradeda plačiau ir 
atviriau aiškinti Indijos 
klausimą”.

Kas tie “kad kurie dien
raščiai?” “Įvardykite -juos, 
kad skaitytojai galėtų ge
riau įvertinti tuos aiškini
mus.

Toliau tas pate laikraštis 
sako, kad “jeigu šiandien* 
Indija turėtų nepriklauso
mybę, tai 385,000,000 žmo
nių jėga būtų didelė pagal
ba atidaryti antrą frontą 
prieš Hitlerį Europoj...”

Kodėl taip mano komu
nistai apie Indiją? Ką turi 
bendra komunistai su In
dija? Ar jie tikrai yra nuo-

★ PONIA Rooseveltrenė
nuvykusi šiomis dienomis 
į Angliją, patyrė, kad A- 
merikiečiai kareiviai, ku
rie ten randasi, pageidau
ja, kad jiems būtų sutei
kiamos storos pančekos.
★ SPALIŲ 24 d., vakare, 

Municipal Building salėje, 
So. Bostone, įvyko “Darbi
ninko” metiniai šokiai. 
Publikos prisirinko gana 
daug. Taipgi atvyko ir de
mokratų kandidatai į gu
bernatorius Roger L. Put- 
nam irų senatorius Joseph 
E. Casey. Jiedu įteikė ge- 
Tiausiems valso ir polkos 
šokikams po taurę.

širdūs Indijos nepriklau- 
Brooklyno lietuviškai somybės klausimu?

Pirk Dcfense Bonds tr Stamps! 
Remk šios šalies apsigynimą! • ja

rašančių komunistų laik
raštis pasisako prieš lie
tuvį kandidatą į valdžios 
Vietą ir už svetimtautį. 
Tai nieko nepaprasto. Ko
munistai niekad nebuvo ir 
nebus su lietuviais ir už 
lietuvius Jie tik iš vardo 
lietuviai, o dirba sveti
miems ir tai tik tokiem, 
kurie yra komunistai arba 
komunistams Simpatizuo-

Iš -praeities žinoma, kadi 
komunistai visuomet buvo j 
tautų nepriklausomybės 
priešai. Jie tokiais ir da
bar yra. Kada lietuviai ko
voja už Lietuvos ir kitų 
nepriklausomybę, tai ko
munistai baisiausiai prie
šinasi. Mes manome, kad 
komunistai sielojasi dėl 
Indijos nepriklausomybės 
tik todėl, kad toks yra Ko- 
minterno parėdimas.

KNOW HER’—This littie giri 
of six, blonde hair and blue 
eyes, has been in Bellevue Hos- 
pital in New York for three 
days after being foond in 
Grand Central Station. A mute, 
she was unable to identify



Antradienis, Spalių 27, i 942 3

DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Eatered u aecond-claas matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston, 

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

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

Amerikoje metams _________  $4.00
Viena kart savaitėje metams_ $2.00
Užsieny metams .............. .........$5.00 I
Užsieny- 1 kart sa-tėj metams $2.50

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Naujas Frontas-Afrikoje

DARBjNIN^AS
menkas tautos kultūrinis'Lietuvos piliečiams bei kusi bene aukščiausio lai- 
lygis ir šiurkštus chamiz- grupėms silpnai atstovau- Į psnio. Ir gal būt jokia kita 
mas. Per 25 metus Lietuva jamoms ar dar visai neda-. tauta šiandien negalėtų 
praėjo didelį evoliucijos, lyvaujančioms. Liet. Tau- pasigirti, kad jos politinis 
net revoliucijos kelią. Jos tinei Tarybai šiltą pritari- vieningumas kovoje už ne- 
kultūrinis lygis nepapras- mą pareiškė Amerikos priklausomybę ir laisvę y- 
tai pakilo. Išmirė daugelis Lietuvių Taryba, Kanados ra didesnis už lietuvių, 
urviniu žmonių, nors veis- Lietuvių Taryba, Argenti- g^q- DARBŲ
lei jų dar pakankamai liko nos lietuvių organizacijos, |§DAVOS MENKOS 
ir jie kaikada viešumon kai kurie veikėjai iš Brazi- Ir . menkog ne ^ėl vie- 
pasirodo, sDaudoje pabur- Ii jos, Anglijos ir Šveicari- * bėJg stokos Per pasta. 
noja. Bet chamizmas lietu- jos. Šita reiškinį tenka lai-iruogiug 25 metus Ameri. 
viuose, ypač Europoje, jau kyti mūsų lietuvių politi- k - išmirė apie 50%, t. y. 
gerokai nusilpnėjo ir ne- nio ir tautinio subrendimo - ketuvįų ateivių ’ ogi 
begali mums uždrausti ženklu. Visų srovių solida- Atroji pusė labai pasenė- 
garbingai pasirodyti kul- rų darbą remia reikšmin- j • per tai nustojo entu- 
turingųjų tautų tarpe. Pa- gieji laikraščiai: katalikų zi;zmo ir palinkimo orga- 

kultū- ‘Draugas’, ‘Darbininkas’, nizuotai ir energingai vei-
" ‘Amerika’.‘Garsas , ‘Liet. kti Seniau turėta savojo 

Žinios , ‘Vytis , socialistų

kilo savo tautinės 
ros vertinimas ir pasitikė
jimas savo jėgomis: di- žarnos, vytis, sočiausių jaunimo dabar jo beveik 
džiausią vaidmenį šioj sn- ‘Naujienos’, ‘N. Gadynė’, nebetUrima. Duosnumas 
ty atliko savas Universite- ‘Keleivis’, tautininku rim- sumenkėjo gal apie 50 

organas Vieny- kar^ų Atrodytų, kad duo- 
snieji, geros širdies šmo

Atrodo, kad antrasai frontas bus atidarytas Afri-; 
koje. Alijantų strategai numato, kad iš čia bus gali-!
ma suduoti į sopamiausią Ašies vietą — Italiją. Planas tūkstančių išmokslintų mažesnieji organai. Vie- ngg buvo paliesti kokios y-
gana aiškus. Pirmiausia užimti prancūzų valdomą Da- jaunų žmonių. ningo lietuvių darbo la- patingOS epidemijos,
karo uostą ir ten sudaryti stiprią bazę. Dakaro uostas Bendro fondo Amerikoje biausia nepakenčia naujos Smulkesniems vietos rei-
patogus pasiekti iš pietinės ir šiaurinės Amerikos. Iš- . jung. Valstybių Laivyno Sekretorius Frank Knox neturime bet bendrų poli- laidos ištautejusi raudono- kalams vis dėlto pinigų su
kėlus Afrikoj didelį desantą ,tektų užimti prancūzų ir (dešinėj) ir Brazilijos Prezidentas Getulio Vargas, pa- tarybų yra.~ Ypač pa- .11 siekta, kuri atstovauja kraunama bet Dlates-
italų kolonijas ir sudaryti stiprų frontą visu Vidurže- sitarimuose, kuriais susitarta, kad abiejų, šalių Laivy- brieztina» a siais lai

tas ir kitos aukštosios mo- čiausias 
kyklos, išieidžiusios kele- bė’. Rietenas kelia tik keli

mio jūrų pakraščiu, iki pat Egipto. Iš ten pulti Italiją, 
kuri jau tiek nukamuota, kad sudaro silpniausią Ašies 
frontą. Tam planui įvykdyti priseis sulaužyti Prancū
zijos neutralitetą ir likviduoti Romelio armiją. Sun
kus tai uždavinys, bet kur kas lengvesnis, negu pulti 
vokiečius iš britų salos.

Italija labai nelaimingai įsivėlė į šitą karą. Musso- 
lini buvo sudaręs didingą planą atnaujinti senoviškąją 
Romos imperiją, kurios teritorija buvo apsupti visą 
Viduržemio jūrą, taip, kad senovės romėnai tą didelį 
vandenyną galėjo vadinti mare nostrum (mūsiškė jū

duotę iki tokio laipsnio, kad jis užsispyrė savo planą fu0 metu musų tautai Panašiai elgež Lietuvos ir, v,sos lietuvy tautos duo-
^kd^ Pavergęs Etijopiją, pradėjo ją kolonizuoti ^ančiag .į pav<us toji 'ten klijavosi bendri šelpi-Į duo žuviai, oras paukš- 

įtalų liaudies perteklium. Tas žygis jam pavyko. Ita- vienybė yra būtiniausia mo komitetai ir tarybos, čiui. Dėl šitų dalykų nor-
lijos prestižas pakilo. Mussolinio svajonės siekė toliau. 
Bet skersai kelio stovėjo Anglija. Jos laivynas tebevy-

nai kariaus bendrai.

Ar Sustiprėjo Lietuvių Vienyko? 
v •

_______ , bet platės-
siais lai- Rytų despotizmą lr naudo-!niems visos tautos reika- 

kais Amerikos Lietuvių jasi svetimos valstybės ųams j neduodama. Iš to
„............... . . , matosi, kad pats lietuviš-
Bet sitos siektos politiniu

Taryba, Lietuvių Tautinė globa ir 
Taryba ir New Yorko Lie-
tuvių Taryba susikūrė be 
barnių, be peštynių, be 
varžytinių į aukštąsias 

Tragiškose grumtynėse bendrus mitingus, tai tuo- vietas. Tai labai svarbus 
už Lietuvos laisvės ir ne- jaus prasidėdavo aitrus reiškinys, rodąs lietuvių 
priklausomybės atstaty- ginčas, rietenos. Laikraš- aukštą kultūringumą. Da
mą mums brangi ir svarbi čiai ne vien polemizavo, bar jau niekas nebekelia 
kiekviena tautinė pajėga, bet dar stipriai koliodavo- klausimo dėl Lietuvos ne- 
Negausingai tautaj vieny- si, pavartodami labai pik- priklausomybės. Laisvė ir 
bė visuomet reikalinga, tų žodžių ir prasimanymų, nepriklausomybė pasidarė

instrukcijomis.1
kas idealas sielose nuskur- 

\ do, patys žmonės mažesni 
pasidarė, nes nustojo di
džiojo tikėjimo į savo tau
tines galias. Įsigalėjo labai 
nešvelnus paprotys girtis 
ir girti už vieną paaukotą 
dolerį. Autokritikos savo 
srovės, grupės, kolonijos, 
parapijos veiklai beveik 
nėra, tai kaip toji veikla 
gali tobulėti ? Ramumas,

‘Naujienos’ iri pasitenkinimas apsėmė

požiūriu mes juk ir nelai
kome lietuviais. Jie žino 
kas juos glosto ir šeria.

Kai kas iš tautininkų 
kartais prikiša savo spau
doje, kam katalikai ben
dradarbiauja su labai skir
tingos ideologijos socialis
tais. Bet dabartiniai dar
bai juk neapima Lietuvos 
gyvenimo visos pilnumos. 
Socialistų

sąlyga laisvei atgauti. Bet Intrygos ėjo plačiu mastu, j malus žmones nesiginčija.
-r, - - - • r, -1-. •• v, . t, ar sustiprėjo mūsų vieny-ginčai buvo šiurkštūs ir, KAS REMIA LIETUVIŲ

ravo Viduržemio juroje. Reikėjo jis likviduoti. Pasise- bė? net žiaurūs. Pati nepri- VIENYBĘ?
kimo įdrąsintas, Italijos diktatorius įsisvajojo, kad! Dabartines lietuvių poli- klausomybės mintis ne vi-; 
jam nepristigs pajėgų tai padaryti. Hitleris jam įkal-įtinęs nuotaikas priderėtų sose srovėse buvo prigiju-
bėjo, kad anglų laivynas duosis sudaužomas iš oro. lyginti su Pirmojo Pašau- * si. Tiktai jauiiimo daugu- 
Matomai Mussolini jam įtikėjo. Elgėsi vis dėlto atsar- linio Karo (1914-18 m.) mos ryžtingumas ir dviejų 
giai. Delsė. Tik kai prancūzams visiškai pralaimėjus, mūsų nuotaikomis. Kokios
Anglija atrodė pilnai suklupdyta, Mussolini pradėjo gi jos buvo prieš 25 me- 
karą, pasitikėdamas greit susilauksiąs sėkmingų re-Itus? Tuomet Amerikoje 
zultatų. Nesusilaukė. Britų laivynas taip ir nesidavė i lietuviai nesudarė vieno 
iš oro sudaužomas. Priešingai, tai jis sudaužė italų lai- *r vielos tarybos po-

kiti laikraščiai uoliai ko
voja su bolševizmu ir su 
kitomis diktatūromis, su 
Lietuvos laisvės priešais, 
tvirtai remia nepriklauso-

Lietuvių politiniu centru mybę, nuolat pabriežia de- 
šiuo metu laikoma Lietu- mokratinius principus, tai 
vių Tautinė Taryba, suda- ko gi daugiau iš jų reika-

vyną. Karas Afrikoj taip pat nepavyko. Anglai užka
riavo Libiją. Italų armija susmuko. Tiesa, vokiečiai Li
biją atkariavo ir net įsibriovė į Egiptą, bet buvo sulai
kyti. Tuo tarpu į frontą atvyko amerikiečių dalys. Su
stiprinta alijantų armija pasiėmė inicijatyvą ir stumia 
vokiečius atgal. Prasidėjo tokia plati ir energinga ka
ro žygiuotė, kad ji sudaro antrojo fronto įspūdį.

Iš viso, Italija dabar sudaro Ašies minusą. Ją rei
kia maityti, jos armiją stiprinti, tvarkyti, kontroliuo
ti. Vokiečiai tai atlieka, bet ne veltui: jie ne juokais

litiniams reikalams. Dirbo 
paskirai. Jei sueidavo į

'metų (1918-20) savanorių 
karo žygiai krauju pirko 
Lietuvai laisvę, kurios kai
mynai nenumatė ir kuriai 
jie ginklu priešinosi išti
sus du metu.

Tuomet vienybę ardė

pradeda Italijoj šeimininkauti. Virtusi Vokietijos bau
džiauninke, Italijos vyriausybė jaučiasi nustumta į 
užnugarį. Suprantama, kad ir italų tauta, atsidūrusi 
tokioj negarbingoj padėty, negali būti patenkinta. Ji 
sunkiai jaučia karo naštą. Visa tai turėdami omenėj, 
alijantai mano, kad Italijos puolimas atitrauks didelę 
vokiečių armiją iš kitų frontų. Ateitis parodys, kiek 
jų spėliojimai buvo tikslūs. K.

ryta iš keturių pačių di
džiausių politinių grupių: 
katalikų, liaudininkų, so
cialistų ir žydų. Tautinin
kų atstovas jon nebuvo iš
rinktas tik dėlto, kad jis 
sakėsi greit einąs į kariuo
menę. Minėtų keturių gru
pių žmonės normaliniuose 
Lietuvos seimo rinkimuo
se gaudavo beveik 95% 
vietų. Dabar Liet. Taut. 
Taryba dar nepilna: ji tu
ri 12 narių, o gi yra numa
tyta iki 20. Likusios vie
tos yra rezervuotos kitose 
valstybėse gyvenantiems

lauti? Ar gi ne už laisvą 
Lietuvą visi kovojam?

