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TOS MEILĖS
NIEKAS NEIŠPLĖŠ
Ifylėčt savo gimtą kraštą —
Tos meilės niekas neišplėš.
Grūmoja audros, vėtros blaškos
—lietuvio nepakeis širdies.
Nuo pirmo suklykimo vygėj,
nuo žodžio tarto pirmąsyk
pamilstam lygumas tėvynės,
pajuntam žemę ilgesy.
Čia ošia visad žalios pušys,
gėlėm nusijuokia laukai —
Derlinga žemė neišd&ūsta—
drėkinta ašarom dažnai —
Čia rugio grūdas žvilga auksu
kryželių, kryžių pakerėj.
Sesučių drobėsna įaustą —
kaip mokam kraštą Šį mylėt.
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Naujos Guinea'os Žnyples i
Spaudžia Priešę
_____________

i

Iš Australijos, gen. Mac
Arthur

centro

praneša,

į kad Amerikos ir Australi
jos karo jėgos susijungė
i kovai prieš japonus ir žy) giuoja į Būną: Amerikos
karo jėgos iš pietrytų, o
! Australijos iš vakarų.
Alijantų bomberiai smar
kiai puolė japonus Rabaul
i uoste. Bomberiai paleido
Tą naktį pamenu. Kalbėjai —
bombas ir pataikė į ma
žiausia du japonų laivus, iš
— Tėvynė laukia. Aš einu —
kurių vienas ekspliodavo.
Ir išėjai — ir daug jūs ėjo —
Taipgi alijantai puolė
Jaunuolių, senių, net vaikų —
Be ginklo, drąsūs, tartum liūtai Buin, priešo bazę Bougainville saloj, ir sunaikino aš— jūs žygiais stebisi tauta.
tuonius stovinčius priešo
Dėl savo gimto krašto žūti —
lėktuvus ir sugadino kitus.
Kas gali būti dar gražiau f —
Kuklus tas vardas— partizanas. Sukėlė keletą gaisrų.
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Amerikos Karo Jėgos Susikirto
Su Naciais Bizerte
Ašis Iškėlė 10,000 Vyrų

Londonas, lapkr. 16 —'prie Viduržemio jūros ir
i Jung. Valstybių kareiviai, šaudė į juos kaip tik jie
susikirto su nacių karei-' pasirodė.
viais Bizerte, Tunisijoj. į Viduržemio jūroje atsiŠias žinias vėliau patvirti- rado daug Ašies submarino ir naciai per radio.
nų. Sąjungininkai jau 13
' Taipgi Morocco radio priešo submarinų nuskan. praneša, kad Ašis iškėlė dino. Priešo submarinai
10,000 nacių ir italų karei- nori sutrukdyti sąjungivių Tunisijoj, ir sako, kad ninkams atvežti daugiau
tie kareiviai atvežti lėktų- kariuomenės ir karo ginkvais ir laivais.
.lų į Šiaurės Afriką.
Artėja dideji mūšiai. Bi-į Vichy radio skelbia, kad
Pasaulinio Karo veteranas Sgt. Charles Corey iš San Diego, įstojo sa
zerte
yra vienas puikiau- Italijos kariuomenė buvo
vanoriu į U. S. Marinus. Šalia jo du jo aūnūs: Le Roy (kairėj) ir Arthur.
šių uostų Šiaurės Afrikos išsikėlusi tris dienos atgal
Krūtinėje — drąsi širdis.
pakraštyj. Taigi aišku, Bone, sąjungininkų stovyPramato
10
Metų
Karą
Nebuvo jauno, anei seno —
Rommel Vos Pabėgo
18 -19 METŲ AMŽIAUS KARIAI
kad dėl to uosto kontrolės klon, bet per penkias miJus jungė ta pati mintis.
Su Japonais
įvyks smarkios kautynės, nutes visi italai buvo paBalys Augustinavičius.
Vichy, Prancūzija, lapkr. VVashington, D. C. — gelbėjo nacių aubmarinais
Amerikos - Britų karo jė- imti į nelaisvę. Sąjungi191,2. IX. 21
16 — Vichy radio prane Jung. Valstybių Kongre atvykusiems sabotažnin- Kun. Bernard R. Hub- gos pasiekė Tunisiją per ninkai praneša, kad Boneša, kad nacių maršalas sui priėmus ir Preziden kam. Jiems gali būti skir bard, S. J., Jung. Valsty Alegeriją.
Bougie apylinkėje nušovė
Erwin Rommel vos spėjo
bių
armijos
jėgų
Alaskoj
Sąjungininkų
karo
jėpriešo lėktuvų pereitą
Madai Nubaudė Uetuni- pabėgti iš Afrikos pereitą tui pasirašius 18—19 me ta mirties bausmė. Fede civilis patarėjas, pareiškė, goms labai daug gelbsti 15
penktadienį ir šeštadienį,
tų amžiaus vyrų ėmimo į ralis prokuroras, kuris ve
penktadienį.
kad
naciai
bus
priversti
prancūzų
ginkluotos
jėBritų karo jėgos, kurios
kariuomenę bilių, tas bi- dė šią bylą, įspėjo visus
Sakoma, kad nacių mar lius tapo įstatymu.
pasiduoti
Europoje,
ta!
gos.
Praneša,
kad
prieš
stumia
Ašies jėgas per Likitus, kurie bandytų būti
— Vilniaus teismas nu šalas Rommel asmeniai
esą baimės, kad gali Amerikos ir Britų karo biją iš Šiaurės Afrikos,
jau bus ima nelojalūs arba turėtų prie- čiau
teisęs gydytoją Janiną vadovavo užpakalinei ap Taigi dabar
užimti
10 metų sumušti jėgų įėjimą į Tunisiją, jau netoli Bengasi, svarpažiūras, kad ir jie
Markevičiūtę 4 savaitėms sigynimo sargybai, ir ka mi karo tarnybon vyrai šingas
japonus
i prancūzai kovėsi su Ašies baus uosto, kur Ašis prisgali susilaukti tokios pat
arešto ir 500 markių pini da jis atsigrįžo patikrinti nuo 18 metų amžiaus. bausmės.
Aleutians
nėra
gera
kareiviais,
besiveržian- tatydavo savo karo jėginės baudos už atsisaky padėtį, tai staiga pamatė Daug jaunuolių jau sava
i
bombardavimo
bazė,
sako
čiais į Tunisiją. Prancūzai goms reikmenis ir kareimą vykti į jai nurodytą visai arti Britų tankus. noriai pasidavė į kariuo
kunigas
tyrinėtojas,
to