Tautininkai ne visi re
mia LTT. Viena maža jų 
grupė gal jokios Tarybos 
nenorėtų, jeigu patys ten 
daugumos nesudaro. Kai 
kurie jų net neturi jokios 
pažiūros apie reikalą orga
nizuotai ir vieningai veik
ti. Tačiau seniausias ir 
rimčiausias jų organas 
“Vienybė” su p. Tysliava 
prieky LTT pradėtą vieny
bės darba remia visai nuo
širdžiai. Taigi lietuvių vie
nybė šiuo metu yra pasie-

mases ir negausius, pase
nusius, anemiškus vadus. 
Lietuvos politiniai ir kul
tūriniai klausimai, duos
numas tautos reikalams 
turėtų būti privatinių, kad 
ir mažų, susirinkimų, var
duvių, įvairių pokilių daž
na pasikalbėjimų tema. 
Bet eilinės nuobodžios ir 
skurdžios šnekėlės neuž
leidžia savo užkariautos 
vietos kilnesnėms temoms 
net šiais nepaprastais is
toriškais laikais. Todėl 
fondų skyriai nesiplečia, 
narių neieško ir negauna, 
pinigai tautos gyvybei gel
bėti neplaukia. Be pinigų 
jokia Taryba neatidarys 
savo ofiso, negalės užsi- 
megsti savos valdžios 
branduolys. Ir vienybė ne
padės...

Dr. K. Pakštas.

B GARBINGU LAIKŲ
(Iš “Šviesos” spausdinio)

“Koks tas pasaulis gražus, malonus! Koks 
mėlynas dangus! Koki skaisti saulutė! Koks 
saldus tas laisvasis oras! Kokie mieli, kokie 
įvairūs, kokie įdomūs tie žmonės! kiek čia 
puikumo, kiek grožio aplinkui!” O sukepusios 
lūpos, alpdamos, vos bekartoja, bet vis dėlto 
kartoja atkakliai, nuolatos: “Ne! ne! reikia 
mirti, reikia ištverti! už Kristų! už Kristų!”

Kareiviai, atvedusieji Kvintų, pasišalino iš 
arenos. Keletas bestiarijų, (tarnaujantieji 
prie cirko žvėrių), ilgais botagais su aštriais 
kebekliais galūnėse nešini, nuėjo išleisti leo
pardo. Pakilo aukštyn stiprios geležinės kar
klės - durys, pasigirdo žvėries ryksmas, bes- 
tiarijai, lyg šešėliai, prisimetė iš šalių prie 
sienos, rodos, įaugo į ją, ir štai išėjo į areną, 
mirkčiodamas, dairydamasis į šalis, gražus 
leopardas. Publikoje pasigirdo pasigerėjimo 
šauksmų. Varžytininkai tuoj pakėlė sumas 
už leopardą. O Kvintaus kaina puolė. Kas bu
vo už jį statę, dabar gniaužė iš pykčio kumš
tis, keikė ir, kad būtų galėję, būtų jį savo 
rankomis į gabalus sudraskę. “Tas nenaudė
lis, tas ištižėlis, tas bailys nenori nė pajudė
ti! taip be kovos, it sena boba, ir duosis su
draskyti! botagais jį atgaivint!”

Ir Kvintus pajuto, jog jau jo mirtis į are
ną išėjo, ir žvelgterėjo į plėšrųjį žvėrį, kuris

tuoj pradės jį draskyti... Ne, vis dėlto baisu! 
šiurpuliai nubėrė jį; jis vėl stipriai užmerkė 
akis ir stengias nemąstyti apie leopardą ir 
mirtį, bet negali nemąstyti; vaizduotė aiškiai 
rodo: štai leopardas prisimetė prie žemės, 
štai šliaužia artyn, įsmeigęs į jį anglis-akis, 
štai dar labiau prisimetė ir šoka... Kvintui 
širdis sustojo plakusi. Bėgti! gelbėtis! At
merkė akis, žvilgterėjo į leopardą: šis tebe
glūdi pamūryje, pasitūpęs, kaip katinas, ka
so sau paskuojąja koja užausį ir saldžiai žio
vauja ir rąžuojas, gėrėdamasis erdve ir lais
ve. Kvintų išpylė prakaitas; lengviau pasida
rė: dar valandėlė gyvybės. “Bet kas iš to?” 
pamąstė: “būtų geriau, kad jau būtų pabaig
ta... Kaip baisu šitaip mirti! beginklis lauki, 
kuomet pajusi leopardą užgriuvus ant tavęs, 
karštas iltis įleidus į kaklą, aštrius nagus 
peiliais raižant krūtinę”. Ir Kvintus užmerkė 
akis, lyg tuoj-tuoj tai atsitiks... tik karščiau 
pradėjo kartoti maldos žodžius... Laukia, ap
miręs... Nieko. Ir vėl nepaveikiama kažkokia 
jėga verčia jį atsimerkti ir žvilgterėti į gy
vąjį savo mirties pavojų... Žvilgterėjo ir vėl 
užsimerkė — taip lengviau. Tačiau vėl ir vėl 
skaudus, liguistas domėjimasis verčia jį žiū
rėti. Ana pamūryje prisimetusio ji mirtis, lyg 
galingas magnesas, traukia akį savęsp. “Ne, 
nebveizėsiu! baisu!” Kvintas stipriai-stip- 
riai užmerkė akis ir, kartkartėmis krūpčio- 
damas, stengiasi kuo uoliausiai melstis, jau 
nebežiūrėdamas į žvėrį.

Žiūrėtojai nerimauja. Ko tas žvėris tęsias ?

O šis, nė nepastebėjęs Kvintaus, eina pamū
rių aplink areną, žiūrėdamas į publiką, lyg 
domėdamasis jų margumu, lyg erzinamas jų 
gyvo judesio, jų aštrių šauksmų. O tie šauks
mai, tie mostagavimai eina vis smarkyn. “Į- 
kaitintos geležies! botagų! Kur bestiarijai?” 
O šie, įleidę į areną leopardą, patys guviai bu
vo įsmukę į jo guolį ir užsidarę geležinėmis 
karklėmis...

Tačiau nebreiks bestiarijų: žvėrį pradėjo 
kaskart labiau erzinti tie drąsūs klyksmai, 
tie smarkūs mostagavimai. Jis pradėjo 
skliaudyti ausis, smarkiai raityti į šalis uo
degos galą, kurčiai grūmoti - urzti; akys už
sidegė piktomis liepsnelėmis; jis pradėjo 
greičiau eiti nervingu žingsniu aplink areną, 
įsižiūrėjo į žmones, iki jam kelią pastojo pre
fekto balkonas-sėdynė, kuri buvo žymiai įsi
kišusi į areną. Prie pat balkono krašto, atsi
stojusi, nekantriai mojavo galvos uždangalu 
prefekto žmona, rodydama leopardui ir siun
dydama jį, kad kreiptus į arenos vidurį ir 
plėšytų krikščionį. Žvėris sustojo ir įdūrė 
žvilgsnį į Tūli jos akis; ši įsmeigė savąsias šal
tai blizgančiąsias, it plieno iešmas, akis į žė- 
rinčiąsias nelaba ugnim leopardo akis ir su 
giliausia panieka sušuko: “Mat, bailys, sus
kis, ano krikščionies vertas! dar biauresnis, 
nes bijo ano ištižėlio, ano pastumdėlio!”

Čia atsitiko netikėtas daiktas: žvėris, lyg 
būtų supratęs, kaip Tulija jį užgavo, staiga 
prisimetė prie žemės, susitraukė į kupetą ir, 
lyg galinga, tampri plieno plunksna, lengvai

išlėkė į aukštį, nagais įsikabino į balkono 
kraštą, beregint įšoko į patį balkoną ir, iki 
kas suskubo suprasti, kas darosi, pagrobė 
dantimis už rūbų Tuliją, užvilko ant krašto 
ir su ta baltąja brangiąja našta sunkiai nu
krito į areną.

Praėjo pora momentų stebėsio ir išgąščio, 
kurs į ledo statulas buvo pavertęs žiūrėtojus, 
ir kilo baisi maišatis, klyksmas, bėgimas iš 
cirko. Kiekvienam rodės, jog baisusis žvėris 
tuoj šoks vėl ir pagriebs jį. Veltui kareiviai 
ir šiaip jau drąsesnieji piliečiai stengėsi nu
raminti besiveržiančiąją, lyg krioklys tarp 
uolų, minią; ji, baugiai ūždama, viską tratin
dama savo kely, nesulaikomai liejosi laukan.

Nebėgo prefektas. Jis dairės aplinkui, vi
sai nežinodamas, ką daryti, ir verksmingu 
balsu maldavo pasilikusiuosius, kad gelbėtų 
jo Tuliją. Šie bailiai, atsargiai žiūrėjo, antsi- 
kvempę ant sienelės krašto, kas ten daros a- 
rėnoj. O ten leopardas, lyg nuvargęs, gulėjo 
ant pilvo, išsitiesęs, uždėjęs vieną priešaki
nę koją ant nejudančio apalpusios moteriš
kės kūno, ir sunkiai alsavo. Drąsesnieji pra
dėjo baidyti jį šauksmu ir mesdami į jį viso
kius mažmožius, kurie pakliuvo į ranką... 
Žmonės perdaug dažnai nevykusiomis prie
monėmis bando pasiekti tikslą... Ietį mesti 
nebuvo galima, kadangi buvo galima nudur
ti ir pačią Tuliją, o šokti į areną su ginklu 
rankoj ir stoti į kovą su smarkiuoju žvėrim 
vienas prieš vieną — niekam nę į galvą neatė
jo: tai pavojinga! (Bus daugiau);
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LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRAŠAS
Žemiau talpiname iš Lie- ’ 

tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašų, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, šis

9332. Rotkevičiūtė, Helena! 9365. Rudziunienė - Dviginčai-
tė, Marija (Tadas), gim. 1907, 
mok., g. v. Vembutai.

9366. Rugevičius, Stasys 
(Stasys), gim. 1909, gaisrinin
kas, g. v. Kaunas.

9367. Ruginis, Klemensas 
(Juozas), 48, lektorius, g. v.

(Vladislovas), 30, ūkin., g. v.
Trakai.

9333. Rotkevičienė, Valerija 
(Jonas), 46, ūkin.

sąrašas yra labai svarbus, Į 9334. Rotkevičius, viadisio- 
nes iš jo Amerikoje gyve-!vas (Antanas), 50, ūkin. 
nanti giminės ar pažįsta- 9335. Ronkaitytė, Birutė Al
mi galės sužinoti apie sa- na (Juozasv), 14, mokinė, g. v. Kaunas.
VUOS1US, nuo kurių dabar Kaunas. Į 9368. Rugys, Jonas (Anta-

9336. Ronskaitė, Elena (Jur- nas), 34, policijos tarnautojas, 
gis), 16, g. v. Kamemai, Ruda
mina.

negauna jokių žinių.
Sąrašas sunumeruotas ir

alfabetiškai sudarytas. 
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o;gk)>18- 
skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje.

(Tąsa)
9305. Rodzevičius, Vacys

g. v. Miliškiai, Lukšiai.
9369. Rugienė - Pakinkytė,

9337. Ronckaitė, Vanda (Jur- Marijona, 27.
9370. Rugys, Kastytis (Jo-

9338. Ronckienė, Elena, gim. nas), 7.
1890, ūkininkė. Į 9371. Rūgytė, Jūratė (Jo-

9339. Roncka, Jurgis, gimęs nas), 6.
1886, ūkininkas.

9340. Ron, Stanislovas, 24, g. 
v. Rūdininkai.

(Juozas), 28, karys, g. v. Vii- Į 9341 v Romšaitis, Antanas
mus.

9306. Rodzevičius, Stanislo
vas (Stanislovas), 27, ūkin., g. 
v. Cveikovščizna, Turgeliai.

9307. Rodzevičienė, Marija 
(Karolis), 59, ūkin.

9308. Rodolevičius, Vladas Į

(Laurentijus), 40, gydytojas, g. 
v. Šakiai.

9342. Ramoška, Vytautas, 27, 
ūkininkas, g. v. Vilnius, Pabra-

. dė.
9343. Romerienė, Sofija (Ta

das), 54, samdinė, g. v. Tyta-*
(Ksaveras), gim. 1904, vežikas vžnab Raseiniai.

9372. Ruišas, Viktoras (Do
mas), 42, mok. g. v. Žagarė.

9373. Ruišienė, Marija, 41, 
mok., g. v. Žagarė.

9374. Ruišaitė, Nijolė (Vik
toras), 12, mokinė.

9375. Ruišaitė, Rimutė (Vik
toras) , 8.

9376. Ruišas, Vytautas (Vik
toras), 4.

9377. Ruišelis, Kostas (Liu
das), 43, ūkin., g. v. Grigalių-Į 9408. Ruseckas, Jonas (An- biržė.

g. v. Kaunas, Šančiai
9309. Ročas, Vladas (Vladas) 

gim. 1930, mokinys, g. v. Kė
dainiai.

9310. Ročas, Keistutis, (Vla
das), gim. 1938.

9311. Ročaite, Regina (Vla
das), gim. 1928, mokinys.

9312. Ročienė, Marijona

nai, Švenčionys. tanas), 35, artistas, g. v. Vil-
9378. Rūkas, Izidorius (Izi- nius.

dorius), 40, fotografas, g. v.l 9409. Rusenąs, Kostas (Juo- 
Kehnė. zas), 36, darb., g. v. Panevėžys.

9379. Rukienė, Liuda, 35,1 9410. Ruseckienė (Vladas),
mokytoja. 60, šeim., g. v. Vilkabaliai, Bar-

9380. Rūkas, Rimutis (Izido
rius), 3.

tininkai.
9411. Rusteika .Vladas (Sta-

Ona9344. Romeris, Eugenijus 
(Izidorius), 70, ūkin.

9345. Romelis, Alfonsas (A- 
doifas), gim. 1922, g. v. Roki- 
tai, Adutiškis.

9346. Romelis, Mečius (Jus
tinas), g. 1916, g. v. Vileitai, 
Adutiškis.

9347. Rudaitienė, Sofija
(Adomas), gim. 1905, siuvėja. Į (Vincas), gim. 1907, g. v. Kau-

9313. Ročas, Vladas (Jonas), nag
gim. 1902, samd., g. v. Kedai- 9348. Rudaitytė, Virginija
niai- _ (Antanas), 13 mėn. amž.

9314. Rocevičienė, 85, g. v. 9349. Rudaitienė - Sniečkaitė,
Budai, Eržvilkas. Agota (Jonas), 65, šeim., g. v.

9315. Rocbučas, Petras (Jo- Kaunas
nas), 41, karys, g. v. Vilnius. j 9350 Rudauskienė, Elena

9316. Roo, Jadvyga, gimusi’ (Kristupas), 46, g. v. Švenčio-
1901, g. v. Vilnius. -. Į nys

9317. Roo, Edvardas, gimęs i 935! Rudys> Pranas (Myko-
1889, samd. las), gim. 1902, inžinierius, g.

9318. Rymontas, Pranas, 2;v giauliai.

9381. Rukaitė, Jūratė (Izido- nislovas), 41, samd., g. v. Pa- 
rius), 1. ! venčiai.

9382. Rūkas, Romualdas, 5, 
g. v. Vituriai, Skapiškis, Rokiš
kis.

9383. Rukienė, Stefanija 
(Antanas), 35, mokyt., g. v. 
Gubova.

9384. Rulinskis, Edvardas (Vladislovas), 45, šeim.

mėn. amž., g. v. Eidžiotai, Kal
tinėnai.

9319. Rymontaitė, Jadvyga, 
19, tarnaitė.

9319. Rozvadovskis, Jurgis 
(Petras), 17, g. v. Vilnius.

9321. Rozvadovskienė, Jani-
na, 47.

9322. Rozvadovskis, Petras,
60. gydytojas.

9323. Rozmanas. Algirdas
(Vladas), 14, mok., g v. Pae-
žeriai, Panevėžys.

9324. Rozmanienė, Valerija
(Mykolas), 41, šeim. 

9325. Rozmanaltė, Danutė
(Vladas), 19, studentė. 

9326. Rozmanas, Vladas

9352. Rudminas, Kazys (Pra-

48, ūkin., g. v. Viešai, Širvin
tai.

9385. Rulinskienė, Katerina 
(Jonas), 63.

9386. Rnmbaitis. Vytautas 
(Antanas), gim. 1921, studen-

nas), 45, ūkin. g. v. Sakalai, į tas. 8- v. Baisogala.
Garliava. I 9387. Rumbauskas, Jonas

9353. Rudminienė, Česlovai (Juozas), 27, teisininkas, g. v. 
(Vaclovas), 44, šeim., g. vieta ĮKaunas.
Kaunas. 9388. Rumbinienė, Marijona

9355. Rudminaitė,
(Kazys), 6.

9357. Rudovičius, Klemensas 
(Kazys), gim. 1904, darb., g. v. 
N. Vilnia.

9358. Rudzevičius, Vincas 
(Silvestras), 45, ūkin., g. vieta 
Kuosiai, Bortininkai.

9359. Rudzevičienė, Veroni- 
, ka (Andrius), 40, ūkin., g. v.

(Stanislovas), 48, armijos ma-_Kuosiai 
joras.

Giedrė

9442. Rutkauskaitė, 
(Vytautas), 2.

9443. Rutkauskaitė, Zosė (Al
fonsas), 10, mok., g. v. Kaunas.

9444. Rutkauskaitė, Elena 
(Kazys), 22, Kaunas.

9445. Rutkauskienė - Alek- 
sandravičartė, Marija (And
rius), 49, g. v. Budriai, Garlia
va.

9446. Rutkauskaitė, Elena 
(Kazys), 23, samd.

9447. Rutkauskas, Konstan-

9412. Rusteika, Steponas 
(Vytautas), 58, g. v. Kaunas.

9413. Rusteika, Valerijonas
(Jonas), 54, ūkin., g. v. Beino-tas (Kazys), 18, samd 
riškiai, Grinkiškis. į 9448. Rutkauskaitė,

9414. Rusteikienė, Sofija (Kazys), 16, ūkin.

9473. Sabaliauskaitė, Elena 
(Juozas), 33, dari)., g. ▼. Ute
na, Babtai.

9374. Sabaliauskas, Romual
das (Zenonas), 2, g. v. Jurbar
kas.

9475. Sabaliauskas, Algirdas 
(Zenonas), 8, g. v. Jurbarkas.

9476. Sabaliauskas, Zenonas 
(Jonas), 37, samd., g. v. Jur 
barkas.

9477. Sabaliauskas, Antanas, 
39, karininkas, g. v. Krekenava.

9478. Sabaliauskienė, Štanis- 
lava, 33, šeim., g. v. Jurbarkas.

9479. Sabaliūnas, Romaldas 
(Zenonas), gim. 1989, g. v. Jur 
barkas.

9480. Sabaliūnas, Eduardas 
(Zezonas), gim. 1934.

9481. Sabaliūnas, Zenonas 
(Jonas), gim. 1908, samd.

9482. Sabaliūnienė, Stanisla
va (Kostas), gim. 1910.

9483. Sabalys, Antanas (Juo
zas), 31, technikas, g. v. Vil
nius.

9484. Sabanskas, Mečys 
(Juozas), 46, g. v. Tatarikai, 
Panemunėlis.

9485. Sabaliauskienė, Paulina 
(Juozas), 37, ūkin., g. v. Pane
munėlis.

9486. Sabatauskas, Eugeni
jus, 2, g. v. Skaudvilė, Tauragė.

9487. Sabatauskas, Vytautas 
(Pranas), 10.

9488. Sabatauskas, Pranas, 
37, knygvedis.

9489. Sabatauskienė, Emilija, 
.40.

9490. Sabienė, Agota (Ignas) 
35, mokyt., g. v. Pasvalys.

9491. Sabienė, Matilda (Ra
polas) , gim. 1905, mokyt., g. v. 
Rokiškis. ~ *

Liuda

J

For Victory
Buy 
0. S. DEFENSE
BONDS
STAMPS

9415. Rusteikienė, Janina
(Valerijonas), .15, mok.

9416. Rusteikienė, Marija
(Valerijonas), 12, mokinė.

9417. Rusteika, Kazimieras 
(Valerijonas), 9.

9418. Ruščicas, Gridonas, 61, 
ūkin., g. v. Juodiškiai, Giedrai
čiai.

9419. Ruščicienė, Marija, 56.

9449. Rutkauskas, Petras, 44, 
veterinaras, g. v. Ariogala.

9492. Sabienė, Agota, gim. 
1913, skalbėja, g. v. Kaunas.

9493. Sabalis, Juozas (Ka
zys), 31, darb., g. v. Šiauliai.

9494. Saeėvičienė, Julija, 80, 
šeim., g. v. Garbanališkiai, An-

9450. Rutkauskienė, Zuzana
(Vincas), 37, ūkin. 9495. Sacevičius, Eustachas

9451. Rutkauskaitė, Romual-1 (Juozas - Norbertas), 38, giri- 
da (Petras), 14, studentas. ninkas, g. v. Linučiai, Malėtai

9452. Rutkauskaitė, Vida 9435 Sacevičiūtė, Marija
(Petras), 8. (Juozas), 34, šeim

9453. Rusas, Ipolitas (Ste- 9497. Sachanovienė, Aleksan- 
pas), 33, siuvėjas, g. v. Kaunas. dra (Mykolas), 55, g. v. Kybar-

9454. Rusienė - Vyčaitė, Elz-
bieta (Jonas), 26, slaugė. 9493. Sacevičius, Stasys

9455. Ruzgytė, Marė (Jo- (Juozas)f 40,
9420. Ruščic, Zigmas (Zig- 

(Mykolas), 57, ūkininkė, g. v. mas), 64, g. v. Vilnius.
Kipštai, Menkučiai. 9421. Ruščyc, Vanda (Zig- nas), 30, ūkin., g. v. Pentupis,

9389. Rumbinas, Anicetas mas), 22, slaugė.
(Kazys), gim. 1913. j 9422. Rusenąs, Karolis (Pra-

9390. Rumbinas, Kazys (Ka-jnas), gim. 1910, samd., g. v.
zys), gim. 1916. Kaunas.

9391. Rumbinaitė, Stefa (Ka- 9423. Rusenąs, Antanas (Ka- nas), 25, ūkin.
zys), 20. zys), 52, ūkin. g. v. Panemunė-

9392. Rumelaitis, Antanas i lis, Ginočiai.

Sasnava.
9456. Ruigys, Jonas (Jonas),

28, ūkin.

9499. Szchockis, Aleksandras 
(Stasys), 38, darb., g. v. Vil
nius.

9506. Sadauskaitė, Ramutė
9457. Ruzgytė, Adelė (Jo-| (Kazys), 5, g .v. Varniškiai 

Punskas.
9458. Ruzgus, Valerijonas! 9501. Sadauskaitė, Janutė 

(Albertas), gim. 1908, mokyt.,Į (Stasys), 4 mėnesių amž.
(Vincas), gim. 1906, policiniu- • 9424. Rusienė, Teklė (Jo- ’ g. v. Saldutiškis. Į 9502. Sadauskas, Vytautas
kas, g. v. Pavilktiniai, Sintau- nas), 46, šeim. 9459. Ružickis, Adomas-Zdis- (Stasys), 2 metų amž. ‘
tai. 1 9425. Rušėnaitė, Vanda (An-į lovas (Petras), gim. 1900, g. v. J 9503 Sadauskas, Algis (Sta-

9360. Rudzevičius, Vytas. (Juozas), gim. 1911, šeim
9393. Rumelaitienė, Elena tanas), 15, mokinė.

9327. Rozenbergas, Vaclovas (Vincas), 19, studentas
(Vladas), 26, darb., g. v. Be- 9361. Rudzevičius, Antanas! 1 Antanas), 3. 
kiškė, Švenčionys. (Kazys), 45, darb., g. v. Kau-

9328. Rozenbergaitė, Bronė nnc.(Vladas>, 28, slaugė. i" Ru«kas, Antanas

9329. Rozenberg&ite, Geno- (petras) ,27, mok., g. v. Kalvai, J (Antanas), 1
vaite (Vladas), 32, siuvėja. |Kapčiamiestis. | £3£7. Runta, Ignas (Simas),

9330. Rozenbergienė, Uršulė 9363 Rudzinskas. Adolfas ■ ^906, mok., g. v. Seirijai,
(Pranas), 53, šeim. j (Norbertas), 50, ūkin., g. vieta Alytus.

9331. Rotkevičius, Felicijo-! Dolmkai, pabradė.
nas (Julius), gim. 1897, g. v. 
Vilnius.

9364. Rudzinskienė, Malvina. 1915, šeim.

9426. Rušėnaitė, Liucija (An-
9394. Rumelaitis, Remigijus tanas), 12.

9427. Rušėnas, Gediminas-
9395. Rumelaitytė, Lijana Jonas (Antanas), 11.

(Antanas), 7. 9428. Rušinbs, Liudvikas, 56,
9396. Rumelaitytė, Ivona aptiekorius, g. v. Akmenė.

9429. Rušinienė, šeim.
9430. Rušinaitė, (Liudvikas).
9431. Rušinaitė (Liudvikas).
9432. Rušinskienė, Petrė 

9398. Runtienė, Marijona, g. ; (Petras), gim. 1919, darb., g.
iv. Kretinga.

45.

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?
"Darbininkas" išlei* 

do labai naudingą kny
gutę, kuri labai daug 
padės tiems, kurie ruo
šiasi gauti Amerikos pi
lietybės antruosius po
pierius. Joje yra trum
pai suglausti klausimai

ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu
tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridi- 
kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Norintieji gauti knygutę — "KAIP TAPTI 
AMERIKOS PILIEČIU?"—įdėkite į konvertą 25< 
ir priklijavę 3ę štampą, pasiųskite "Darbinin
kui", 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. ir tuo
jau ją gausite.

9399. Runtaitė, Aldona (Ig-Į 9433. Ruškys, Juozas (Ado-
nas), gim. 1938. mas, 50, samd., g. v. Šiauliai.

9400. Ruočkus, Pranas (Pi- 9434. Ruškienė, Eugenija 
jus), gim. 1904, samd., g. vieta (Juozas), 38, šeim.
Kaunas.

9401. Rudzič, Pranas (Myko-
9435. Ruškys, Algimantas 

(Juozas), 14, mok.

Vilnius. Į sys), 9.
9460. Ružinskas, Jonas (Ka-Į 9504. Sadauskas, Stasys (Jo-

zys), 31, ūkin., g. v. Videniš- Į nas), 37, ūkin. 
kiai, Malėtai. 9505. Sadauskas, Justinas

9461. Ružinskienė, Ona (Jo- (Vincas), 52, ūkin., g. v. Buda,
nas), 35, ūkin. Jankai.

9462. Ružinskas, Jonas (Jo- 9506. Sadauskas, Juozas
nas), 13. Į (Juozas), 30, samd., g. v. Var-

9463. Ramanauskaitė, Ona,
48, mokyt, g. v. Skuodas. 9507 Sadauskas, Jonas (Ro-

9464. Rusteikaitė, Sofija manas), gim. 1902, darb. g. v. 
(Stasys), 30, slaugė, g. v. Ky- Vilnius.
bartai, Šiauliai. 9508. Sadauskienė, Olga, g.

9465. Saaris, Vytautas, 30, H903 
ūkin., g. v. Kimentmedžiai, Be- 9509. Sadauskienė, Katrė, 24,
tygala. ūkin.., g. v. Valponiškis, Puns

9466. Sabas, Juozas (Baltra-
miejus), 50, mokyt., g. v. Pa- 9510. Sadauskienė, Marė 
svalys. Į (Stasys), 60, šeim

9517. Sadevičius, Juozas 
(Juozas), gim. 1910, karys g. 
v. Upytė, Naumiestis.

9518. Saikauskas, Vytautas 
(Mykolas), 34, ūkin., g. v. Bar
zdžiai, Raudonė.

9519. Sajeta, Antanas, gim. 
1888, samd., g. v. Vilkaviškis.

9520. Saiko vskis, Venčislo- 
vas (Mykolas), 40, teisininkas, 
g. v. Vilnius.

9521. Sakalas, Jurgis (Anta
nas), 28, darb., g. v. Apnarai, 
Pažaislis.

9522. Sakalas, Viktoras (Juo
zas), gim. 1905, kapitonas, gyv. 
v. Kaunas.

9523. Sakalauskaitė, Emilija 
(Jonas), 18, studentė, g. vieta 
Vilijampolė.

9524. Sakalauskaitė, Marija 
(Henrikas), 1, g. v. Aunovenai, 
Šaukėnai.

9525. Sakalauskaitė, Stefani
ja (Leonas), 19, g. v. Vilnius.

9526. Sakalauskas, Antanas 
(Antanas), gim. 1909, darb., g. 
v. Šakiai.

9527. Sakalauskas, Henrikas 
(Jonas), 45, ūkin., g. v. Runo- 
vėnai, Šaukėnai.

9528. Sakalauskas, Henrikas 
(Lionginas), gim. 1920, g. v. 
Kaunas.

9529. Sakalauskas, Jonas (Jo
nas), gim. 1936, g. v. Kaunas.

9530. Sakalauskas, Jonas 
(Jonas), 51, mokyt., g. v. Kau
nas.

9531. Sakalauskas, Jonas
tJonas), 38, g. v. Linkaičiai.

9532. Sakalauskas, Jonas 
(Henrikas), 6, g. v. Aunovenai, 
Šaukėnai.

9533. Sakalauskas, Kazys 
(Jonas), 43, ūkin., g. v. A. Pa
nemunė, Kazeliai.

9534. Sakalauskas, Keistutis 
(Jonas), 5, g. v. Linkaičiai.

9535. Sakalauskas, Liudas 
(Jonas), 7.

9536. Sakalauskas, Medardas 
(Vincas), 29, ūkin., g. v. Šim- 
šai, Tytuvėnai.

9537. Sakalauskas, Stasys 
(Jonas), 21, studentas, g. vieta 
Kaunas.

9538. Sakalauskas, Vaclovas 
(Pranas), 23, darb., g. v. Pane
vėžys.

9539. Sakalauskas, Vincas, 
68, ūkin., g. v. šimšai, Tytuvė
nai.

9540. Sakalauskas, Vytautas 
(Jonas), 11, g. v. Linkaičiai.

9541. Sakalauskienė, Adolfi
na, 60, ūkin., g. v. šimšai, Ty
tuvėnai.

(Bus daugiau)

r
L' 1

Raumenų 
sukietėjimas 

neprivalo tave 
sulaikyti dabar!