pasitiko nacius ir italus vius.
menę ir laivyną, nujaus
dėl, kad ten yra aukštos
vietą.
Rommel atsisuko ir bėgo, dami, kad bilius bus pri
“Kauener Zeitung” pa kad nepatekti į nelaisvę.
kalnų viršūnėse ir audrin
imtas.
stebi, kad už panašius nu
gas oras. “Pilnai 90 nuo- DARLAN PASISKELBĖ
(Vokiečių laisvės radio,
sižengimus ateityje medi- slaptai veikianti stotis
į šimUs _Uįko oras blogas”,
AFRIKOS “PROTEKTORIUM”
cinos personalą teisiąs y-Vokietijoj,
...........
; sako jis,' “ir likusiš laikas
praneša, kad išdavystes Byra fra
Oran, Algerija, lapkr. 16 nelabai geras”.
patingas teismas, o jo bau Rommel išvyko iš Libijos
mas Visiems
Prancūzų kariuomenė koo Japonai užėmė Kišką sa Paskyrė Giraud Vyriausiu Ginkluotų
smės būsiančios “žymiai ir nuvyko į Munich’ą. Ta
peruoja
su Amerikos ka lą todėl, kad ten yra ge
aštresnės”.
čiau šios žinios nepatvir Chicago, III., lapkr. 16—
Federalis teismas pripaži- riuomene visame kame. riausias uostas, ne dėlto,
Jėgų Vadu
tintos).
Arti Oran kaimelyj pagel kad ten būtų gera lekiojiRo-įno
kaltais
išdavystėje
H.
Naciai
skelbia,
kad
e" Seimo Narių
mmel organizuojąs savo i ir E. Hauptus ir kitas dvi- bėjo Amerikiečiams atimti mui bazė. Aleutians yra Londonas, lapkr. 16 —’ Kaip žinoma, maršalas
Pranešimai
išsklaidytas jėgas kovai; poras vokiečių, kurie, kaip 1 ir surinkti ginklus iš ara I geros tik submarinams, Prancūzijos
admirolas Petain nepripažįsta Darprieš sąjungininkus.
' teisme buvo įrodyta, pa- bų, kuriuos jie susirinko iš pripildyti kuru”.
Francois
Darlan,
pareiš- lan vadovybės Šiaurės Afkaro lauko.
— Rugpiūčio 30 d. Kaune
kęs lojalumą maršalui rikoje, o adm. Darlan viNors arabai labai drau
buvo susirinkę “liaudies
Ašis
Prarado
75,000
Henri Phillippe Petain ir suomet kalba Petain vargingi Amerikiečiams, bet
seimo” nariai, pasilikę Lie
pažymėjęs, kad maršalas du. Toliau, Vichy radio,
Kareivių Afrikoje
jie radę ginklus negali su
tuvoje, kai patys okupan
yra nacių priespaudoje, kuris yra nacių kontrolėsilaikyti nuo šaudymo.
tai gavo iš jos nešdintis.
pasiskelbė protektorium je, kaip ir Morocco radio
Taip pat yra ir su pranLondonas, lapkr. 16
Jie padare pranešimus, ko
cūzais. Dauguma jų yra; Britanijos premjeras Win- Prancūzijos interesų Šiau- stotis yra Amerikiečių do
kiomis priemonėmis buvo
draugingi ir nuoširdūs A- ston Churchill praneša, rės Afrikoje, ir paskyrė minacijoj, praneša, kad
sudarytas “liaudies sei
merikiečiams, bet yra jų kad Afrikoje užmušta ir gen. Henri Giraud vyriau- admirolas Laborde, pranmas” ir kaip buvo “nubal
J. E. Arkivyskupas Spellman
maža dalis, nacių įtakoje, sužeista 75,000 vokiečių ir siu visų prancūzų ginkluo- cūzų laivyno vadas, Tousuota” prisidėti prie Sovie
tų jėgų komandierium.
lone, padarė maršalui PeAtnašavo Šv. Mišias
kurie radę ginklus palei- italų. .
tų. Atitinkamą pareiški
Adm.
Darlan
savo
proktain
ištikimybės priesaidžia. šūvius. Kaip pavyz-! Taipgi Šiaurės Afrikos
mą pasirašė buv. “liaudies
seimo” nariai: Dr. A. Gar
Washington, D. C., lapkr. niečius, kurie drąsiai ir e-džiui,
—Orano
------- vandens
--------- - pa- pakraščiuose nuskandinta '.• lamaciįa nušvietė
, , . ,savo
, , ir ką. Karo laivai ir įgulos,
‘+o
dėmėtas su-. U Asrns submar.nų, sako gen. Giraud s o^ tet dar sako rado pranešėjas
mus, rašytojas L. Dovydė 16-Vakar Jung. Valsty- nergmgai gynė savo Salį
daug ka turi išaiškinti A- bėra prieplaukoje’, kur
nas, agr. Pr. Mickus, artis bėse buvo minima Filipinų nuo priešo — japonų. Jis, žeidė keletą Amerikiečių. ChurchiĮL
merikiečiams dėl daromų viskas ramu.
tas H. Kačinskas, režisie valstybės 7 metų nepri- tikrino Filipinų kraštui ' Naciai šioje šalyje buvo
Remk
šios
šalies
apsigynimą!
prancūzų politinių manev- Tuo pačiu laiku, kad nalabai veiklūs pirm Ameririus R. Juknevičius, V. klausomybės
sukaktis, nepriklausomybę.
kiečių
okupacijos,
taigi
ne!
pirk
p>e
f
ense
Bonds
ir
Stamps!
Irų
karo fronto užnugaryj. ciai griežčiau paima PranBiržietis, ' rašytojos St. Kaip žinoma, dabar Filipi- Taipgi kalbėjo Filipinų ^ecių oKupaciios, uaigi neeuzija savo kontrolėn. vy
Vaineikienė ir P. Milančiū- nų
nų kraštas yra japonų už- valstybės prezidentas Ma- i stetetina, kad atsiranda
riausias Vichy valdžios
tė, be to, buvęs “liaudies imtas.
mZuZ penktakolomstų. Bet Ame- RAUDONIEJI SULAIKĖ NACIŲ
pareigūnas Pierra Lavai
vyriausybes” ministerio J. E. Arkivyskupas Fran- prezidentas Manuel Avila 1
Juos suvaldys ir
mitinguoja su Fernand de
PUOLIMUS
pirmininko pavaduotojas eis J. Spellman iš New Comacho. WJiedu
AV/VB V& priminė
AAXXAX*Vx ( nuP
v nkluos
• 1 • •> nors
1* ir dabar
*•
Brinon ir jo ministeriais.
ir užsienių reikalų minis- Yorko atnašavo šv. mišias Atlantiko earterb kuris mažal kĮJtegąhpadaryti.
Maršalas Petain greičiau
teris prof. V. Krėvė-Mic Šv. Aloizo parapijos baž- užtikrina visom
pėkstininkais ir tankais, sia tuose mitinguose ne
Maskva,
lapkr.
16
—
NaPfimieP Amerikiečiai
kevičius ir buvęs socialinių nyčioje už žuvusius Ame- nepriklausomybę irtautom
laisvę
ciai jau ketvirta diena, bet buvo atmušti, sako ru- dalyvauja, nes Lavai uži
reikalų bei miško pramo rikos ir Filipinų karius ko
kaip puola Stalingrado sų žinios.
Palaidoti Afrikoje
ma jo vietą.
nės komisaras Jurgis Glu* voje su priešu — japonais,
dirbtuvių apylinkėje, bet “Apie dvi priešo pėkstišauskas.
Prezidentas Ragina
nutyli akurie tą šalį užgrobė.
Fedhala, Prancūzų Mo nei žingsnio negalėjo pasi-i ninku kompanijos buvo gj^o^kol
nau
Prof. V. Krėvė - Mickevi Pamokslą pasakė FordS___ ________ . __
MCISTIS
rocco, lapkričio 10 — Pir varyti pirmyn. Raudonie- sunaikintos ir 20 tankų
čius atpasakojo savo pasi ham Universiteto prezi
sužalota
arba
išmušta
iš
P
“
Prancūzu uersipnipamieji Amerikiečiai, žuvę ji kiekvieną naciu puoli
matymą su SSSR tuometi dentas kun. Robert L Gan- Washington, D. C. —Pre- Šiaurvakarinėje Afrikoje, mą atmušė su dideliais veiksmų”, sako komuni- X™* Laukla kas bus »®niu komisarų tarybos pir non. S .J., kuris pažymėjo, ridentas Rooseveltas savo palaidoti su paprastomis priešui nuostoliais. Vakar katas.
,haumininku bei užsienių rei kad Filipiniečiai kovojo ir proklamacijoj dėl Padėko- j militarėmis apeigomis
priešas prarado 400 vyrų Tuapse apylinkėje, prie
kalų komisaru Molotovu. žuvo,
PRIEŠO ŽINIOS
žnvn kaipo
kaino didvvriai.
Jie
r»5«
TYprinc
ir
Maniu
Metui
T^iidotiivesze
dnlvt
didvyriai.
nės Dienos ir Naujų Metų1 Laidotuvėse dalyvavo be mažiausio laimėjimo, Juodosios jūros, raudonie-;
gynė savo šeimas, gyvybę švenčių minėjimo kviečia karininkai ir kareiviai, sako Sovietų komunika- ii stipriai laikosi. Ten per
Pirk Karo Bonus šian ir namus.
vieną dieną užmušė apie Ašies Jėgos Išmušė W
visus gyventojus tas die- Kapelionai atlaikė laidoji-Į tas.
dien. Jie tave ryt išlaikys.
150 nacių kareivių.
“Mes palenkią galvas nas praleisti maldoje, kad mo pamaldas.
Alijantų Laivus
Stalingrado Šiaurinėje Stalingrado
meldžiamės už mirusius — Visagalis Dievas vado- Taipgi dalyvavo laidotu- <. ,Pietinėje
.
.........................
J arabai ir 1 dalyje raudonieji išmušė dalyje vyksta tik artileri- Berlynas, lapkr. 16 —
20,000 jūsų vaikinų, Mr. vautų mūsų tautai ir ją vėse ir civiliai
nacius iš pozicijų ir ten jos susikirtimai, kur rau- Vokiečių radio skelbia,
Presiaent, 3,000 mūsų pa- globotų šiomis tamsiausio- prancūzai
čių”, sako pamokslininkas, mis karo dienomis.
Prancūzės moterys ant jie įsistiprino po to, kada donieji suardė astuonias kad Ašies laivynas ir lėkkanuolių pastatas, nutildė tuvai nuskandino arba suTą pačią dieną per radio Prezidentas
pabrėžia, ’ naujai supiltų Amerikie* užmušė 120 nacių.
kalbėjo Jung. Valstybių kad Amerikos likimas ir!čių kareivių kapų uždėjo Nalčiko apylinkėje rau dvi baterijas ir išmušė iš žalojo 89 karo laivus Vijūroje, ties
Prezidentas Rooseveltas, laisvė priklauso nuo Dievo j gėlių, kurias jos nuskynė donieji eina pirmyn. Na- veiksmų apie dvi pėksti- duržemio
Šiaurės Afriką.
ciai padarė kontr-puolimą l ninku kompanijas.
kuris iškėlė aukštai Filipi- valios.
| nuo kitų artimų kapų.