Kada laikas toks brangus, ne
leisk skaudantiems, {temptiems ir 
nuvargusiems raumenims sulaiky
ti tave. Uždėk Johnson’s Red 
Cross Kompresą ant skaudančios 
dalies ir patirk jo greita, tildantį 
ir malonų palen6gvinimą. Reika
lauk Johnson’s.
Produktas Johnson A Johnson, pa
saulio didžiausios išdirbystčs chi- 
rurgiškŲ tvarsty.

las), gim. 1918, studentas, g. v.l 9436. Ruškytė, Izolina (Juo- 9467. Sabas, Keistutis (Vin-I 9511. Sadauskienė. Marija, 
Vilnius. zas), H. i ca«>’ 1934’ mokinys, g. v. 40, šeim., g. v. Buda, Jankai

9402. Rupeika, Viktoras, 38,j 9437. Ruškys, Adolfas (To- Rokiškis. 9512. Sadauskaitė (Vladas),
samd., g. v. Kaunas. mas), gim. 1893, ūkin., g. v. 9468. Sabas, Pranas, gimęs j g mėnesių amž., g. v. Mikitai,

9403. Rupeikienė - Ostachavi- 
čiūtė, Uršulė, 40, samdinė.

9404. Rupeika, Regimentas 
(Viktoras), 10.

9405. Rupeika, Algimantas 
(Viktoras), 6.

9406. Rupeikaitė, Ina (Vik
toras), 4. ’

9407. Rusas, Jonas (Juozas), 
mok., g. v. Pašlaunis, Kelmė.

Gaisrai, Pilviškiai.
9438. Ruškienė, Elena«(Juo- 

zas), gim. 1899, šeim.
9439. Ruškytė, Bronė, gim. 

1912, darb.. g. v. Kaunas.
9440. Rutkauskienė. Aloiza 

(Eustachas). 58, ūkin., g. v. 
Raudondvaris, Nemenčinė.

9441. Rutkauskienė, Jadvyga. 
36, šeim.. g. v. Gen'aičiai, Pa-

1936, g. v. Prienai. Lekėčiai.
9469. Sabas. Romanas (Juo- 9513. Sadauskaitė, Irutė (An-

zas), 10, mokinys, g. v. Pasva- tanas), l(/2, g. v. Paviekėjai. 
lys- 9514. Sadauskas, Liudvikas

9470. Sabas, Vincas, gim. (Antanas), 14, mokinys.
1903, mokyt., g. v. Kėdainiai. 9515. Sadauskas, Vladas, 42,

94/1. Sabaite, Birute (V in- g-, y. Obeliai.
cas), gim. 1937, g.- v. Rokiškis.

9472. Sabaitė, Saulytė (Juo
zas) ^9, mokinys, g. v. Pasvalys.

9516. Sadlauskienė, Salomėja 
(Feliksas), gim. 1907. mokyt., 
g. v. Lekėčiai.

JOHNSONS
RED CROSS

PLASTER
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Tikrojo Tikėjimo Išlaikymas

Maldos Apaštalavimo Intencija 
Lapkričio Menesiui

Kas Brangesnio (Jž Gyvybe?
Mažai galvodamas žmogus ne retai pasako, jog 

nesą nieko brangesnio už gyvybę. Bet tai ne tiesa. Tūk
stančiai savanorių guldančių galvas įvairiuose Euro
pos kraštuose šaukia: LAISVĖ BRANGESNĖ UŽ GY
VYBĘ! Tik neprotingam gyvulėliui ir bailiam, be jo
kios savigarbos žmogui nėra nieko brangesnio už savo 
kailį.

Kas Brangesnio Už Laisve?
Bet ir laisvė nėra visų didžiausioji žmogaus gėry

bė. Buvo seniau ir dabar yra daugybė žmonių išsiža
dančių laisvės, kad išgelbėtų TIKĖJIMĄ. Ir senosios 
Romos kalėjimai ir moderniosios bolševikų bei nacių 
koncentracijų stovyklos primena, jog “Dievo labiau 
reikia klausyti, negu žmogaus”, nors tas žmogus galė
tų atimti tavo laisvę. Tikėjimas brangesnis už laisvę 
Nelaisvė pavergia vien kūną. Ji negali sutrempti į pur
vą žmogaus sielos, negali surakinti jo dvasios. 0 žmo
gus be tikėjimo jau nebe žmogus. Jis tik į žmogų pa 
našus gyvulys. Tokiam “geriau, kad jis nebūtų gimęs”, 
anot Išganytojo.

. Kas Gere Iš Tikėjimo?
Jis padaro žmones Dievo vaikais. Taip sako Šv. 

Jonas: “tiems, kurie tiki į jo vardą... jis davė galios bū
ti Dievo vaikais” Jo. 1,12.

Jis teikia mums amžiną gyvenimą, laimę: “Aš at 
sikėlimas ir gyvybė; kas tiki į mane, nors ir būtų mi
ręs, bus gyvas; ir kiekvienas, kurs yra gyvas ir tiki ;į 
mane, nemirs per amžius”. Jo. 11,25.

Tas amžinasis gyvenimas yra toks brangus, kad 
Dievo Sūnus nedvejoja lieti savo kraują, norėdamas 
mums jį nupelnyti. O mus Jis įspėja, jog geriau esą 
netekti visų šio pasaulio gėrybių, geriau sunaikinti sa
vo kūno sąnarius, jei jie kliudo patekti į tą amžinąjį 
gyvenimą, geriau net prarasti savo gyvybę, negu nu
stoti dangaus karalystės. Niekas negali gauti tos dan
gaus karalystės be tikėjimo. Pirmų pirmiausias žings
nis į amžinąją laimę tai tikėjimas. Štai kodėl jis toks 
brangus!

Kančiose Gimdytas
Kiek vargo kaštavo mielam Jėzui tą tikėjimą pa

sėti! Kiek vargo padėjo apaštalai ir misijonieriai jam 
išplatinti! Sekančią Šv. Povilo vargų litaniją galėtų 
pasirašyti kone kiekvienas misijonierus: “dažnai ke
lionėse, pavojuose upių, pavojuose galvažudžių, pavo
juose nuo vientaučių, pavojuose nuo pagonių, pavojuo
se miestuose, pavojuose tyruose, pavojuose jūroje, pa
vojuose tarp netikrų brolių; varge ir skurde, daugely
je budėjimų, alkyje ir troškime, daugelyje pasninkų, 
šaltyje ir nuogume”. 2 Kor. 11, 26. Su kentėjimais tu
rėjo susidurti ir daugybė eilinių tikinčiųjų drįsę pri
imti tikėjimą į Kristų. Ne vienos Romos miestas ir jo 
imperija yra prisisiurbę krikščionių kraujo. Kiekvie
nas Europos kraštas yra turėjęs ir turi savo kankinių. 
O kas suskaičiuos tuos tylius kentėtojus, persekioja
mus savo pačių namelių pastogėje už tai, kad nori 
krikščioniškai gyventi?

Vienas iš žuvininkų laivų, kuris taikos metu veždavo būrius sportininkų - žuvininkų į jūreles 
žuvauti, dabar, atlieka rimtą darbą, medžiodamas priešo submarinus. Tai U. S. Coast Guard sar
gybos patruliai, ir dabar randa tam tikro malonumo sučiupti priešą betykojantį užpulti.

Pennsylvanijos Žinios
LIETUVIŲ PAR. BAŽNYČIOS 

SIDABRINIS JUBILIEJUS
St. Clair, Pa. — Šįmet, buvo Kun. Kutą, kuris sek 

spalių 22 d., suėjo 25 me- madieniais lankė parapiją 
tai, kai Šv. Kazimiero lie- iš Shenandoah. Po to buvo 
tuvių parapija, St. Clair, šie kunigai: Durickas, 

Tiesa, para- Raštutis, Miežvinis, Bula, 
pija jau 30 metų kai čionai Klevinskas, Matulaitis, ir 
įsteigta, bet per penkius dabartinis klebonas Kun. 

e ; metus neturėjo nei savo j Petras P. Laumakis (1937
Šventasis Tėvas Kviečia bažnyčios, nei klebonijos, m.)

Tų pavojų akivaizdoje Šv. Tėvas kviečia M. Apaš- ir užtai turėjo prieinamai Bažnyčiai skiepas žemės 
talavimo narius melstis, aukoti savo gerus darbus ir kur kitur laikyti pamaldas įsigyta 1916 metais. Kerti-

nedorų žmonių, niekaip nenorinčių žaboti savo išgve- 
rusias aistras. Jiems tikėjimo varžtai lyg peilis po kak- j 
lu, doresni žmones jiems nuolatinis kibrokštas. Ir vie
ni ir kiti neapkenčia tikėjimo, ir vieni ir kiti jį perse-' 
kioja. Jau dvidešimts su viršum metų, kaip bolševiz- Į 
mas iš kailio neriasi išrauti paskutines tikėjimo šak
neles iš Rytų Europos žmonelių širdžių. Europos vidu
ryje ir vakaruose bolševikams į talką atėjo naciai. Ma
ža kraštų beliko, kur jų kruvina ranka nesiektų smaug
ti mūsų tikėjimo. Didžiausiame pavojuje yra milijonai 
Europos jaunimo ir vaikų. Kaip ilgai atsilaikys jų 
jaunos neprityrusios sielos netikėlių viliojimams, gra- pa gyvuoja 
sinimams ir persekiojimams? Ko susilauktų tikėjimas 
Europoje, jei karą laimėtų, ar bolševikai, ar naciai?

kentėjimus per lapkričio mėnesį UŽ TIKROJO TIKĖ
JIMO IŠLAIKYMĄ EUROPOJE. Mums nevalia ramin
tis Kristaus prižadėjimu, kad jo Bažnyčios “nė praga
ro vartai nenugalės”, ir kuo ramiausiai miegoti! Tas

iki įsigyjo nuosavą bažny- nis akmuo pašventintas 
čią ir kleboniją. Į kovo 30 d. 1917. Bažnyčios

Įvairios iškilmės yra statyba užbaigta spalių 22 
rengiamos, kad tinkamai d., 1917 m

prižadėjimas liečia Bažnyčią visame pasaulyje, ne ku_ į apvaikščioti tas sukaktis. Parapija turi nuosavas 
riame nors viename krašte. Niekas neįstengs jos išnai- ‘ ParaP1Jos ir nycios, u- j apmes, unas jsigyjo 
kinti nuo visos žemės paviršiaus. Bet Kristus nepriža
dėjo išsaugoti tikrąjį tikėjimą kiekviename žemės 
kampelyje. Šiaurinė Afrika ir Mažoji Azija buvo kadai
se žydintys katalikų kraštai. Kiek šventųjų jie davė 
Bažnyčiai! O kas iš tikėjimo beliko mūsų dienoms?
Skurdūs griūvėsiu likučiai. Niekas negali užtikrinti, 
kad panaši nelaimė nelaukia ir Europos žmonų. Todėl 
tų pavojų akivaizdoje kiekvieno savo tikėjimą mylin
čio krikščionies pareiga yra maldauti Dievą pasigailė
ti milijonų sielų, patekusių į pavojų nustoti tikėjimo.
Kas dieną melskime Viešpatį, kad jis teiktųsi sudraus
ti tikrojo tikėjimo priešus, o žmonių širdyse uždegti 
karštesnę tikėjimo meilę ir duoti drąsos už tikėjimą 
viską, net mirtį nukentėti. Kun. J. Kidykas, S. J.

ten, lapkričio 1 dieną. Iš-11929 m., kun. Matulaičio 
kilmės prasidės iškilmin- rūpesniu. Pastaraisiais 
gomis šv. mišiomis ir baig- penkiais metais bažnyčia 
sis šauniu bankietu vaka-'ir klebonija pergyveno 
re. i daug pataisymo ir pagra

žinimo iš vidaus ir iš lau
ko. Parapija dabar turi a-

TRUMPA PARAPIJOS 
ISTORIJA

St. Claires lietuvių para-

Bet ta varguose sęta, ašaromis ir krauju laistyta 
krikščionybės sėkla nešė ir neša gražių vaisių. Kaip 
tas naujas tešloje raugas, ji persunkė laukinį Europos 
tautų gyvenimą ir iškels jį į didžias dvasios kultūros 
ir medžiaginės civilizacijos aukštumas. Tikėjimas su
traukė vergijos ir baudžiavos pančius, pastatė našlai- 
tynus, seneliams prieglaudas, ligonines. Aplink baž
nyčias ir miškų kirtimuose išdygusius vienuolynus iš
augo miestai miesteliai su savo mokyklomis ir univer
sitetais. O jau patys gražiausieji tikėjimo vaisiai tai 
tie teisingi, dori, blaivūs, darbštūs, kantrūs, Dievą ir 
artimą mylį žmones, ir tie tūkstančiai visokio amžiaus, 
lyties bei luomo šventųjų. Jie yra gyvi liudininkai, ką 
gali tikėjimas iš žmogaus padaryti, jei tik jis stengia 
si pagal tą tikėjimą gyventi.

o — ■■ ----nauji vioau rovojai
Visada buvo ir bus žmonių norinčių užimti Dievo 

vietą. Jie kovojo ir kovos prieš tikėjimą, kuris nelei
džia jiems pavergti žmonių sielų ir širdžių. Buvo ir bus

Pranešimas Visiems Maldos 
Apaštalavimo Direktoriams Ir 

Nariams
Jau seniai išsibaigė a. a. Kun. Saurusaičio išleis

tieji Maldos Apaštalavimo įstatai, o Lietuvoje leistųjų 
šiuo metu čia ir gi nebegalima gauti. Kunigų prašomas 
baigiu rengti naują tų įstatų leidimą. Knygutė apims 
pačių įstatų vertimą ir jų aiškinimą. Ypatingai yra 
stengiamasi kuo ryškiausiai nušviesti pagrindines na
rių pareigas, įvairių laipsnių skirtumus, parodyti ko
kie, stačiai begaliniai, dvasiški turtai yra galima lai
mėti M. Apaštalavimo nariams, ir kaip jis aūklėja žmo
nes praktikuoti pačias pagrindines mūsų tikėjimo tie 
sas.

Knygutė norima išleisti prieš Kalėdas. Būtų gera 
žinoti, kokį skaičių tų knygučių spausdinti. Todėl pra 
šau gerbiamųjų Kunigų ir M. Apaštalavimo pirminin
kų kiek galima greičiau pranešti, kiek narių turite sa 
vo parapijoje ir kiek knygučių manote užsisakyti.

Laiškus malonėkite siųsti šiuo adresu:
Rev. J. Kidykas, S. J.

321 Willings Alley Philadelphia, Pa.

sion as the Poles and other Na- 
zi - occupied nations, are even 
more merciless than the Nazis 
themselves, is impossrble to 
believe by a world that has 
come to connote Naziism witli 
the lowest and most brutal 
form of inhumanity and perse- 
cution known to mankind. It 
also knows that the Lithua- 
nians are completely powerless 
in their own country, and that 
if any acts of brutality are 
being committed in Lithuania, 
they are being perpetrated by 
yie Nazi occupants.

In refutation of the un- 
founded accusation that the 
people of Lithuania have been 
or štili are persecuting and 
slaughtering the helpless, tragi- 
cally stricken Poles, an impar- 
tial ohserver, H. Foster Ander- 
son, delegate of the Polish Re- 
ief Fund in Lithuania, writes 
in his book “Borderland Rus- 
sia ': “The Lithuanians were 
doing their best with a very 
difficult situation and it is my 
considered opinion that the 
Poles u~e re decently treated, 
when one takes into-account 
the iii feeling that had existed 
for years between the two 
countries”. (p. 171). Mr. Ander- 
son also statės that the Lith
uanian Government helped ma
ny Poles to escape to England 
by issuing Lithuanian docu- 
ments to them. (p. 196).

The Lithuanians are not 
strangers to suffering, persecu- 
tions and oppression. They, likę 
the other Nazi - occupied na- 
tions of Europe, know from 
tragic experience that it means 
to be helpless and at the mercy 
of a cruel oppressor. They have 
suffered too much themselves 
to want to inflict suffering and 
persecution upon other helpless 
peoples.