Filipinai Yra Nepriklausomybės
Modelis, Sako Prezidentas

s e *

Antradienis, Lapkr. 17, 1942

kad karo frontų klausimą
[palikime karo vadovybei,
kurios vyriausia galva yra
i mūsų Prezidentas Rooseveltas.

LAUKAS B LIETUVOS

ĮVAIRIOS žinios
JERONIS IŠSIGELBĖJO IŠ
SKĘSTANČIO LAIVO

"Gars»" Red. M. Zųaus
50 M. Amžiaus Sukaktis

Šiomis dienomis p. V. Ba
niulis, biznierius, turįs val
gomųjų produktų krautu
vę So. Bostone, gavo laiš
ką iš Lietuvos, kurį jam
persiuntė Sul2er Brothers
įstaiga iš Šveicarijos per
Usboną. Laiškas rašytas
anglų kalba, nes dabar ki
ta kalba gal būti nepereitų
cenzūrą.
šį laišką išvertę paduo
dame lietuvių kalba.

Komunistų Partija Neteko
Legalumo

Pereituose rinkimuose
Tamaqua, Pa. — šiomis tėvai ir šeima tikrai manė
[ Komunistų partija buvo
dienomis anglų spaudoje jį žuvusiu. Bet jie oficialio
išstačiusi savo kandidatus.
tilpo įdomi žinia apie lie pranešimo iš Laivyno DeKomunistai šūkavo ir
tuvį jūreivį, Juozą Jeronį, partmento neturėjo. Jie la
[šmeižė
kitų partijų kandibai nustebo, kada Juozas
gyv. 220 Pitt St.
įdatus. Jie šaukė, kad jų
Juozas Jeronis tarnavo sugrįžo gyvas ir sveikas.
Rugsėjo 21, 1942
kandidatas stovi už antro
Jung. Valstybių laivyne, Jis dabar yra paskirtas
ORO PASTA
fronto atidarymą. Todėl
kaipo mašinisto pagelbi- dirbti ant kito laivo.
Mr. V. Baniulis,
į
ragino visus išrinkti ko
ninkas ant “Colhoun” lai
181 L St., So.
munistą. Ir ar žinote, kad
vo, kurį pereitą rugpiūčio 3,052
Boston,
atėjus rinkimų dienai,
mėnesį japonai nuskandi
Mass.
[
lapkr. 3, turi būti ir patys
no. Laivyno Departmentas Londonas, lapkr. 16 —
20/LvNf/
i komunistai nebalsavo už
apie to laivo nuskandinimą Richard Law, Britų užsie
Gerbiamasis,
savo kandidatą, nes iš
paskelbė rugsėjo 5 d. š. m. nio reikalų parlamentari
1938/40 metais mes turėjome
New Yorko keturių milijoKada laivas buvo bom nis pasekretorius, parla
malonius biznio santykius su p.
nų balsuotojų vos gavo
barduojamas, tai Juozas mente pranešė, kad Jung.
Vincu Steponavičių Kaime, ku
142,000 balsų.
Red. Matas Zujus
Jeronis buvo laivo inžino Valstybės ir Britanija pe
ris, kaip mes suprantame, yra ■
Kadangi partija, kad
ŠNL'.
priekiniame
kambaryj. reitais metais Rusijai pri
vienas iš jūsų giminaičių. Dėl į
Specialiai pagaminti metalo diržai iš kurių kalami Į įgauti ^s^ausia^^i
Dabartinis
Bombos krito viena po ki statė 3,052 lėktuvus, 4,084 (LKFSB)
politinės situacijos jo šalyje/
jųew Yorko ’
tai. Juozas manė, kad visi tankus, 30,031 įvairių mo LRKSA organo “Garso” mūsų santykiai visiškai nutrū- karo laiko nauji nikeliai Philadelphia, Pa., liejykloje. J baįų
jūreiviai kitoje laivo daly torinių vežimų ir 831,000 redaktorius Matas Zujus co 1941 ir nno to laiko mes nie
munistų partija tiek bč .
je yra užmušti, ir kada jis tonų įvairių mašininių į- yra gimęs 1892 m. rugp. 14 ko negirdėjome nuo savo drau
nesurinkusi neteko leg: Įt
ir kiti du jūreiviai bandė iš rankių, metalo ir aliumino d., Čiudiškių kaime, Klebo- go. Dabar, vienas mūsų inžinie
ino.
inžino kambario išeiti, tai Be to, 42,000 tonų aviaci- niškio valsčiuje, Marijam- rių, ypatingai paskirtas su p.
Kitose valstybėse ko_ įjie nebegalėjo atidaryti jos gasolino ir 65,000 tonų Polės aPskr' Mokfei Prie_ Steponavičių, tik ką gavo nuo
nistai gavo dar mažesrų
nuošė, Seinuose ir Valpa- jo laišką, pasiųsta iš jo ūkės Šo
■ ■■■M—H
durų. Jie bandė per kitas kūrenamojo aliejaus.
nuošimtį balsų. Tas paroapatines duris išeiti, bet Taigi Richard Law pa raise, (Indianos valai.) kai, Saločių Paštas, Lietuvabaltijo kraštus 1939—19401 d(\kad komunistai turi
besiveržiantis garas juos reiškė, kad Amerika ir Bri ‘Šaltiniui’ ir ‘Vilčiai’ pra Ostland ir datuotas rugsėjo 8, Nėn Jokio AmlogEIaano metais skiriasi kaip dan-|mažą įtaką šioje šalyje.
sulaikė. Jie grįžo prie tų tanija neturi pagrindo jau dėjo rašyti korespondenci 1942. p. Steponavičius rašo se Brooklyno komunistų gus nuo žemės, kaip baltas
durų, kurios buvo užvers stis savo prižadų neatliku jas 1911 m. Amerikon at kančiai:
vyko 1913 m. spalių mėne ‘Mano brolį Julių Steponavi laikraštis “Laisvė” lapkri nuo raudono.
Giintadienio Dovana —
tos ekspliozijos ir rado jas sios Rusijai.
čio 13 d. laidoje rašo:
Komunistų
laikraščio
sį.
1914
m.
kovo
10
d.
tapo
Pantie
psiim
nuo susidariusio spaudi
čių su žmona Teodora ir dviem
r aulu K
luflUJO
Jungtinių Valstybių ir redaktoriaus palyginimas
savaitraščio
“
Draugo
”
re