Any inference to the contrary 
is nothing būt malicious propa
ganda, and a slur upon the 
good name and reputation of a 
nation that has become known 
throughout the world for its 
peacefulness, humanity and 
scrupulous consideration for 
the rights of others.

LITHUANIAN 
INDEPENDENCE 
DAY COMMITTEE 

By: Lon L. Labanauskas 
Chairman

* Attest: Edvcard J. Kubaitis 
Secretary.

pie 250 šeimų. Kariuome
nėn išleido 75 jaunuolius

pija įkurta 1912 metais, ir 3 slauges, kurių tarpe y- 
Josios pirmas klebonasira 9 leitenantai. R.P.L.

LIETUVIŲ PROTESTAS 
PRIEŠ LENKUS

Šiomis dienomis Chica
gos (III.) Lietuvių Nepri
klausomybės Dienos Ko
mitetas, kurį sudaro įvai
rių organizacijų atstovai, 
pareiškė griežtą protestą 
prieš tuos lenkus ir jų 
spaudą, kurie platina me
lus ir šmeižia lietuvių tau
tą, kaip tai padarė Lenkų 
Žinių Agentūra “PAT”.

Lietuvių Komitetas savo 
protestą pasiuntė lenkų 
laikraščiams ir lenkų val
džios ištrėmime pareigū
nams, pareikšdamas štai 
ką:

The Lithuanian Independence 
Day Committee. comprised of 
representatives of Lithuanian 
organizations in Chicago. in 
session at Darius-Girenas Hali. 
Chicago, Illinois. October 9. 
1942, goes on record in vigorous 
protest against the malicious 
and unjust accusations against 
the people of Lithuania being 
circulated by the Polish News

Agency “PAT” and published 
in “Kurjer Codzienny”, on Sep- 
tember 28, 1942, and in “Dzien- 
nik Chicagoski” on September 
29, 1942 and October 3, 1942.

The purported report circula
ted by “PAT” to the effect that 
the Nazis themselves were for- 
ced to intervene to prevent the 
wholesale slaughter of hund- 
reds of Poles and Jews by Lith
uanians, is so flagrant and ob- 
vious a piece of Nazi propagan
da that even the editor of the 
Polish “Zgoda” in Chicago re- 
fused to publish the article 
mentioned in his newspaper. 
stating that, in his opinion. it 
wras “nothing būt Nazi propa
ganda”.

At a time when the entire 
democratic world is shocked at 
the wanton and widespread 
brutallity and lack of humanity 
displayed by the Nazis in coun 
tries occupied by them. the in
ference that the Lithuanian 
people. who are themselves suf
fering the šame cruel oppres-'

FOR DINNER WEAR—TW4
daytime length cocktail-dinnrt 
dress decorated with colored 
sequins on collar, cufls ancj 
beit, was a feature of a recenl 
fashion displav for the benefit 
of Army Relief in New Yorkį
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$v. Pranciškus Asižietis Ir Mūsų Laikai
ICTORY 

BUY
UNITED 
STATES

NDS

AND 
STAMPS

(Kun. Pr. Juro paskaita,1 niekad nebūtų buvęs atsie- 
akaityta spalių 18 d. š. m., kęs savo tikslo — bet pa- 
Tretininkų Konferencijoj, So. remti Jo ir Jo saujalės se- 
Boston, Mass.) ikėjų pavyzdžiu ir vidųji-
* • • niais ir išoriniais giliais iš-
^°SC gyvenimais.
žiu dvyliktojo amžiaus ir Įgyvenęs pilnoj plotmėje 
mūsų dvidešimtojo yra Kristaus mokslą parodė 
privatiniame ir visuomeni- pasauliui kur yra tikras 
niame gyvenime daug pa- šaltinis laimės, nesudrum- 
našumo. Kadais ir šian- sto ramumo, savitarpios 
dien žmogus paliko tas pagarbos, nesibaigiančio 
pats su savo blogais polifl- džiaugsmo. Jo pavyzdis 
kiais ir ydomis. duotas pasauliui buvo ir

Šv. Pranciškaus Asižie- liks visiems geros valios----------------------------------
čia — Dievo dainiaus — žmonėms švyturiu, rodan- vės ir negimtų naujos, 
laikais vidurinė ir pietinė čiu kuriuo keliu einama į Kiekvienas iš mūsų ma- 
Europa buvo nenustojan- amžinatvę. Jo asmenybe to, junta ir žino, kad pa
čių karų arena. Dėl valdo- nuolat didžiuosis Bažny- šaulyje yra labai blogai, 
vų nesveikos ambicijos, čia, visada liks idealu ka- Atėjo laikai baisesni už Šv. 
vaikai vieno ir to pačio ti- talikams ir kitatikiams, jo Pranciškaus laikus. Laikai 
kėjimo ir Tėvo danguje, virve juosis ir toliau impe- blogesni tuomi, nes žmo- 
vieni kitus žudė, šlakštė ratoriai, karaliai, mokslo nės tai blogybei padaugin- 
kraujumi, ugnimi degino vyrai, išradėjai, šio pašau- ti įkinkė nuo anų laikų ge- 
sodybas, namus, bažny- lio galiūnai, darbo žmonės,' rokai pirmyn pasistumė- 
čias, miestus, naikino ir moterys ir jaunimas. jusią civilizaciją, kartu su 
plėšė, sunkiai sukrautą, j Kas gali būti daugiau jos visokiais išradimais, 
žmonių turtą. Karų išda-, patrauklaus ir imponuo-j Gerbiamieji
va - zmomų doroves sus- janco uz nemirtingą .r ne- Trptįninkaį dar^ina? 
mūkimas: vagystes, pieši- turintį sau lygaus dvasios ’ y

Sesės ir Broliai!
Mūsų yra pasaulyje di-

kavimai, šlikštus melas ir galiūną — Šv. Pranciškų 
apgaulė, nesuvaldimas že- Asižietį? 
mų žmogaus aistrų. Europoje — šaltinyje dėlė armija. Joks šventa 

Kita Šv. Pranciškaus lai-' mūsų tikybos, krikščioniš- sis panašios nebeturi. Tai 
kų nelaimių nelaimė tai kos kultūros ir civilizaci- galinga jėga kovai ir grą- 
gausumas pavojingų here- jos, šiandien verda kaip žinimui pasaulio Dievui, 
zijų - klaidatikiščių. Iš di- pekloje, kurios ugniniai Dejavimai, lingavimai gai
delio jų skaičiaus pavojin- liežuviai apėmė visą pa- vomis, kalbos — mažai ar 
giausios Bažnyčiai ir vi- šaulį, neišskiriant ir ma- visai nepadės. Revoliucija' 
suomenei buvo valdensų ir žiausios okeanų salelės, mums nepriimtina, ji ne- 
albigensų herezijos. Tos Griuvo niekam nekaltos, suderinama su Bažnyčios 
dvi turėjo daug panašumo taiką mylinčios, mažos ir mokslu ir šventojo Pran- 
į šių dienų siaubą - komu- didelės valstybės, išgriau- ciškaus dvasia. Pradėkime 
nizmą. Buvo neigiama pri- ta ištysi miestai, išžudyta evoliucijos keliu darbą, 
vati nuosavybė, atmetama milijonai žmonių, sunai-i Kaip? Norint atnaujinimo 
visai —kaipo velnio įsteig- kinta materialinės ir dva- I pasaulio, visu pirma rei- 
ta institucija — moterys- sinės kultūros židiniai, į kia pačiam atsinaujinti, 
tė, deginamos bažnyčios,1 Dievo ir Bažnyčios prisa-, padaryti dar vieną žingsnį 
žudoma dvasininkija, nai-! kymai mindžiojami, žmo-į pirmyn, dar biškį pakilti 
kinama tikėjimo simbo-1 gaus teisės nebeturi jokios aukštyn, arčiau Evangėli- 
liai - kryžiai. į vertės. Išdavos šių dienų1 jos mokslo ir jos dėsnių.

Anais šiurpulingais lai-, baisenybių: badas, ligos, Nevalia mums laukti ant- 
kais laukta Dievo pagal-. kalėjimai prigrūsti nekal- rojo Šv. Pranciško. Jis ir 
bos, naujo pranašo, taikos tų žmonių, ištrėmimai į to- šiandien savo turiniu gy- 
ir ramybės angelo, patrau- ljm4ji ir šaltąjį Sibirą, su- vas katalikų Bažnyčioje, 
klaus pavyzdžio, kuris. Eu- žvėrėjimas. Ten eina mir-i Tapkime tretininkais ne 
ropos išvargusiems žmo- į tinos rungtynės tarp ko-, formos, bet turinio. Tema- 
nėms, atneštų taiką, o munizmo ir nacional - so-1 to mus namiškiai, gimi- 
Bažnyčią nuo galutinos cializmo, tarp velnio ir jo nės, pažįstamieji — tikrais 
pražūties paremtų savo tetos, tarp aršių Bažnyčios šventojo vaikais. Švieski- 
galingais pečiais. į ir tautų priešų. , me visiems ir visada ir vi-

Tuo pasaulio atgaivinto- Mokėkime būti nuolat sur geru pavyzdžiu — jis 
ju, taikos kunigaikščįu ir blaiviais ir žiūrėti į gyve- galingesnis už krūvą pote- 
didingu Bažnyčios šulu. nimą taip, kaip jis yra. Ta-1 rių, gerų darbų, stipresnis 
buvo ne kas kitas, kaip me karo sūkuryje atsirado už gražų žodį ir plieninį 
šventasis Pranciškus Asi-'ir Jungtinės Amerikos ginklą. Turėkime karštą 
žietis, Dievo ir artimo mei- Valstybės. Ar nesame liu-; ir plačią visiems širdį, 
lės dainius, neturto skel- dininkais kas kart smar- Žmogus be širdies tai bar- 
bėjas, nesudrumsto ir kiau juntamos komuniz- škalas. Artimo ydas ir jų 
sveiko linksmumo nešėjas.'mo veiklos, žudynės dau-' teismą palikime Visagaliui 
Pažinęs gerai anų laikų gėja, viešoji dorovė kryks- Dievui. Jeigu mes tos 
žmonių ligą jis davė jiems ta, diktuojama nepriimti- šventojo numylėtus idea-
žmonių ligą, jis davė jiems 
ginis grįžimas prie Evan
gelijos dėsnių. Nebuvo tai 
jo tušti žodžiai — kitaip kad išnyktų šios nedoro-

nas “teises” moterystės lūs įgyvendinsime kasdie- 
gyvenime. Tai tik karo niniame gyvenime — su- 
pradžioje. Duok Dieve, Į prasime geriau didįjį šven

tąjį, per Jį pataisysime ar
timuosius, o per juos ki
tus ir visą tautą. Žmogui 
nuolat prieš akis reikalin
ga turėti tas, ką mea> daž
nai. eidami gatve matome 
— No parkingi — Neužsi
laikyti! Kitaip savo dvasi
niame gyvenime apdulkė
sime, o gal ir visai sama
nomis apaugsime, patys 
užmušdami savyje tikrąjį 
žmogų.

IT

I MANO DRAUAMS:
Per pastaruosius dešimtį metų, 

JOSEPH P. MICHAELONIS FU- 
NERAL HOME su malonumu pa
tarnavo savo draugams ir pažįsta
miems skausmo valandoje. Per tą 
laiką mes įsigijome daug draugų ir 
pažįstamų, kurie parodė mums tik
rą nuoširdumą, už ką mes esame 
labai dėkingi.

Nuo Spalių 14 dienos iki karui 
užsibaigiant, Joseph P. Michaelo- 
nis Funeral Home biznį varys Pe- 
ter N. Anctil Funeral Home, 39 
Kinsley St., Nashua, N. H.

Aš nuoširdžiai norėčiau, kad ma
no visi draugai, kurie turėjo pasiti
kėjimo manimi, atėjus reikalui 
kreiptųsi į Anctil Funeral Home, 
kur ras taipgi tikrą ir nuoširdų pa
tarnavimą.

Su tikra pagarba,
JOSEPH P. MICHAELONIS.

Novena Stebuklingojo 
Modalikolio

“Darbininke” dabar galima 
gauti “Novena Stebuklingojo 
Medalikėlio Dievo Motinos 
Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
mi minėtą knygutę, prisiųski- 
te 15c. įdėję į konvertą ir gau

bite minėtą knygutę. Užsaky- 
Įmus siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

DABBlMIMgAS
Kazys Inciūra.

Tėviškės Žemės Sauja

6

Kas taip kalvėj tik pokši, tik sukasi?
— Kas ten eglėn likniausion įsirita?
— Kas iš karklų padirbo tą dviratį?
— Ar nežinot? — Petrienės Andriukas!
Gėris šnekiosios, neatsižiūri jo, 
giria tėvą net jo amžinatilsį. —
— Žiūr, jis atnešė žvirblį kepurėje!
— Žiūr, klebonas jam dešinę pratiesė! —
Augo topelis, stiebės kiemelyje, 
lėkė dienos — upelė ta tekanti. —
Ir išaugo našlės nagingasis bernelis 
pažiūrėti dailus meilus šnekinti.
Eis mergaitės bažnyčion — jis lūpose. 
Vakaruoti sueis — kas be jo gi?- - 
Jis kaip pūkas rateliuose supasi, 
lygiai mielas kiekvieno pastogėje.
Bet prabėga laisvasis šventadienis, 
o darbų tų — negal apsiginti!
Nėra laiko akių trint — greit žadinąs, 
eina, dirba ir minty ja.
Vienas kvietėsi krosnį pamūryti, 
kitas staliaus darbams jau užprašė jį. 
Pamatuos sunkų akmenį nurita, 
braukia prakaitą — nubraukė ašarą.
Kas, kad giria, kad kviečia ir meilinąs. 
Jaunos jėgos išseks — ir jau amen tau. 
Reiks ant krosnies lindėt, vilkėt kailinius, 
susimesti į kuprą, linkt žemėn.
O pasaulis platus — nėra galo jo.
Darbo rankų visur pasiilgstama.
Čia gi — savo gražiausiam amželyje 
prie priekalo, prie obliaus susmilkstame.
Jis ant kelių armoniką paima — 
liejas muzika ,sunkias į naktį. —
Junta: laukia dalia tolioj žemėje, 
tiktai kaip ją surast, kaip nukakti ten ?
Ir taip liovė žmonėms akis rodyti — 
nei svečiuos nematyt, nei miestelyje.
Tik armonikos dumplėm jo godos 
skrenda — lanko svajojamą šalį.
Vieną kart, prasimetusi skieto, 
lankė našlę kaimyno mergaitė:
“Ko, Andriuk, taip smilksti vienoj vietoje? 
Ir manęs nelankai — pasikeitęs toks...”
“Tu viena atjauti. Ką gi, — skirsimės.
Ryt poryt jau manęs nebebus čia. 
Neraudok. Kelyje nenumirsiu, 
jei sugrįšiu čionai — nebe tuščias”.
“Kaip žinai... Bet, o Viešpatie, ką gi tu 
sugalvojai, Andriuk?! Iš tėvynės!
Kaip galiu tave leisti, paraginti?
Ną, įdėsiu kai ką atminimui...”
Nusvyravo namo, lyg pamišėlė, 
taršė vėjas jos plonąjį rūbą.
Dugnan skrynios įdėjo ji ryšulį:
“Jį atrišk, kai labai tau sunku bus”. —
Debesuos slapstės mėnesio piautuvas, 
snaudė paukščiai sugrįžę į inkilus. —
“Būt lengviau, jei abudu keliautuva...” — 
Ir suklupo ji prie geležinkelio.
Pūtė vėjas ir šniokštė vakaris.
Vartė drebančios rankos laiškelį:
— “Tau, mamute, rašau jau iš marių: 
daug sveikatos, daug laimės tau veliju”. — 
Ir šiugždeno visur lapų kupetos,
krito lapai ant laiško pageltę.
Trumpas laiškas: “Visi jūs man rūpite, 
grįžčiau pėsčias, jei marios užšaltų”.
Pūgos dangų su žemėmis maišė, 
vėl pavasaris ištiesė kilimus. —
Laukė moterys, laukė apkvaišusios: 
jokio laiško, žinios nėr nuo mylimo.
Ką rašys ? Ar kad bastos kaip valkata 
be pastogės, be duonos, skarmalius... 
Želkit tėviškėj gėlės, suželkite, 
gal atpus vėjas kvapo nors dalį...
Man gimtinė regėjos kaip sklypas, 
toks nuskurdęs pasaulio grožybėse, 
dabar — kojos, pasaulį sutrypusios, 
jungo vilkti sugrįžt įsikibusios.
Kas už tėviškės duoną gardesnis?
Kas už tėviškės orą mielesnis? 
Pavyzdžiais čia užspringstame kąsniais, 
svetimųjų troškinami žąslų.
Ir vargai lengviau vargti tėvynėje 
žįiaugiant prakaitui darbo rugpiūtyje.
Ten ir ji — su akim melsvo lino; 
su kitais šoka, siurbia alutį.
Ką gi ji atminimui bus davusi?
Ryšuly — dėželytė. Prasta. Nenauja jau. 
Atidarė. Suklinka nesavas:
— Žemės! Tėviškės žemės tai sauja! —
Ėmė švist ratilai, ėmė daugintis.
Du laivai virš galvų susidūrė.
Prie širdies glaudžia žemę jis baugiai 
ir sukniumba — už marių, už jūrų...

Taisyklės Siuntimui Kalėdų 
Dovanų Mūsų Kareiviams

Žinodami, kad niekas ge
riau nepalaiko moralę mū
sų kareivių per Kalėdas, 
kaip dovanos ir laiškai 
nuo draugų ir giminių iš 
namų. Karo Departamen
tas ir Paštas pataria vi
siems, pradėti pirkimą do- 

, vanų anksti.
Dovanos kareiviams už

jūry turi būti išsiųstos ne
vėliau lapkričio 1 d., kad 
jie gautų per Kalėdas. 
Nors ne taip svarbu išsiųs
ti pakelius taip anksti mū- į 
sų kareiviams į stovyklas 
Jung. Valstybėse, bet vis- 

.tiek būtų gerai išsiųsti 
' prieš pabaigą lapkričio 
mėn., nes kareiviai gali bū- 

; ti išsiųsti užjūry prieš 
šventes.

Štai taisyklės Karo De
partamento ir Pašto, pagal 
kurias dovanos bus prista
tytos greitai. 1

Pakeliai turi būti aiškiai 
pažymėti “Christmas Par- 

! cel”.
Nors galima siųsti 11 

svarų, armijos ir laivyno 
autoritetai prašo siųsti ne
daugiau, kaip 6 svarus.

Pakelis turi būti nedides
nis, kaip batams dėžutė. 
Maksimumo didumas iš 18 
colių ilgio arba 42 colių a- 
pimant visą.

Siuntėjas gali siųsti ka
reiviui tiktai vieną pakelį 
per savaitę.

Visos dovanos turi būti 
supakuotos stambiuose 
bakseliuose ir gerai apvy
niotas. Reikia atsiminti, 
kad visi pakeliai bus cen
zūruojami, taigi turi būti 
greitai atrišami. Nevarto
kite Kalėdų ženklelių už
klijavimui.

Jeigu bus sudėta tokių 
daiktų, kaip saldainių, 
muilų, ir pan., juos reikia 
stipriai supakuoti, kad ne 
išsibarstytų kelionėje. Aš
trūs instrumentai, kaip 
britvos, peiliukai arba žir
klės turi būti apvynioti. 
Saldainiai ir kiti dalykai, 
kurie įdėti į paprastus po
pierinius bakselius, turi 
būti įdėti į medinius arba 
metalinius baksukus. Toki 
dalykai kaip saldainiai, ci
garai,, tabakas ir pan. 
daiktai, gali būti sudėti į 
bendrą pakelį be atidary
mo.

Draudžiama siųsti seka
mus daiktus — svaiginan
čius gėrimus, lengvai už
degamą medžiagą (viso

kios rūšies degtukus, ciga- 
retų žibalus), nuodus arba 
kompozicijas, kurios gali 
užmušti arba įžeisti, arba 
sunaikinti paštą. Cigare- 
tams uždegti mašinėlės 
gali būti siunčiamos, bet 
be žibalo. Dalykai, kurie 
greitai sugenda irgi ne- 
siunčiami.

Nesiųskite pinigų. Jeigu 
siųsite dovanas pinigais, 
siųskite pašto “money or- 
der”.

Apdrauskite visas bran- 
gesnias dovanas.

Pakeliai turi būti pilnai 
apmokėti pagal pašto nu
sistatymus. Knygas gali
ma siųsti speciale rata, 3 
centai už svarą.

Galima užrašyti iš vir
šaus “Merry Christmas”, 
jeigu tas neuždengs adre
są, arba galima įdėti pa
sveikinimus viduryje. 
Knygose irgi galima įrašy
ti sveikinimus.

I Pakeliai adresuoti vy
rams užjūry apart siuntė
jo vardo ir adreso viršuti
niame kairiame kampely, 
turi parodyti vardą, laips
nį, armijos serijos numerą, 
tarnybos skyrių, organiza
ciją, armijos pašto ofiso 
kareivio numerį. Ir pašto 

: vardą, per kurį pakietas 
siunčiamas.

Pakietai adresuoti laivy
no vyrams,. turi parodyti 
apart siuntėjo vardą ir a- 
dresą kairiame kampely 
dar vardą ir laipsnį jūrei
vio, laivo vardą arba viene
tą, prie kurios priklauso ir 
pašto vardą, per kurį pa
kietas siunčiamas.

Pakietai adresuoti vy
rams marinuose turi įro
dyti apart siuntėjo vardą 
ir adresą dar vardą, laips
nį (su raidėm USMC, 
U.S.) Marine Corp Unit 
Number (įdėkite numerį) 
care of Postmaster of New 
York, N. Y. arba care of 
Postmaster, of San Fran- 
cisco, Cal.

Į

Kada Armijos vienetai 
yra išvykę iš savo stovyk
lų arba nežinoma “kur lai
vai išvykę”, pakietus adre- 

! suokite į paskutinį žinomą 
i adresą, jie bus nemokamai 
pasiųsti. FLIS.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 

• sutaupomis.

Kur nors Egipto tyruose, sužeistam britų kariui su
teikiama pirmoji pagelba.
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“DARBININKO” ŠOKIAI 
PUIKIAI PAVYKO

So. Boston, Mass. — šeš
tadienį, spalių 24, š. m., So. 
Bostone, įvyko “Darbinin
ko” metiniai šokiai. Į šo
kius atsilankė gana daug 
žmonių. Matėsi daug pri
augančiojo jaunimo ir se
nesnio amžiaus “Darbinin
ko” rėmėjų. Buvo ir mūsų 
lietuviško katalikiško ju
dėjimo veikėjų ir net sve
timtaučių. Įdomu pastebė
ti vienas faktas, kad taria
moji nuomonė apie šokių 
sporto pažeminimą esanti, 
kiek perdėta. Rimtai gal
vojantis pilietis, atsisėdęs 
šokių salėje ir gerai įsižiū
rėjęs į šokikus, tai paste
bėjo, kad ten yra grynai 
savos rūšies sporto menas. 
Galima pasakyti, kad šo
kiai, kurie įvyksta tėvų 
globoje, yra lygus sportas, 
kaip baseball, futball, te- 
nis ir k.

Šiuo atveju ir “Darbinin
ko” šokiai buyo vieni iš pa
vyzdingiausių, ir jaunimas 
pilnai rado tyro sportiško 
pasimankštinimo. Progra-

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

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A.L.Ka ”US

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

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

(pagal sutarti)

mai paįvairinti buvo duo
dama laimėjimui Karo bo
nas, vertės $25.00, kuris a- 
titeko: Nr. 2938 — K. J. 
Jutkevičius, 151 Meadow 
St., Westfield, Mass.

Į Šokius atvyko ir kandi- į 
datas į guberantorius p. 
Roger L. Putnam, kuris j- 
teikė gražią meilės taurę, 
porai, teisėjų išrinktų ge
riausių šokikų, kurie pa
šoko smagią polką. Laimė
tojais polkos buvo porelė: 
p-lė Aldona Kukauskaitė, 
Sprague St., Montello ir 
jūreivis Alfredas Biliūnas, 
63 Beacon Park, Montello. 
Stipri kompeticija už pol
kos taurę ėjo tarp minė
tos poros ir pp. Daukantų 
iš Cambridge. Taipgi atsi
lankė kongresmanas kan
didatas, į J. V. Senatorius 

Joseph E. Casey ir jis į- 
teikė meilės taurę porelei 
už geriausiai pašoktą vai 
są. Laimėtojais išėjo pane
lė Elzbieta Vespeliūtė, 202 
Athens St., So. Boston ir p. 
Steponas Kontautas, 30 
Vinton St., So. Boston. Pa
žymėtina, kad tos taurės 
buvo paaukuotos pačių į- 
teikėjų. Ūpas publikoje į- 
teikiant taures buvo paki
lus ir gana įdomus. Publi
ka begalo plojo unifor
muotam jūreiviui.

Teisėjų sąstatas buvo se
kantis: Ona Ivaškienė, An
tanina Grabijoliūtė, Anta
nas Zavackas, Pranas Raz- 
vadauskas, Dr. Pr. Galinis.

Šokių rengimo komisija: 
Adv. A. Young, Adv. J. Gri-

R00SEV1

ŠIUOS 
VYRUS 

kurie 
REMS

ŠALIES VADĄ
Šis kritiškas momentas reikalauja vie- - 

nybės ir darbo. Išrinkite vyrus, kurie yra 
įdėję protą ir širdis, paremti mūsų didžiojo 
Prezidento principus — laimėti Didelę De
mokratišką Pergalę.
Balsuok už visą DEMOKRATIŠKĄ tikietą

•For Lt. Governor...........MAYOR JOHN C. CARR
■For State Auditor...........THOMAS J. BUCKLEY
For State Treasurer .......  FRANCIS X. HURLEY
For Secretary of State .... JOSEPH J. BUCKLEY 
For Atty. General...................JAMES E. AGNEW

BALSAVIMAI LAPKRIČIO 3 dieną

President RoosereffM&nhca %-
John J. Grigalus.

52 G St., So. Boston. Ma3S.

Naminis Frontas

pasakė, iškilmei pritaikintą pa
mokslą. Dalyvavo katalikiškų 
draugijų valdybos su vėliavomis 
ir ženklais. Prie išstatyto Švč. 
Sakramento buvo atskaitytas 
žmonių giminės pasiaukojimo

Štai visa eilė parengimų: 
Arbatėlė, “Darbininko” salėje 

lapkr. 7 d., 7 v. v., seserų nau 
dai.

Lapkr. 8 d. iliusruota paskai 
ta, bažnytinėje Įšalėję, vadovy-

aktas ir atgiedota Saldžiausios bėję Lietuvos Dukterų draugi 
Širdies V. Jėzaus litanija. Sekė į jos. 
palaiminimas Švenčiausiu. Se-1 Lapkr. 15 d., 8> vai. p. p., baž 
serys gražiai papuoš" altorius, nytinėje salėje jaunimo teatras 

------------- Seserų namelio fondui.
Tą iškilmingą dieną apsivedė 22 3 v- P P- artistės

kareivis Edvardas Birgelis su**0*****6 koncertas Sympho. 
Aleksandra Gritaite. Liudijo'8a^e3e ~ j
kareivis Antanas Stankus ir
jaunosios sesuo Adelė.

Lapkr. 29, parengimas seserų 
i naudai.

Taip pat tą dieną, 2:30 v. p.p., 
sėkmingai baigėsi, iš eilės, ket- 

galus, Felicija Grendelytė, virtos misijos — jaunimo, ne-

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 lr 6—S.

—

(VAROS SKBŽMU
IŠSIRENDAVOJA 4 dideli 

kambariai, ant pirmų lubų, su 
visais įtaisymais. Pageidauja-1 
ma senyvo amžiaus gyventojai. 
Kreipkitės — 639

B. Cunienė, F. Zaletskienė, 
Al. Ivaška.

Prie tikietų pardavimo— 
Monika Šeikienė; patikri
nimo tikietų — P. Kuprai- 
tis ir O. Kuderauskaitė; 
priėmimo tikietų — V. Va
latka ir p. Barolis; refresh- 
ments — O. Smiglienė ir 
V.- Palionis; platinimo ti
kietų — M. Kilmonytė.

Checkroom darbavosi — 
Ona Krolienė, Stanley 
Kroli ir St. Mickevičius.

Šokiams pasibaigus, visi 
skirstėsi į namus pilni pa
kilaus ūpo ir žadėjo prie

mokančio lietuviškai. Kunigai 
pagyrė parapijos visą jaunimą, 
kad šis apsčiai lankė vyrų ir

Bostone.

gai ir varžingai viską kon
servuoti — ir pačiu laiku 
suprasti kodėl jis taip da
ro. Nors kaikurie civiliai 
reikmenys yra būtinai rei
kalingi — jie antroj vietoj 
ir negali trukdyti gamini
mą karo reikmenų — ku
rie už viską šiandien yra 
svarbiausi. Jeigu mes vis
ką prižiūrėsime ir vartosi
me komažiausia nav jų 
daiktų — tada mūsų pas
tangos ims tiesę krypti į 
pergalę.

Amerikos šauksmas pri
valo būti — praleiskite 
mažiau, vartokite mažiau, 
eikvokite mažiau — ir tau
pykite daugiau. OWI.

Naciai mums sako, kad pynacus, pieną, sūrį, viš- 
nors ir maisto stoka Euro- tieną, žuvį, kiaušinius ir 
poje ir tai yra labai rimta panašų maistą, 
problema, tačiau vokie- k ORO - ALIEJAUS 
čiams maisto bus pakan- RAC,JON AVIM AS 
karnai. Tai abejotina, bet . . .
yra aišku, kad Hitleris ke- nfkaln« Administracijos 
tina, kad žmonės užka- ?flsas. P^eze keturis 
riautu šalių — erekai len-' zin^snius kiekvienam su- ka“ prancūzai vartotojui kuro - aliejaus
Liiai ir belgai ir visi kiti-į 30 valstybių, kur aliejus 
badu mirtų kada nėra - Paskirstomas, jeigu jie no-
kaip dabar nėra - gana n SauU kur° ' aheJaus ra- 
maisto visiems. Daugelyje <=ijonav.mo knygutę - 
vietų Europoje tūkstan- Tie žingsniai yra- 
čiai miršta badu ir nuo Ii- j 1. Jeigu su spalių 1 d. ne
gu. Naciai gyrėsi, kad sužinojai kiek kuro - alie- 

1 “Nauja Tvarka” yra tvar- jaus turi savo tankoje, tą 
bet ir dabar padaryk. Išrukuoki- 

te kiek kuro - aliejaus spa
lių 1 d. turėjot nuo dabar
tinio skaitymo (reading). 
Šios informacijos bus rei
kalingos dėl kuro - alie
jaus Racijonavimo aplika
cijos formos, kurią reikės 
išpildyti ir sugrąžinti, ka
da užsiregistruosi.