mo, laivui skęstant, kiek
mažais vaikais birželio 14 d., Anglijos ginkluotųjų jėgų yra suktas, nepatriotinis ir
dakcijos
nariu.
Čia
dirbo
Japonai Ruošiasi Pulti
atdaras, kad jie per tą
1941 m. rusai išvežė į Sibirą.
(LKFSB) Čikagos lietuJung. Vals
pusantrų metų. Po to t Aš neturiu supratimo, kur jie išsodinimas Šiaurės Afri pažeminantis
_
vaite
p. Sofija Kasko savo
spragą šiaip, taip galėjo
koje yra visai analogiškas tybes ir Angliją. Jis toGuadaikanal^
mėnesius
dirbo
dienraščio
išlysti. Tačiau spraga buvo
yra, bet aš manau, kad
(panašus. Red.) Tarybų kiais sąvo ražtaia pasitar-1 brolio gimtadienyje davė
redakcijoje. brolis buvo atskirtas nuo jomano
šei Sąjungos ginkluotų jėgų nauja priešui Hitleriui. Ne
tokia maža, kad jis bekiš- Washington, D. C., lapkr. “Kataliko”
kraujo Raudonajam
damas galvą nusidraskė 16 — Japonai smarkiai 1916 metais rudenį Vyčių mas. Dabar. j»es girdėjome, kad įkėlimui į Pabalčio kraštus dabar laikas daryti palygi- Kryznn. Jos brolis yra ka
ausis. Kad galėtų išlysti, ruošiasi ant vandenyno, organizacijos centras pa Amerikos Raudonasis Kryžius 1939 — 1940 metais. Jei rimus. Dabar turime viis riuomenėje Davusi kraujo
redaguoti ir
gali susisiekti su tremtiniais kas to dar nemato — ilgai jėgas sujungti karui prieš Į J* Parašė laišką savo brojie turėjo nusiimti ,gyvy- sausžemio ir oro pulti A- kvietė
nistruoti “Vytį”. J
žmonėmis. Tjdėi, aš prašau jū niui pamatys!”
bes-svarkus (life-jąckets). ,raerikos ir jos talkininkų daguojant “Vytis” iš
priešą, kad laimėjus persų parašyti p. Baniuliui į Bos Jeigu “L.” redaktorius galę, ir kad po karo, sultą dovaną ir rašo: — Ti
Jeronis, paskutinis iš tri-1 į^j-o jėgas Guadalkanalo- slapių išaugo iki 32
ton, Mass., kad Vincas Stepona- būtų palyginęs Hitlerio Dievo pagalba, grąžintume. kiuosi, kad tau nereikės ja
jų išlindęs pro durų spra- Tulagi apylinkėje, kad iš- pių. 1920 m. rudenį
.vičius
prašo jo kreiptis į Ame- karo jėgų įsiveržimą į pasaulio tautom laisvę ir Pa3inaudo«...
gą, rado degantį laivo už- stumti mus iš Solomon sa- Lietuvon. Puolant
Is viso ji jau yra davusi
T. ,
i, " | rikos Raudonąjį Kryžių ir pra- Prancūziją, ir kitus Euro taika
pakalį, ir laivo priekyje1 jų, sako Laivynas
sužjnoti kas ateitiko su Ju
kams, Įstojo Lietuvos ta-------------I kraujo tris kartus. Greit ir
pos kraštus, tai gal būtų
jūreiviai rūpinosi sužeis- Kaikuriose vietose japo- nuomenen- Karo MokySteponavi4iaus
Brooklyno
komunistų
Į
pati pasiruošusi išvažiuoti
galima pasakyti, jog tai ytaisiais. Sužeistuosius ap-lnai bando susistiprinti ir klos IV-tou laidon Bbuvęa
paeiti p. Bara panašumas. Bet sakyti, laikraštis, rašydamas apie i moterų armijos ryšių
viniojo saugumo švarkais sutrukdyti
pristatymą Karo mokykloje 5 mene.. T*. . . l
ir nuleido į laivelius. Nu- reįkmenų Amerikos karo sius, perėjo Karo Mokslo
jog Jung. Valstybių ir An Jung. Valstybių ir Angli- skyrių; jos civilinė tarny...
. .
. ,
.
jos ofensyvą šiaurinėj Af- ba buvo telegrafo agentū’
J
I sveiki, saugūs ir geroje dvasiometęs savo viršutinius jėgoms. Tačiau Amerikos skyriun
— “Kario” red&k- įje, ir taipgi, kad Juliaus Stepo glijos ginkluotų jėgų išso rikoj, sako: “Ir to plano I roję.
dinimas Šiaurės Afrikoje
drabužius ir batus, Jero- įr jos pagelbinės kąro jė- cijon, kur ištarnavo 7 mėnavičiaus
nuosavybė
tebėra
neyra panašumas į Sovietų sumanytojas buvo ne ko
nis šoko į vandenį, kada gos yra gerai pasiruošunesiūs.
[paliesta ir geroje tvarkoje.— Sąjungos įsiveržimą į Pa kis karo specialistas, bet
buvo duotas įsakymas ap- sįos priešą atmušti ir iš tuvoje bendrad^taavo kaJu.
baltijo kraštus yra tik ne mūsų šalies prezidentas j
leisti laivą. Jis per tirštų mušti iš Solomonų salų.
taliku dienraštyje T*aisve , L.
J"
.5.
„ .
ant vandens aliejų per
taip Dat rašė i WUkes - Ba- aus SteP°navlclaus ienBa s&- sveiko proto arba sukto F. D. Rooseveltas”.
rre Pa., leidžiamąlaikotgauti pagalhą **** kad žmogaus melas.
O ar Prezidentas Roose-|
plaukė ir priplaukė prie
Raudonieji
Areštavo
veltas
nėra vyriausias vi
gautas nuo jų žinias persiųstų
Tarybų Sąjunga arba So
laivelio — ir į trumpą lai
tį ‘Lietuvių Balsą’ ir į ki
sų karo jėgų vadas —spe-l
man per jumis'
100 Lenkų
ką juos visus paėmė kitas
tus laikraščius. 1923 metų Mes tvirtai tikime, kad jūs vietų Sąjunga, kaip mes ją
nepavadinsime,
užgrobė Icialistas?
laivas.
rudenį grįžo Amerikon.
Visi jo drabužiai ir $68.00 Į Londonas — Pranešama, Porą mėnesių padirbėjęs galėsite išpildyti mūsų draugo Pabaltijo kraštus, turėda- Komunistų laikraščio rė
pinigų nuskendo su laivu, kad Rusijoje areštavo 100 “Draugo” redakcijoje ir pageidavimą, ir visas žinias, ku mą draugingumo sutartį daktorius savo toki:’ pa
Tačiau jis išliko nesužeis- lenkų, kurie dirbo lenkų Katalikų Federacijos se rias jūs norėsite persiųsti, mes su pasaulio didžiausiu reiškimu bando patekti
priešu — Hitleriu, su ku- visu3 tuos, kurie be atolaitas.
šelpimo komisijoje. Lenkų kretoriate, vėl buvo pa mielai tai padarysime.
riuo dalinosi grobiais. So- !dos reikalavo pradėti antSu tikra pagarba,
Kai Jung. Valstybių lai- ambasadoriui
Romeriui kviestas redaguoti ‘Vytį’
Sulser Brothers, Limited” vietų Sąjunga, įsiveržus į rą frontą Europoje. Antvynas paskelbė, kad laivas, tarpininkaujant, 84 lenkai 1925 m. pavasarį vėl išvy
ant kurio buvo Juozas Je- paleisti, o 16 atiduoti, teis- ko į Lietuvą. Rudenį sugrį- Toks tai prašymas iš Pabaltijo kraštus, tuojau ras frontas pradėtas; jo
: įvedė savo režimą; nusavi- Į planas buvo paruoštas birronis, nuskandintas, tai joĮmui
žęs Čikagon kelis mene- Į Liętųvos. Tokių prašymų no ir užgrobė Pabaltijo Iželio mėnesyj, o komurisAreštuotuosius lenkus sius dirbo
dienraščio yra tūkstančiai. Amerikos
! raudonieji kaltina šnipinė ‘Draugo’ redakcijoje. 1926 lietuviai noriai teiktų pa kraštų žemę ir visą kitą tai dar ir dabar nepasitenkiną. Tas pats laikraštis
jimu svetimos valstybės metu balandžio mėn. ūžė- gaibą ištremtiems lietu- turtą.
Valstybių ir Angli- rašo:
naudai.
mė LRKSA organo ‘Garso’ vįams į Sibirą, bet kol kas josJung.
k
ar
o
jėgos įsiveržė į “Kovos Afrikoj ir mūsų
redaktoriaus vietą, kur Į mažai ką galima padaryti,
Šiaurės Afriką nę tą kraš- pergalės veda prie antro
Naciai Areštavo Weygandų darbuojasi ir šiandien. Jis J Mūsų organizacijos ir pa tą
užgrobti ir pasisavinti, fronto Europoj...”
yra Am. Liet. R. Kat Fede- Į vieniai asmenys turėtų bet jį apsaugoti nuo Ašies j Komunistai tikrai pasiWashington, D. C., lap racijos centro valdybos na- prašyti Amerikos valdžios
kričio 16 — Londono ra rys. 1938 metais apdovano-1 pagalbos, kad jį išgautų užgrobimo ir pulti priešą j tarnautų Amerikai, jeigu
Panaikink
dio pranešė Prancūzijai, tas Lietuvos šaulių žvaig-1 Sovietų Rusijos leidimą — Ašį, kad išlaisvinti pa- jie sustotų rašę ir kalbėję
raumenų skaus kad gen. Weygand, buvęs žde. 1927 m. rūgs. 8 d. ve- siųsti drabužius ir kito- vergtas tautas. Jung. Vai- apie karo frontus, apie
ir Anglija neįvedė kuriuos jie neturi nei maPrancūzijos pro-konsulas dė Kazimierą Tamošiūnai- kius gyvenimui reikmenis stybės
mų ir įtempimų Šiaurės Afrikai, tapo na tę, kilusią iš Pušaloto pa- Į mūsų tautos tremtiniams savo rėžimo šiaurės Afri-1 žiausio supratimo ir dirbtų
ir to krašto nesisa- apsigynimo darbus, pirktų
cių areštuotas. Kaip žino rapijos, Biržų apskritie0 [į Rusiją per Raudonąja koje,
vina. Jung. Valstybių ir patys ir kitus ragintų pirkdarbe
ma, jis buvo iš šiaurės Af Zujai augina sūnus Matą Kryžių ar kitas įstaigas.
Anglijos vyriausybės įtiki- ti Karo Bondsus. Antras,
Nėra jokio sunkumo ar nepatogu
rikos nuvykęs į Vichy. ’ ir Kazį ir dukterį Oną. Ge
mo su Johnson’s Red Cross Kom
nančiai pareiškė, kad jų frontas jau yra, bus trepresu. Tiktai uždėk ant skaudan
riausi
sveikinimai
sukak