2. Jeigu praeityje gavai 
kuro - aliejaus nuo regu- 
liario pardavėjo, tai jis gal 
paštu tau pasiųs pirmą 
kuro - aliejaus racijonavi- 
mo aplikaciją ir certifika- 
ciją pažymėdamas pereitų 
metų nupirkimus tuoj po 
spalių 15 d.

3. Jeigu negausi savo ap 
likacijos formos nuo par
davėjo tuoj po spalių 15 d. 
prašyk iš vietinės karo 
kainų ir racijonavimo ta
rybos.

4. Išmatuok grindis kiek
viename kambaryje savo 
namuose. Nepriskaityk 
pasilinksminimo (recrea- 
tion) kambarėlio, kama
raičių (closets), skiepo, 
garažo ir saulės - kamba
rio. Turėsite paduoti grin
dų skaitlines ant kūro- 
aliejaus racijonavimo ap
likacijos.
PRANEŠIMAS 
KIEKVIENAM 
VAIRUOTOJUI

Galite taupyti gumą ir 
padėti laimėti karą, jeigu 
darysite sekančiai —

1. Vartokite automobilių 
tik kada būtinai reikalin
ga.

I 2. Važiuokite ne daugiau, 
Į kaip 35 mylias per valan
dą.

3. Tegul padangos būna

ka ne tik vergijos, 
bado.

Bet mes tikrai turėsime 
maisto visiems, pakanka
mai mūsų kovojantiems 
vyrams ir mūsų “lend- 
ease” alijantams, kurie 
tovoja Ašį, ir tiems, kurie 
ieka namie. Mes bandome 
teisingai paskyrstyti vis
tą ką turime. Kada mes 
patys savanoriai paskirs
tome mėsą, mes padedam 
garantuoti, kad mūsų ka
ro galybė — militarinė ir 
civilinė — atliks visas 
sunkias užduotis, nes mė
sa yra būtinai reikalingas 
maistas kareiviams ir ka
ro darbininkams.

Savanoris savaitinis pas- 
kyrstymas iš 2y2 svarų 
mėsos kiekvienam žmogui 
neliečia tuos, kurie mėsos 
mažai valgo, nei kūdikius, 
nei ligonius, nei senus 
žmones. Bet mes, kurie 
valgome daugiau negu 2y2 
svarų mėsos per savaitę, 
turėsime vartoti kito mai
sto, kuris toks maistingas, 
taip “raudona mėsa” — 
tas reiškia, vaisius, grūdi
nį maistą, džiovintas pu
pas, “soy” pupas, žirnius,

Pp. Felicija Grendelytė ir A- 
nelė Marksaitė, So. Boetonietės, 
spalių T7 d. s. m; 'buvo išvyku-

M0HTB10, MASS.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA PIGIAI 

Labai Puiki Farma
Naujas penkių kambarių na
mas, apšildomas su steam heat, 
maudynė, elektros šviesa, šiltas 
ir šaltas vanduo stuboje. Beveik 
nauji vištininkai ir barnia. Ran
dasi tik trys ir pusė mylių nuo 
miesto: 45 aktarai žemės. Dėl 
platesnių informacijų kreipki
tės pas A. J. Kupstį, 332 W. 
Broadway, South Boston, Mass.

(13-30)
SVEIKATA—BRANGIAUSIAS 

TURTAS
SVEI KATA LIGONIAMS

Pamokins būt Sveikais
Gydymas visokių ligų šaknimis, 

Augmenimis, Žievėmis, žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške, adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS 
140 Athens Street,

SO. BOSTON, MASS.

LIEPOS ŠIEDU. PIRMO KUOPIMO

MEDŪS
TURKAS RIČIŲ

(100% PURE HONEY)
■v

Maistai
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

moterų lietuviškų pranciškonų 'sios į New Yorką, iš kur buvo 
ųiisijas. Tik išimtis lankėsi į an- • nuvykusias ir į New Jersey — 
glų kalba kunigo Grassmano I Kearny, Eltzabeth. Aplankė
skelbiamas misijas.

Šeštadienį, Pranciškonų Broli
ja turėjo visuotinį susirinkimą, 
į kurį atsilankė Pranciškonų 
Provincijolas - viršininkas Tė
vas Tarnas Grassmannas. Jis 
kalbėjo apie Tretininkų Regulą 
ir padarė knygų reviziją.

Tretininkų mėnesinės pamal- 
progos Vėl atsilankyti, nes dos ir susirinkimas įvyks po 

E 7th St ^So !visiems šokill vakaras pa- Rožančiaus pamaldų trečiadie-
19-23 tiko. Rap. nį vakare.

IŠSIRENDAVOJA 4 švarūs 
kambariai su elektra ir toiletu. 
$2.50 į savaitę. Randasi 75 Bar
ter Street. Atsišaukite: A. Wai- 
gin, 15 Gatės St., So. Boston, 
Mass. (20-23-27)

ŽINUTĖS
Spalių 24 d., apsivedė Jonas 

Šležys su Evelina D. Kališiūte. 
Liudijo Vincentas Kališius ir 
Alena Palaimaitė.

South Boston Gar age
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei Jūs norite, 
kad Jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų lr

gasoliną pas muk. 
Nuvatom purvinus karu* Ir

Tel. ŠOU 9530

Petras Remeika buvo susita
ręs su Zuza Moliene apsivesti 
spalių 22 d., 1942. Bet vieton 
apsivesti Jis eina U. S. tarny-

kaikuriuos Vyčių organizacijos 
narius - nares. Turėjo, “good 
time”.

Pp. Grendelytė ir Marksaitė 
dar ir dabar tebekalba apie pra
leistą laiką New Yorke ir New 
Jersey.

p. Marksaitė turi ir giminių 
•Kearny, N. J., tai pp. Šliužus ir 
pp. Seeiuk, pas kuriuos svečia
vosi. pp. Seeiuk sūnus Pranas 
mokosi valdžios darbą Wa- 
shiųgton. D. C. Tose dienose bu
vo sugrįžęs praleisti savaitės 
pabaigą.

pp. Grendelytė fr Marksaitė 
grįžo prie savo darbo kiek pa-

) “MALDŲ ŠALTINIS” — 
Kas norėtų įsigyti kun. Pr. Juš- 
kaičio didelėmis raidėmis mal
daknygę “Maldų -Šaltinis”, pra
šome kreiptis į Leonardo Kum
pos Krautuvę, arba pas Joną 
Jeskelevičių. Taipgi pas juos 
galite gauti naudingą knygutę 
— “Kaip Tapti Amerikos Pilie
čiu”, kuri padės jums prisiruoš
ti prie natūralizacijos egzaminų.

» McCAFFREY 6-to ir 7-to tinkamai išpūstos.
Wardo representative vėl kandi-1 5. Pasidalinkite automo-
datuoja >į tą pačią vietą — Re-, blli.y SU kitais.
presentative. Kadangi Charles,
McCaffrey yra didelis lietuvių KO DAUGIAU 
draugas ir prietelius. todėlei,

KONČIAUS BITININKYSTĖ
« BdUf, st, Ma AUactoa.

Simus dolerių dovanų, kuris įrodys. Jog Jis 
medus nėra tikras birių medus

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė_____ 85c.
5 svarai----------------$1.25
Galionas, 12 svarų___ $3.00
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.

Končiaus Bitininkystė 
57 Battery SL,

No. Abington, Mass.

GRABORIAI

Rožančiaus pamaldos bus lai
komos kiekvieną vakarą. Gera
tai proga yra žmonėms baigti j vargusios, bet pilnos gražiausių 
spalių mėnesį ir prisirengti prie, įspūdžių, 
visų šventų ir Uždusinęs.

_________ ! Šiomis dienomis susižiedavo
Penktadienį, 4 v. p. p„ 492 E. Į p. Primas Norkus, Vytis, su p 

7th St., yra lietuviška mokykla Mickevičiūte, p. Stepono Micke-
vaikams. Seserys mokytojos la
vina vaikučius lietuvių kalbos 
ir rašybos. Tėveliai, malonėkite 

bon. V estuvės tapo atidėtos, pasirūpinti, kad visi vaikeliai
kol kas. išmoktų jūsų mylimą kalbą.

Spalių 25 d., Šv. Petro par.
bažnyčioje buvo iškilmingas ap-

S.BmseviS«BSns
MOTERIS PAGELBININKB
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BAL8AMUOTOJA6
Turl Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2M0 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avs.
TsL COLombia 2S37

TAUPYSITE,
TO DAUGIAU
TURĖSITE
Beveik viskas, ką turime 

šiandien — mūsų drabu
žiai, mūsų maistas, mūsų 
laikas ir darbas — taupy
mo įrengimai, mūsų auto
mobiliai ir mūsų sudeda
mos mašinos — yra rezul
tatas Amerikos produkty-

Montelliečiai, ateinantį antra
dienį, lapkričio 3 dieną, atiduo
kite savo balsą už Charles 
McCaffrey į representative.

Charles McCaffrey būdamas 
kaipo represantative įnešė bi- 
lių, kad būtų visose Massachu
setts valstybės viešose mokyk
lose būtų mokinama lietuvių 
kalba, už kurią būtų duodama

J

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

8outh Boston, Mas*.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną lr Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tai. ŠOU Boston 1437

80U Boston 3960

vičiaus sesute. Šią naujieną jū 
sų raporteris sužinojo netikė
tai, nes susižiedavimas laiko
mas paslaptyje. “Good luck” 
Pranai, ir jūsų sužiedotiniai.

Rop

tokis pat kreditas kaip ir už ki- viškumo. Kada jie pagen
da arba išsinešioja, mes 
vis tikėjome, kad tas pats 
produktyviškumas juos 
atnaujins.

Dabar — staigiai — vis
kas pasikeitė. Amerikos 
produkcijai paskirtas di
džiulis darbas — didžiau
sia užduotis bile kada už
duota manifaktūros jėgai, 
bile kokiai tautai per bile 
kokį laiką. Ta užduotis to
kia didelė, kad mūsų civi
lių reikalus — išskyrus la
bai svarbius — turėsime 
atidėti, ar mums tai pa
tiks, ar ne.

Todėl yra pareiga kiek
vieno amerikiečio protin-

tas svetimas kalbas. Nors šis 
bilius buvo pralaimėtas, bet jis 
bus ateityje vėl atnaujintas, 
už kurį labai stipriai stovi 
Charles McCaffrey.
• Iš patikimų šaltinių teko su

žinoti ,kad iš Brocktono į Dėdės 
Šamo tarnybą jau yra išvykę 
virš dviejų šimtų lietuvių.

Spalių 24 d., pirmu kartu, 
vaikščiojimas Kristaus Kara- buvo Šv. mišios atlaikytos sese- 
liaus šventės. Šv. mišias atgie- : j-ų privatiškoje koplyčioje. Da-( 

irIyvavo apie trisdešimts žmonių j 
Visiems labai patiko naujos ko
plyčios altorius. Dar trūksta 
mišiolo ir daug kitų dalykų, bet 
seserys turi vilties per laiką 
viską reikalingą nuo gerų South. 
Bostoniečių gauti.

Ponia Puodelienė, išvažiuoda
ma iš So. Bostono, padovanojo 
Seselėms pianą. Seselės ir para
pijos vaikučiai yra dėkingi p. 

1 Puodelienei.

9*1 Broadvvay Bo. Abračinskas

ROVENOS
NOVENA prie 9v. PrkncRkktn Asyžiečio. Kaina .....................— 15c.
NOVENA prie Motino* Gerosios Patarties. Kaina ....................... 20c.
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina —...... 15c.
NOVENA už Sielas Skaistykloje. Kaina ........ .................... ............. 20c.
NOVENA Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Pereitą šeštadienį lankėsi 
Darbininko” redifkcijoj p. 

Brazdžiūnieriė iš Cambridge. Ji 
yra dainininkė, dainavusi duetą 
su p. Ė. Daukantiene, taip pat 
iš Cambridge, pp. Malinauskų ir 
Puzinų Sidabrinio Jubiliejaus 
bankiete, Brightone.

Darbininkų Radio vadovybė 
pakvietė pp. Braždžiūnienę ir 
Daukantienę kada nors padai
nuoti radio klausytojams, ką 
jos pasižadėjo padaryti. Lauk 

įsime.

Ketu Amerikoje Kelionės 
įspūdžiai

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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zalstska* F. E. Zaletskaa 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patamavimas dieną lr naktį 
Koplyčia Šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. »O U Boston 061B 
Tel. 8OU Boston 260B
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SAVAITES APŽVALGA
Hitlerio Tvarkrašffs

Savo prakalboje Sport- 
palaste rugsėjo 30 d. Adol
fas Hitleris užtikrino vo
kiečius, kad Stalingradas 
bus paimtas. “Dėl to būkit 
tikri”, jis stačiai tvirtino.

šiuo tarpu tektų atsisaky
ti nuo dabar turimų dar-* 
bų. Jie numato galimybę 
draftuoti Amerikos vyrus' 
bet kokiems darbams —j 
giriose, laukuose, dirbtu- į 
vėse — kokie tiktai bus 
reikalingi pagreitinimui 
pergalės mūšio laukuose.Stalingradas bet gi laiko

si daug ilgiau, negu naciai: Jie nutiesia kelią sudary- 
kada nors sau tą vaizdavo- mui iki 1943 metų galo ko
si ir rusų priešinimasis vos ir industrinės armijos 
stipriai suardė vokiečių iš 65,000,000 žmonių, pu- 
armijos tvarkraštį. Tas sės visų mūsų krašto gy- 
vienas faktas, nekalbant ventojų.
jau apie kitus praeities 
neišsipildžiusius prana
šavimus, būtų turėjęs Hit-

Prezidento žodžiai buvo 
ypatingai svarbūs dar ir 
tuo, kad jis iškėlė reikalą

lerį padaryti atsargesnį su sumažinti į armiją šaukia- 
naujais pranašavimais, i mų vyrų amžių, įtraukiant 
Nežiūrint to, jis buvo už- Į į ją 18 ir 19 metų vyrus, 
tenkamai “mulkis” ir davė į Prezidento siūlymas susi- 
vokiečiams pasižadėjimą, laukė greito pritarimo iš
kad Stalingradas bus pa 
imtas. Matyti, šį kartą jis 
tikėjosi esąs tikras dėl sa-' 
vo pranašystės.

Bet dabar pasirodo, kad 
įvykiai dar kartą suardė 
Hitlerio tikriausias viltis. 
Dvi savaites po to kai Hit
leris sakė, jog Stalingra
das bus paimtas, Stalin
gradas ne tiktai laikosi, 
bet daugėja dargi ženklų, 
kad vokiečių armija būtų 
linkusi atsisakyti ir ilgai
niui gal atsisakys nuo 
Stalingrado, kaip nuo blo
go biznio; lygiai taip, kaip 
tai įvyko pernai metais su 
Maskvos puolimu. Vokie
čių nuostoliai žmonėms ir

Kongreso. Pereitą savaitę 
abiejų rūmų karinės komi
sijos pritarė įstatymui į- 
traukti apie 2,500,000 18 ir 
19 metų vyrų į draftuoja- 
mą amžių. Atstovų Rūmai 
greitai ėmėsi tą įstatymą 
išleisti ir to paties laukia
ma iš Senato.