Traukinys
Užmušė
Do
karo jėgos eina išlaisvinti Irias, ketvirtas ir penktas
čios nugaros, pečio, tono ar ran
Im Keiooėje
tuvininkui.
kos. Eik darban kaip paprastai.
prancūzų tautą ir kitas I ^e komunistų patarimų ir
Lietais
Johnson’s pagarsėjęs per 50 metų.
tautas iš Hitlerio vergijos, reikalavimų.
Nebrangus vartoti.
Leit.
Clifton
J.
Duff,
Produktas Johnson A Johnson, pa
Uetariiį R. K. Labdariu
Pittston, Pa. — Jonas ir ir po karo užtikrina vi- Į Štai apie karo frontą Afsaulio didžiausios iidirbystės chigyv. 887 Hyde Park Avė.,
Į rikoj komunistai nei neJurgis Antanaičiai iš Phi- soms tautoms laisvę.
rurgMkų tvarstų.
Sąjungos
Hyde Park, Mass. važiavo
WAR STRIKES HOME—Rath
Taigi
čia
nėra
jokio
anasvajojo, ir tas frontas praladelphijos buvo atvažiavę
Strippy, pretty War Depart
lėktuvu į namus, kur buvo
logiškumo
(panašumo)
.
dėtas..
Buvo
žinių,
kad
Vočia
aplankyti
savo
gimi

ment
employee, winds up the
susitaręs apsivesti su metinis seimas šaukiamas nes. Vakare ėjo iš bažny Jung. Valstybių ir Angli- kietijos naciai iš traukė iš
man-sized job of changing a
Miss C. Louise Crowley iš š. m. lapkr. 22 dieną, Čika čios, tamsoje pateko po jos ginkluotųjų jėgų išso- Rusijos savo 40 divizijų
tire as shc places well-wom
goję.
Svarbiausis
Labda

rubber on rim on higbway in
Cambridge. Kelionėje lėk
R f D CROSS
traukiniu ir tapo užmušti dinimas šiaurės Afrikoje kariuomenės. Tai ko dar
Capital. where many malss
rių
Sąjungos
rūpestis
da

tuvas
susidaužė New
have gone to defense or front
Palaidoti Šv. Kazimiero ir Sovietų Sąjungos gink- trūksta ?
Bem, S. C. Leit. Duff tapo bar yra užbaigimas statyti kapuose Pittstone.
Įmes.
luotų jėgų “įkėlimas” į Pa-1 Taigi mes kartojame,
senelių prieglaudos namo.
užmuštas.

SYYS
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PL65TER

Antr^i^a-c, Lapkr. 17, 1942

3

DARBININKAS

Į ardytas. Tas jo paskirsty
mas, reviduotas po nepasi
(THE WORKER)
sekimo paimti Maskvą pePublished every Tuesday and Friday except Holidays such as
! reitais metais, buvo numa
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
tęs dar prieš kelias savai VIETINIŲ APYLINKIŲ laukoms. Nenorėtume, kad
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
IR KARO “C H ĖST” i kitaip būtų.
tes sunaikinti Raudonąją
-------- by--------VAJAI
į Čia paduodame dėl ko piArmiją. Bet Raudonoji Ar
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Bntered W aecond-claas matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
mija vis dar tebėra nesu Taikos metu, taip vadiMass. under the Act of March 3, 1870.
naikinta. Ji yra ne tiktai narni apylinkių “chests” ir Jie padeda darbininkams
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
nesunaikinta, bet yra už- Pašalpos Fondai yra svar-,^iiU“ito
Act of October 8,1917, authorized on July 12, 1918
tenkamai stipri, kad bet bus pagrindas mūsų tauti-,
,,
,
........
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA
kuriuo
metu
gali
pereiti
į
nio
saugumo.
Vajai
pripilnamų
problemas)
pnzmn
Domestic yearly ___________ $4.00 Amerikoje metams ................
$4.00
kontrpuolimą, vykindama dyti šiuos "chests” šutei-vai^.u® ^pa(; ...
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
Foreign yearly_________________ $5.00 Užsieny metams ...............
$5.00
sutartą planą ir derinda-ikė pinigų prižiūrėti pris- tl.nos dirira), . su ei ia "
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
ma jį su aliantų planų Af- lėgtus ir nelaimingus kiek- mems
niems ir
ir jauniems
yniems sveiko
pasilinksminimo;
teikia
DARBININKAS
rikoje. Anglai, puikiu stra- vienoj apylinkėj.
slaugimo
ir
klinikų
patar

366 West Broadway,
South Boston, Mass.
teginiu žygiu, pagavo į Dabar, karo metu, jie
Telephone SOUth Boston 2680
navimus, padeda išrišti
maišą patį didįjį Rommelį.
Kaip tik tuo laiku, kada daug svarbesni mūsų tau- šeimų santykių problemas.
Hitleris ealėio galvoti aule tos bendram saugumui., Jie padeda sustiprinti vi5 • etroL Nes, jie netik teikia pašai-1 suomenės moralę — netik
peržiūrėjimą savo strate
pą apylinkių biedniems, viršminėtais
patarnaviginių planų, kada vokiečių
bet suteikia pinigų Ameri- mais, bet ir sulaikydami
moralė turi būti žema,
kos kovojantiems vyrams jaunųjų
prasižengimus;
žvaigždės ir Juostos iškyir alijantų nelaimingiems pagerindami blogas gyvela virš Afrikos uostų.
x------ - —
zmonems.
i nimo sąlygas, kurios veda
Karo metu patys būtiniausi gyvenimo reikmenys
Vertas nikelio (5c), atrodo kaip nikelis, bet ne nike- bereikalo laukėme permai- Ntautinio
nepasiregistruojama, ir daugeliui dalykų vartoti reikalingas ■ ,i3 Nauji nikeliai neturžs nlkelio. Paveikslas parodo, nų. Laimė pasisuko ir Lai- Kiekviena apylinkž fondo, prie nesveikatos ir pagnnyaldžios leidimas. Bet vienam dalykui vartoti leidimo kaį Mrs Gertrude Keis atlieka užbaigos darbą naujų avės Frontas gal. stipriusavo tiksl
ku. d sveik^ ^^0 ir į
kol kas nereikia-tar knygoms ir laikraščiams. Skai-njke!ių
, tu mintimi, kad Afrika £uos nusprendžia savo karo darbus sugrąžina setymas porcijomis neskirstomas, kaip kad valgis ar pa- į---- ---------------------------------------------------------------- greit bus išvaduota is asres vietiniai va jaus vadai. žie nesnius ir kitus darbiniudangų bei gasolino vartojimas. Skaityti valia kiek tikį
C A If A ITFC A
AI P A
j nagų ir paversta į bazę ka- vajaį turj surinkti $95,-ikus.
ro veiksmams prieš Euro i 000,000 dėl vietinių reika- Jie sustiprina Armijos ir
dūšelė trokšta. Tad skaitykime. Laikas tam patogus.
pą.
Toli keliauti automobiliais ar net traukiniais nepato
lų ir kitą $75,659,000 karo Laivyno moralę, remdami
reikalams, iš viso $170,659, ŪSO veiksmus, ir teikda
gu ir nepatriotinga. Tenka namie ilgiau buvoti ir šei
Mariny Korpusas Turi
VALANDA
IŠMUŠĖ
000.
myniniam rately laiką praleisti. Be to, rudens metas
mi patarnavimus kovojan
167 Metus
Yra dvi pagrindinės prie čių vyrų šeimoms ir drau
ir atostogoms nebetinka. Tad visos aplinkybės verčia
žastys dėl vajaus šiais me gams.
žmones namų židinį daboti ir jaukioj nuotaikoj šeimy Pagaliau atėjo valanda Jungtinėms Valstybėms
teko
sudaužyti
japonus
jų
Kulkosvaidžių
ugnies
suduoti
smūgį
baisiai
tirotais.
Jie padeda karo industrininės meilės raiščius tampriau suveržti. Tačiau vien
ofensyvoj
Saliamono
salošluojamuose
Pietų
Pacifi1.
Kada
nedarbas
nyksta,
i
jų
apylinkėms sutikti pašeimyninio santykiavimo nebeužtenka. Reikia gi ir nijai, kuri sukūrė šį baisų
se.
Be
abejonės,
mūsų
ginko
pakraščiuose,
Jungtižmonės mano, kad neberei- dauginimus
gyventojų
kuo kitu laiką paįvairinti. Ot čia kaip tik ir geriausia paT®aiį^.^
Iškėlimas kariuomenės klų arsenalai davė sąjun- nių Valstybių Marinų Kor- j Į<įa tolesnės pašalpos,
skaitliuje.
Tą
atlieka
per
proga kokią knygą ar laikraštį paskaityti.
šiaurinėj ir vakarinėj Af- gininkams pagelbą. Bet ta pusas, per savo 167 metus Bet dėlei karo visokių namų ir kambarių užregisKnyga tai pats geriausias mūsų draugas. Jis tei rikoj yra tiktai pirmieji pagelba nebuvo toki, koki gyvavimo, kovoja 180-ą rūšių visuomeniniai ir travimo vietas; padaugina
sveikatos patarnavimai y- sveikatos ir visuomeninius
singas, neveidmainingas ir nelinkęs pataikauti.Jis ne žygiai anglų amerikiečių- ji galėtų būti kituose fron- kampaniją,
padeda
atsižvelgia į žmogaus ypatą ir nekeičia savo nuomonės rusų koalicijos didžiojoj tuose, kur mušasi mūsų' Korpusas lapkričio 10 d. ra būtinai reikalingi, ypač patarnavimus;
pagal aplinkybes. Tą pačią tiesą skelbia galingam ir strategijoj. Tai yra pir-1 sąjungininkai. Kitais žo- minėjo savo gimimo dieną, kareivių šeimoms ir užlai- naujai samdytiems darbimenkam žmogui, turčiui ir vargdieniui. Bet reikia, mas įrodymas visoms džiais tariant,-nebuvo iki Nuo Britų Gvinėjos iki Is-~ komiems, ir industrijų vie- ninkams priprasti prie
į naujos vietos, ir padeda
kad knyga skelbtų tiesą, ne melą. Ar gi galima, kad Laisvės Fronto tautoms, šiol įrodymo, kad yra koks an įjos, nuo on ono i
tose.
knyga meluotų? Kodėl ne. Knygas rašo žmonės, o žmo- kadt°ki strategija yra. nors koalicijos planas ben- ua&L s VY ose^ ungti
2. Mūsų sunkiai - kovo- apylinkėms sveikai išrišti
nių yra visokių — gerų ir negerų Tad ir knygų yra vi- Iki ši°l šalėJ° rodytis, kad dram priešui sumušti. Da- nėse Valstybėse, kur ma janti alijantai Britanijoj,1 ateivių gyventojų problemų yra visokiu
gerų negerų iaa ir Kny^ yra vi .
kariaujame izoliuotus bar pasaulis yra liūdinin- rinai išeina griežčiausią Kinijoj ir Rusijoj — ypa-' mas.
šokių: aiškiai gerų ar negerų ir
ų
ir gynimosi karus ten, kur kas, kad Laisves Fronto treniravimą, kokio tik iš tingai Kinijoj ir Rusijoj— Jie bando sumažinti pro
ir tikslą ne taip jau lengva atspėti. Kuomet rašoma a- mūsų priešai pasirenka didžioji sąjunga, susirikia- j kareivio galima reikalauti, pasitiki mūsų duosnumu. blemas
prie • Armijos sto
pie gerai mums žinomus dalykus, tai jau savaime aiš mus pulti. Hitlerio geleži- vo išnaikinti j&po-hitleriz- Amerikos kovingiausieji ju namai sunaikinti, jų vykių ir kitų militarinių įku, kur tiesa, o kur melas. Bet dažniausiai tai skaito niai legionai, sutraukti di- mą ir, tariant Prezidento ū* sezmingiausieji kariai, turtas žuvo, aa
ir Jtt
jų šalys ko- staigų.
me apie nežinomus ar mažai težinomus daiktus. Juk džiuliame skaičiuje Rusi- Roosevelto žodžiais, “taip savo Korpuso gimimo die- Į voja desperatiškai juos apAgentūros, kurias šie va
tam ir skaitome, kad ką naują sužinotume. Ot čia ir joj kruviniausiam visų paskirstom mūsų jėgas, n4> §Tlao mintimis į savo j saugoti. Mes, Amerikoj, jai remia — apart visų ki
slepiasi pavojus, kad neįsigytume melagingų žinių ir karų istorijoj puolimui, kad galim mušti bendrą istoriją,, darytą ilgos ir, kurių fizinė gyvybė dar iš- tų veikimų — turi vis teik
netikslių pažiūrų. Ypač kai skaitome istorines knygas buvo aplamdyti ir sustab- priešą ten, kur jam dau- garbingos karių eilės, ku- Į vengė pragaištingo karo, ti tą priežiūrą, kurią visa
ar tokius raštus, kurie nagrinėja socialinius klausi- dyti. Bet tą padarė rusų giausiai nuostolių galima rios kariškas žygiavimasesame jų vienintelė viltis. da suteikė nelaimingiems,
po mūsų žvaigždėta vėlia
Mūsų kareiviai — mūsų turi išrišti sveikatos ir vimus. Tai slidūs dalykai. Juose labai lengva suderinti ginklai ir rusų strategija, padaryti”.
va,
buvo
girdimas
visose
belaisviai ir mūsų alijantų Į suomeninias
problemas
pusę melo su puse tiesos, ir panašiais į tiesą dalykais Rommelis buvo sukultas Laiko suderinimas yra
keturiose
šalyse.
belaisviai
priešo
rankose
—
planavimu
ir
patarnavimu,
supainioti skaitytojų nuomonę ir jų pasaulėžiūrą ne- ^gypte. Bet tą padarė ang- be užmetimų. Hitlerio laivisi pasitiki Amerikos pri turi studijuoti ir padėti
tinkama kryptimi nustatyti. Tokia knygų rūšis pati
generolai.
Pacifike ko paskirstymas buvo suvačių piliečių dovanoms ir “pavojaus vietas” apylin
Popieriaus Gabalas
pavojingiausia, ir jas tinkamai įvertinti ne bet kam ,
. . ,
. , .
,
v
x •
jr J ®
J
, bespalvių knygų labai nedaug. Yra, tiesa, taip vadinakių gyvenime, turi padėti
pavyksta.
Kokiu tad būdu atrinkti tinkamas knygas? . mų meno kurmių, vien grožio sumetimais
x.
r J
parašytų. Aną dieną vienas anglų lerio kalba, kurioj jis žadė tiems, kurie neturi reika
Katalikams nereikia įrodinėti, kad jiems privalu, Bet ir jose pasiliekti autoriaus asmenybės antspauda. kareivis dykumoj pakėlė jo pabaigti karą pergalin lingiausių daiktų, turi pri
skaityti katalikišką spaudą. Kai dėl laikraščių, klaidos Sakykim, doroj paslydęs, kad ir gabus rašytojas, pasi- nuo žemės popieriaus ga gai 1941 metais, arba su jo žiūrėti sergančius, užlai
būti negali. Kiekvienam lietuviui amerikiečiui gerai ryžta “savo sielą atskleisti”. Na, o jeigu jo siela gero balą. Pranešimai sako, kad įsakymu armijai, kuriame komus vaikus, ir kitus ne
žinomas sąstatas katalikiškų, tautininkiškų, socialis- kai ištvirkime pasimaudžius? Jam tai meno kūrinys, tai pasirodė esąs vieno vo jis paskelbė, kad rusų ar normalius asmenius. OWI.
kiečių kareivio leidimas ei
tinių ir komunistinių laikraščių. Nėra reikalo čia juos bet doriškai sveikam žmogui tai tik vienas pasipikti- ti į miestą Aleksandrijoj mija yra sutriuškinta ir
niekada nebesikels; arba
išvardinti. Bet kaip atrinkti knygas? Čia tai jau sun nimas. Tad atrenkant tinkamas knygas, geriausia at trims dienoms pavaliukau- ir su jo pranašavimu iš
M AK C
kesnis uždavinys. Yra knygų, kurias net įpusėjus skai siklausti tų, kurie daugiau žino. Ar bent tėmyti, kurioj ti. Tokį popieriaus gabalą rugsėjo 30 dienos, kad Sta
EVERY
tyti, sunkoka tiksliai atspėti jų kryptis. Rodos visai spaustuvėj spausdintos. "Katalikiškų laikraščių ar reikėtų išsaugoti ir padėti lingradas bus paimtas, —
PAY DAY
bespalvės ir bešališkos, o bet gi gerai įsižiūrėjus, tenka1 bendrovių spausdinti patys tinkamiausi katalikams į muziejų, kur jis galėtų “dėlto būkite tikri” — jis
^1, BONO DAY
pastebėti, kad jos kažko siekia, kažkur suka. Grynai; skaityti.
K. būti rodomas kartu su Hit- sakė.