"Planuojamas Ūkis 
Aliantams Paremti

ff

Formuojasi planuojamas 
ūkis, kurs apima visą prieš 
Hitlerį kariaujantį pasau
lį-

Visi Jungtinių Tautų na
riai buvo užkviesti patiek-

_ _ ti sąrašą dalykų, kurie
karo medžiaga“ StaTingra'- 3iems. J™ reikalingi karo
de buvo itin žymūs. Reika
las sukoncentruoti dideles

ir civiliam reikalui ir taip 
pat duoti žinių apie jų ū-

jėgas ties Stalingradu su- *tiškus ^teklius ir patiekti 
tas visas informacijastrukdė plačiai pažymėtas 

karo operacijas 
fronto vietose. Pagaliau, 
paskutinėj, bet ne men
kiausioj vietoj 
samprotavimas,

bendrai gamybos ir ištek- 
llių komisijai čia. Laukia
ma, kad atsakymai į pa- 

' siuntinėtus klausimus bus
kad jei gauti iki šių metų gaIo‘ 

kovos ties Stalingradu už- ' Pagal plar?^’ kuyio 
Sitęs perdaug ilgai, didelis Komisijos
skaičius vokiečių kareivių| P^eigunai dirbo kur} lai

j ką, numatoma karinius ir 
’' minimalinius civilius ats

kirų Jungtinių Tautų pa- 
f . reikalavimus suderinti su

Hitleris gali dar pasigailė-į ,turima‘s j**“8“ sutiks- 
ti savo žodžių apie Stalin-'1“ ygiomis ir

gali susidurti su nauja Ru 
sijos žiema vietose toli nuo 
lengvai apgynamų centrų. 
Todėl, bent šiais

žodžių apie 
grado paėmimą.

Racionuoto Vyrų Pajėga
“Mes mokomės racionuo- 

ti medžiagą; dabar mes 
turime mokytis racionuo- 
ti vyrų pajėgą”.

Šitie Prezidento Roose
velto žodžiai, pasakyti 
praeitą savaitę, rodo nau
ją, didelį žingsnį į visuoti
ną, totalinį karą. Jų reikš
mė yra labai didelė. Jie iš
kėlė problemą, kaip tinka
miausiai naudoti darbą 
karo gamyboj, davė pers
pėjimą, kad ta problema

tuo pagreitinti 
pergalę.

Šitas planas, Karo Ga
mybos Komisijos (WPB) 
pareigūnai sako, bus sude
rintas su karo strategijos 
didžiuoju planu, kurį A- 
liantų karo vadai išdirbs.

Turėdami tas informaci
jas Jungtinė Gamybos ir 
Išteklių Komisija, į kurią 
dabar įeina Anglijos ir 
Jungtinių Valstybių atsto
vai, galės planuoti gamy
bą ir siuntimą karo me
džiagos į Pacifiko ar At
lanto karo frontus ir re
guliuoti laivų, orlaivių ar 
tankų gamybą, kaip karo

Amerikos, vidutinio dydžio tankai, kaip senės anties vedami ančiukai slenka iš dirbtuvės į ka
rių diriguojamą kryptį, iš kur. bus siunčiami aktyviems veiksmams.

Ky Reiškia Pralaimėjimas

(Žemiau seka ištrauka iš 
pranešimo Elmer Davis,
Karo Informacijos Ofiso 
direktoriaus).

Dabar Amerikos tauta 
jau turėjo užtenkamai
progų suprasti, ką reiškia šios, ir turime vilties, kad Die- 
totalinis karas ir ką reiš-! vas grąžins jai sveikatą, 
kia tokį karą pralaimėti.
Mes žinome iš Prancūzijos 14 
ir iš bet kurios kitos nuka
riautos tautos pavyzdžio, bazarą. Mūsų gerosios parapi- j bes, kad lietuvių bažnyčia per 
kad pralaimėti šiame kare jįetės uoliai dirba, renka fantų ’ maža, nors, tiesą pasakius, visi 
reiškia netekti visa ko. Jū- J ir platina tikįetų, kad bazaras 
sų dirbtuvės, bankai, įmo- atneštų daugiau pelno negu per

nykštis, nes šįmet

Los Angeles, Cal.
Mūsų geroji parapijietė Ame

lija Šlikienė sunkiai susirgo ir 
yra nugabenta į “Queen of An- 
gels” ligoninę. Praeitą sekma
dienį už ligonį atlaikytos šv. mi-

pijoj žmonių, kurie 
lietuviškos - katalikiškos baž 
nyčios reikalą ir iš visų jėgų 
remia bažnyčią, bet nevisi. Yra 
tokių lietuvių, kurie 
prie airių parapijų ir apie lietu
višką bažnyčią nesirūpina, o 

metų, lapkričio mėnesio i buvo atsitikimų, kad lietuviai i 
21 ir 22 dienomis ture- J savo gimines laidoja iš airių 

sime, mūsų bažnyčios naudai bažnyčios, vien tiktai iš puiky-

Šių
15,

Jisnės atitenka priešui, 
perima į savo rankas nuo- sįoios grąžinti, 
savybės šėrų daugumą,
mokėdamas už juos tiesio
giniai ar netiesioginiai po
pieriniais pinigais, kuriuos 
jis tam tikslui atsispaus
dina ir po to tos dirbtuvės 
ir įmonės daro, ką jis nori

norime pusę 
kurią užtrau

kėme pirkdami namą, kuriame 
tilpsta mūsų bažnyčia ir yra 
patalpos klebonui ir asistentui.

Ačiū kitų lietuviškų kolonijų 
geradariams, galėjome numo- 
kėti 1500 dolerių, o daugiau tu
rime surinkti iš savo žmonių.

ir moka jam pelnus. Jeigu Ačiū Dievui yra ir mūsų para- 
jūsų drabužiai, namų įren
gimai ar kas nors kitas 

Aliantų priešui patiks, jis tą paims

turi būti išspręsta, dargi
jei dėlto darbininkams’ situacija to reikalaus.

SKAITYKITE ir PLATINKITE
du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų ...............  $2.00
Imant sykį į savaitę metams........ $2.00
Pusei metų ..........   $1.00

Čekius ar money orderius siųskite: 
“DARBININKAS”

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
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iš jūsų. Jis nepavogs, bent 
ne visuomet, bet rekvizuos 
ir užmokės už tai popieri
niais pinigais, kurių jis 
gali prisispausdinti, kiek 
tik jam patinka. Bet jūsų 
daiktai iš jūsų bus paimti 
ir jūs nebmatysit, o su pi
nigais jūs nežinosit ką da
ryt, nes nieko negalima 
pirkti. Jeigu jūs esate far- 
meris, viskas, ką tik jūs 
auginate, bus priešo paim
ta maitinti jo tautą; o jei
gu jūs dėlto badausite — 
tūkstančiai ir tūkstančiai 
Europoj jau mirė badu — 
viskas, ką jūs girdėsite 
bus kokio nors riebaus ir 
persišėrusio feldmaršalo 
įspėjimas, kad nukariau
tieji turi badauti, nes per
galėtojai turi būti sotūs. 
Pagaliau, pralaimėjimas 
reiškia, kad jūs galite būti 
pasmerktas vergauti — 
pasmerktas su kokio nors 
Quislingo ar Lavalio pas
laugiu pritarimu. Tokie ti
pai dabar yra žinomi vi
suose kraštuose, neišski
riant nei mūsų krašto. Jūs 
būsite pasmerkti vergauti 
ir kalti sau pačiam vergo 
retežius. Pralaimėjimas 
tokiame kare reiškia, kad 
jūs netenkate visako, lais
vės, nuosavybės ir dargi 
gyvybės, jei jūs drįstate 
sakyti, kad jūs to nemėgs
tate.

Baušmėi Sabo tauriniams
Generalinis Prokuroras 

Biddle kreipėsi į Kongresą 
prašydamas išleisti įstaty
mą, kurs numato mirties 
bausmę arba kalėjimą iki 
gyvos galvos už kiekvieną 
sabotažo aktą, už šnipinė
jimą ir už kitokią pagelbą 
priešui.

Tokio įstatymo tikslas, 
sako generalinis prokuro
ras, yra bausti su atitinka
mai griežtomis bausmė
mis visus asmenis, kurie, 
norėdami pagelbėti prie
šui, vykdo, bando vykdyti, 
baudžiasi at rengiasi vyk
dyti sabotažą, šnipinėti ar 
kaip kitaip kenkti. To įsta
tymo tikslas taip pat yra 
išplėsti dabar veikiančių 
įstatymų nuostatus link 
asmenų, kurie slepia prie
šo agentus, priešo tautų 
ginkluotų pajėgų narius, 
arba kurie priešo intere
suose yra įsitraukę į kenk
smingą veiklą.

Asmuo kaltas dėl tokių 
prasižengimų, būtų bau
džiamas mirtimi arba ka-‘vienu
Įėjimo bausme iki gyvos j 
galvos, arba jei teismas 
rastų galima, būtų bau
džiamas ir mažesne baus
me. Tokie yra to naujo pa
siūlyto įstatymo nuosta
tai.

Office of War Information.

For VICTORY
BUY

UNITED 
8 TITE S 
DEFENSE 
BONDS 
STAMPS

parapijiečius ir rinkti aukas 
numokėjimui skolos, nes negali
me reikalauti, kad svetimi žmo
nės mus remtų, o mes patys ne

supranta [ sū-ūpinsime apie savo bažnyčią.
Pernai buvo atvykęs į Los An

geles garbingas Jonas Rama-

Tėvu Pasijomshį Misiju 
Tvariu, 1942 m.

į Frackville, Pa. — Apreiškimo 
par., spalių 25 d. iki lapkričio 8 
d., Tėvas Geraldas, C. P.

Philadedlphia, Pa. — Šv. Ra- 
faelius par., lapkričio 15—22 d., 
Tėvas Geraldas, C. P.

Kingsion, Pa. — Švč. Pinos 
Marijos par., lapkričio 16—22 
L, Tėvas Gabrielius, C. P.

Bayonne, N. J. — Šv. Mikolo 
nar., lapkričio 30 d. iki gruo
džio 8 d., Tėvas Geraldas, C. P.

Patterson, N. J. —’Šv. Kazi
miero par., lapkričio 29 d. iki 
gruodžio 13 d., Tėvas Gabrie- 
’ius, C. P.

Tamaqua, Pa. — Šv. Petro ir 
Povilo par., gruodžio 16—25 
d., Tėvas Geraldas, C. P.
TĖVAI ALPHONSAS MARIE

ir GABRIELIUS, C. P.,
St. Gabriel’s Monastery,

159 Washington St., 
Brighton, Mass.

jai mes tiktai lauksime, kad kiti 
mums viską padarytų, o mes 

i patys nenorėsime aktyviai pri
sidėti prie to švento darbo, tai 
nedidelė mums garbė.

Noriu čia pažymėti, kad na
mai, kuriuose yra mūsų bažny-

prisiraše nauskas’ kurs 3™ P^lčia yra nupirkti ne mano var-
. į kavęs pinigų bažnyčioms ir lie-Į du, ne kito asmens, bet yra

laidotuvių dalyviai būtų sutil-, buvome 
pę mūsų bažnyčioje. Dėl tokio L.- 
elgesio lietuviai užsipelnė ne 
pagarbos, bet pajuoką, kad sa
vo tautos atsižada ir nori lošti 
didžponių rolę.

Nemažai yra parapijiečių, ku
rie norėtų iš karto turėti gra
žią bažnyčią, atskirai pastatytą, 
o ne po vienu stogu su kleboni
ja, tokiems reikėtų atsiminti 
lietuvišką posakį: “Pagal Jur
gio ir kepurė”. Jai mes negalė
jome nupirkti namo, kuriame 
dabar tilpsta ir bažnyčia ir kle
bonija ir turėjome užtraukti 
4500 dolerių skolą, tai kaip gi 
būtume įstengę pastatyti klebo
niją ir bažnyčią, nes tokiai sta
tybai būtų reikalinga nemažiau 
30,000 dolerių.

Mes turime daug pavyzdžių iš 
kitų lietuvių kolonijų, kad iš 
pradžios lietuviai laiko pamal
das beismone, arba turi koply
čią kokiuose namuose, o kaip 
sustiprėja, tada stato gražias 
bažnyčias, kaip Chicagoj ant 
Astuonioliktos Apveizdos Die
vo, arba Cicero šv. Antano baž
nyčia, o kiti ir šiandiena skurs
ta namuose, kaip pavyzdžiui 
Clevelande, Ohio Neperstojan- 
čios Pagalbos Šv. Marijos Pa
nos bažnyčia.

Los Angeles yra įvairių tau
tų už lietuvių trigubai skaitlin- 
gesnių, pavyzdžiui Ungarai 
(vengrai) ir lenkai. Vengrai 
vargo virš dešimts metų netu
rėdami gražios bažnyčios, o tik
tai susirinkdavo į pamaldas 
menkesniuose namuose, kaip 
mūsų, vos tiktai neseniai įsitai
sė didesnių bažnyčią — lenkai 
virš dvylika metų turi pamal
das menkuose namuose ir po 

stogu yra klebonija, o

tuviškoms mokslo įstaigoms, p. nuosavybė šv. Kazimiero Ro- 
f; Ramanauskas, matydamas mū- . mos Katalikų bažnyčios; doku- 

sų padėjimą norėjo mums pa- mentas užrekorduotas netiktai 
gelsti ir žadėjo nupirkti gražų of
namą ir žemę bažnyčia! uz Log gtate of California
7000 dolerių. Bet tas užmany- gept. 23, 1941, in Book 18734, 
mas neįvyko, nes mes perdaug at page 197.

apsileidę, ir tas gra-j Ne be tikslo išrašiau doku- 
Ziausis objektas iš mūsų ran- mento ūžrekordavimą, kad vi- 
kų išspruko. Girdėjau, kad p. suomenė žinotų apie tai, nes 
Jonas Ramanauskas nepoilgo kaikas platina klaidingas žinias, 
atvyks į Los Angeles, gal dar ( Prelatas Julius Maciejauskas, 
norės mums pagelbėti įsigyti • šv. Kazimiero parapijos
geresnių vietą bažnyčiai, bet Klebonas.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Piranininkė — B. Gailiūnienė,
8 Wtnfield St.. So. Boston, Mass.

ProL Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth SL. So. Boston. Maaa.

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 VVashington SL. Roslindale, 

TeL Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th St.. So. Boston.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadway. S. Boston.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

•V. JONO EV. BL. PAŠALINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys.
601 6th SL, So. Boston. Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th SL. So. Boston. Mas*.

Prot RašL — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Maaa.

Fin. RašL — Aleksandras Ivaška. 
440 E. Sixth SL, So. Boston. Maaa.

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
901 E. 9th St., So. Boston, Mass.110 H SL. So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas!
antrą antradieni mėnesio. 7:30 vaL į Draugija laiko susirinkimus kas tre
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės I
pas protokolu raštininke.

fiią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL. So. Boston. Maaa.

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

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

Ponias Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue 
Dorchester. Mass. COL 1981

P-.At.irrainis Marcei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway 
Tel. ŠOU 3120. So. Boston
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vienok lanko savo bažnyčią, 
nors'ta vieta labai menka ir 
juodžių apgyventa — kas myli 
savo tautą, tas jos neišsižada, 
kaip geras vaikas nemainys sa
vo biednos motinos ant karalie
nės.

šįmet žadu pradėti lankyti

Užsisakykite Tonike Pas Mas
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

Myopia Club Beverage Co.
Graiton Avė.. Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSO^-R
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