Naminis Frontas

DARBININKAS

Gera Knyga - Ištikimiausias
Draugas

SAVAITES APŽVALGA

naretų ir vienas stambus kupolas nurodo
moskių vietas ir atspindi orientališka vaizda.
Tai Mocha miestelis ir uostas. Truputį į šiau
rę
antras panašus miestelis Hodeidach. Tai
Prot K. Pokštas
du Yemeno valstybės uostai, pro kuriuos ei
(Ištraukos iš Prof. K. Pakšto knygų
na smulki vakarinės Arabijos prekyba. Apie
“Aplink Afriką", antras tomas,
140 km. nuo Hodeidach krašto gilumon, Sa
133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)
na arba Sanaa saly auga kavos “mokkos” pu
PER RAUDONĄSIAS JŪRAS
pelės, kurios eksportuojamos pro šiuodu uos
tu.
Išplaukę iš Adeno artinomės prie Bab-elDar toliau į šiaurę praplaukiame pro FarMandebo sąsiaurio, pro kurį patenkame į
sano salas. Vis tai vaizdingi, keisti egzotiški
Raudonąsias jūras. Adeno įlankoje ir minėta
kraštai, primena, kažkokius mitus ir pasa
me sąsiaury vanduo netenka savo labai ryš
kas. Šie nejaukūs pajūriai, vis dėlto, žavi ke
kaus mėlynumo ir atrodo neaiškios spalvos,
leivį savo orientališka romantika, vilioja le
žalsvai melsvos, bet įplaukus į platesnes Rau
gendomis, nors dabar visa tai uoliai naikina
donųjų jūrų vietas jis vėl pasidaro mėlynas.
mūsų europiečių birzgantieji aeroplanai ir
Pietinėje Raudonųjų. jūrų daly tenka pravastaugia radio.
žiuoti pro daugelį mažų, plikos uolos salų,
Kur-ne-kur horizonte gracingai praplau
aštriomis kateromis išlindusių iš jūros dugkia,
kaip dvasia, praslenka arabų zayma
no. Kai kurios jų turi koralinės sudėties, bet
(maža valtis) arba baltas būręs ištiesusi
viena mažutė sala yra gipsinė. Keliose vieto
sambuka (būrinis laivelis). Jau dažnai matyti
se jų viršūnėse, yra įtaisyti švyturiai: Iš de
ir garlaiviai, nes palyginti siauromis Raudošinės pusės matyti Arabijos taip pat pliki
\
nosiomis jūromis eina susisiekimas tarp Eu
krantai. Kur-ne-kur pasirodo kaimas ar mies
ropos ir visų Mediteranos kraštų iš vienos
telis. Štai baltų namų krūva, prie jūros prisi
pusės; tarp Rytų Afrikos, beveik visos Azijos
glaudusi, prie kalnų prisigūžusi. Keletas mi

Iš Kelionės Egiptan

:
I

ir Australijos — iš kitos pusės.
Pietinė Raudonųjų jūrų dalis laikoma
karščiausia žemės vieta, mūsų planetos pra
garas. Kai vasaros metu iš abiejų pusių karš
tų dykumų apsuptas vanduo pradeda garuoti
ir pripildo drėgmės orą — karštis pasidaro
nepakenčiamas. Bet dabar čia jau “žiema”,
tad ir “pragaras” vėsesnis. Vandens tempe
ratūra jūros paviršiuje ' vis dėlto pasiekė —
29°C., o ore gruodžio m. 9 d. buvo 27 C. Kitas
dienas šiek tiek mažiau. Dėl 27c C. ir nema
žos drėgmės komforto tikrai nedaug: nuolat
esi rasotas ir jokiu būdu nepajėgi rankšluos
čiu rasos nušluostyti.
Pasistūmėjus prie 20-tos paralelės karštis
gerokai atslūgo. Termometras rodė tik 24 °C.
Dėl padidėjusio vėjo, ši temperatūra rodėsi
labai maloni. Publika, tartum atgijo, įgavo
daugiau energijos ir skubiai rengėsi maska
radui. Mat, Europon grįžtąs laivas ekvato
riaus krikšto ceremonijų nebesurengė. Tai
šis maskaradas buvo vienintelė proga padau
gėjusiai publikai smarkiau paūžti. Grįžtan
tieji iš Afrikos turi vis kokių nors negriškų
keistenybių. Tai ir maskaradas praėjo su di
desniu pasisekimu. Buvo žvėrių kailiais ir

ragais apsikarsčiusių, tartum, jie būtų vos
dabar išlipę iš Nojaus arkos; buvo ir arabų
šeikais (kunigaikščiais) ir imamais (kara
liais) bei negrų valdovais pasirėdžiusių. Šoko,
gėrė, ūžė iki vėlyvos nakties. Net rimčiausi
seni vyrai įlindo į kokius nors kvailus bur
bulus. Mat, reikia nors vieną dieną metuose
iš proto išsikraustyti, kad paskiau lengviau
būtų rimtumą vaidinti...
Keletą kartų pamaniau apie gamtines
priežastis, kodėl mėlynieji vandenys buvo
praminti Raudonosiomis jūromis. Kai įsižiū
ri į turtingai raudonus šių vietų saulėleidžius,
atmušančius savo spalvas jūrų bangose, tai
pamatai šiokį tokį pagrindą šiam, rodos, keis
tokam, vardui. Gražus Raudonųjų jūrų sau
lėleidis, bet savotiškai jis gražus ir mūsų Lie
tuvoje.
Salas pravažiavus, jau nebesimato jūrų
krantų, nes vis dėlto, jos turi platesnėse vie
tose daugiau kaip 300 km., o jų ilgumas sie
kia daugiau kaip 2000 km. Tai tenka per jas
plaukti net penkias beveik pilnas paras, kol
nuo Adeno pasieki Suezo įlanką ir kanalą.

(Bus daugiau)

Antradienis, Lapkr. 17, 1942
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DEŠIMTIES METŲ GYVAVIMO IR PALIAUBŲ DIENĄ MININT

SUS
GSSUSETS LSETUVSV
SALONUOSE *

Los Angeles, Cal.
Dėkingumas, tai mūsų prievo ties užmokės už gerus darbus,
lė. Mūsų Išganytojas, išgydęs bet ir čia žemėje suteiks savo
dešimts raupsuotų, labai aiškiai palaimą. Aukotojų tarpe buvo
pažymėjo, kad reikia padėkoti tokių, kurie manęs prašė, kad
už apturėtas malones. Tačiau jų vardų neskelbčiau laikraš
tik vienas iš jų atėjo Jėzui padė čiuose, todėl jų vardų nepami
koti. Tada Jėzus tarė: “Argi ne nėsiu, o tiktai vietoje vardo pa
dešimtis tapo apvalyti? O kur rašysiu raides N. N. ir pažymė
yra devyni? (Luko XVII, 17). siu vietą ir paaukuotų pinigų
Mes turime dėkingumą parodyti sumą.
Iš anksto prašau aukotojų,
netiktai Dievui, bet ir žmonėms,
nuo kurių patyrime kokių nors kad man praneštų, jei kartais
malonių. Mes matome net pas būsiu padaręs klaidą užrašuose
DARIAUS - GIRĖNO AM. LEGIONO 271 POSTO VAIZDAS (Tik dalis posto narių).
gyvulius ir kitus tvarinius dė pavardžių, nes dažniausiai kiti‘
Dariaus - Girėno Post 271 American Legiono dešimties metų gyvavimo ir Armistice Day minėjimo proga. Pavyzdinga lietuvių legionierių
kingumo išreišką. Skaitome iš užrašydavo aukuotojų pavardes.
darbuotė. Per savo dešimtį metų gyvavimo susirašė šimtai lietuvių į garbingąjį Dariaus-Girėno Postą ir savo veikimu suinteresavo netik lietu
pirmųjų krikščionių anų amžių Žymiausią pinigų sumą surin
vius, bet ir visus Chicagos ir apylinkės gyventojus, pralenkdami visus senesnius Amerikoniškus postus, pasistatė puikų namą šešiasdešimts
tokią istoriją: Romos mieste kau Waterbury, Conn. Todėl
tūkstančių dolerių vertės ($60,000), su klūbo kambariais, mažesne svetaine ir didžiule viršutine svetaine, ir bėgyj trijų metų visa skola iš
amfiteatre buvo išmestas liūtui nuo to miesto ir pradėsiu. Turiu
mokėta ir namas yra “cash”. Garbė Chicagos lietuviams legionieriams ir gabiai vadovybei.
vergas vardu Androklius, bet viešai padėkoti klebonui kun. J.
Paveiksle iš kairės į dešinę stovi: Pranas Krasauskas, nuolatinis gabus korespondentas; sėdi Jonas čaikauskas (Chase), pirmutinis adju
alkanas liūtas pribėgęs prie to Valantiejui, kad netik leido pa
tantas, tris praleidus, buvę komandieriai: penktas: W. B. Sebastian, ketvirtas; Jonas Juška, trečias; dr. V. S. Nares, antras; B. R. Pietkiežmogaus, jo nedraskė, bet ap- rapijinėje salėje parinkti aukų,;
vič, pirmutinis ir organizatorius; J. A. Mickeliūnas, šeštas; A. H. Kasper. A. Macaras; Chairman, Board of Directors, W, J. Kareiva; de
uostęs dailinos, kaip šuo prie bet ir pats paaukavo 1,0 dolerių.
šimts metų kasierius, P. T. Pumputis; Jr. Vice Comm. J. Kaladinskas; A. J. Tutle; J. J. Ezerskis, du praleidus; Adam Nawjok; serg.-atsavo šeimininko; visi nustebo, O žinau, kad ant jo pečių uždė
arms, aukščiaus stovi M. Massey; buvęs Service officer. J. A. Mason; Sr. Vice Comm., ir Chairman Drum & Bugle Corps, S. Mitchell; biznio
ta
sunki
našta:
išlaikymas
aukpaskui paaiškėjo, kad Androk
manegerius ir visa eilė įžymių veiklių narių. Dešinėje į ratelio (in sėt) dabartinis com. J. A. Kibort. Iškilmės įvyko savoje paminklinėje Da
lius, pabėgęs iš vergijos, slaps šstenės mokyklos. Iš Šv. Juoza
riaus
- Girėno salėje, 4416-20 So. Westem Avė., lapkr. (Nov.) 8 d., 1942.
po
parapijos
atsižymėjo
savo
tėsi Afrikos dykumose ir viena
J. A. M.
me urve rado sergantį liūtą, ku duosnumu gerb. Juozapas ir
rio koja buvo sužeista. Androk Lucija Dubauskai, per kuriuos
BRID6EP0RT, COMH.
NEW YORK CITY, N. Y.
Tėvų Pranciškonų Rekolek
ATSPAUSTA
lius išgydė liūto koją ir slapsty aš įgijau gražiausių bažnytinių
cijos Ir Misijos 1942 m.
damas nuo savo priešų gyveno rūbų, o man atvykus į Water- Parapijos bazaras užsibaigė, LIETUVIŲ SPAUDOS KLŪBO
K. J. PRUNSKIO
per trej'is metus kartu su liūtu, bury paaukavo 50 dol. Salomė ir turiu priminti, kurie daug
VEIKIMAS
Vertinga Knygutė
Chicago, IU. — Švč. Panelės
kurs pasveikęs, netiktai sau, bet ja Vaiškunienė (Waterbury, Ct. darbavosi bazare, būtent: A. Pradėdamas savo gyvavimo
Marijos Nekalto Prasidėjimo
ir Androkliui maisto sumedžio 50 dol. Jurgis Rudokas (Water- Klimaitis, Mikuckis, Norkevi- šeštuosius metus, LSK paminėKomunizmas ir Revoliucija
par., Švč. P. Marijos Nekalto
davo. Galutinai buvo pagautas bury, Ct.) 20 dol. Pranas ir Ma čius, Tuska, A. Stanišauskas, 1° penkmetį referatu. Referatą
, Prasidėjimo novena ir misijos,
liūtas ir nuvežtas į Romą, kurį rijona Dovydaičiai (Waterbury, Minalga, p. Lučinskienė, Žukau- pagamino narys A. B. StrimaiAmerikoje"
lapkričio 29 — gruodžio 8 d.,
maitino žmonių kūnais. Tas Ct.) $10; Petronėlė Laurynaitie- skienė, K. Petruškevičiūtė, Ri-, tis ir pirmame šio sezono susiT. Justinas Vaškys.
Kiekvienas Lietuvis perskaitęs šią knygutę, pamatys,
pats likimas įvyko ir su Andro- nė (Waterbury, Ct.) $10; Ona bokiūtė Šumskiūtė Cibulskienė, rinkime, autorius prašomas,
Chicago, IU. — Šv. Kryžiaus
kokį “rojų” Amerikoje ruošia komunistai.
kliu; buvo pagautas ir Romon Ališkevičienė, (Waterbury, Ct.) Steponaitienė, Bajorienė, Šilins- skaitė narys P. Bukšnaitis. Re- par., gruodžio 13—20 d., T.
Savo knygutėje gabus rašytojas K. J. PRŲNSKIS
nugabentas ir turėjo būti liūtų $5. Parapijos salėje, (Waterbu- kienė, ir kleb. kun. J. V. Kazlau- (feratas ilgokas, apima visą LSK * justinas Vaškys ir T. Juvenalis
įrodo dokumentais, kaip komunistai nori Amerikoje
sudraskytas, bet žiaurus liūtas, ry, Ct.) surinkta $59.19.
skas. Taipgi šie parapijos ūki-i veiklą. Užbaigus referatą, pa- Liauba.
sugriauti demokratiją ir įvesti kruviną diktatūrą; kaip
Tai iš viso Šv. Juozapo para ninkai aukavo gaidžiui ir antis: į reikšta p. Strimaičiui padėka už
užmiršęs savo alkį, nelietė savo
Ketcanee, IU. — Šv. Antano
geradario, kur jam koją išgydė. piją, Waterbury, Conn., paau p. Laudžius, p. Zokas, p. Marcin- įdėtą į referatą darbą,
par., gruodžio 21- -25 d., T. Ju- jie nori panaikinti nuosavybę, užgriebti bankose žmo
kavo
Šv.
Kazimiero
misijai
Los
Jau rašiau “Darbininke”, kad
nių kruvinu prakaitu uždirbtus pinigus ir panaikinti
kevičius, p. Bumbulis, p. Būt- i Pasidžiaugta p. J. Bačiūno iš- venalis Liauba.
važinėdamas po kitas lietuvių Angeles, Califomia — $214.19. kus, p. Kukeckis, ir Abromaitis,; leista V. Ambrozevičiaus bioAmerikoje tikėjimo laisvę.
FRANCISCAN
FATHERS
Dar
kartą
dėkoju
klebonui
kolonijas surinkau 1513 dolerių
o kiti parapijiečiai aukavo kitus. grafij«» kurią parašė A. B. StnKnygutę
310 Orchard St.
savo bažnyčios reikalams. Rink -kun. Valantiejui ir jo geriems daiktus. Parapija yra jiems dė- m8itis, redagavo V. Sirvydas.
Pittsburgh,
Pa.
"Komunizmas ir Revoliucija Amerikoje"
damas aukas, aš nežadėjau grą parapijiečiams už suteiktą pa kinga.
P. Bačiūnas yra jau pirm tai iš
žinti paaukotų pinigų, bet žadė ramą. Norime įsigyti didesnę
leidęs Olševskio daug platesnę
išleido
vietą,
nes
tikime,
kad
visi
lietu

jau melstis už geradarius, pra
Choro metinis koncertas yra biografiją. Šia proga jubiliatas
Tėvų Pasijonistų Misijų
TĖVAI PRANCIŠKONAI
šydamas V. Dievo, kad gerada viai supranta mūsų misijos prie perkeliamas iš lapkr. 22 į sau V. Ambrazevičius išdalina na
Tvata, 1942 m.
Ji turi 32 pusi. ir pardavinėjama tik savikaina —
riams šimteriopai atmokėtų; tą Pacifiko svarbumą ir tolesniai sio 10 d. Priežastis yra tokia, riams savo biografiją ir parodė1
intenciją kasdieną kalbu po še- mumis rems. Jau turime įsigy- kad Bridgeporto kolonijos ke-' desetkus gautų laiškų su didepo 10 centų.
šius rožančius ir kasdieną atsi ję antrą namą, kuriame neužil lios draugijos kartu rengia dideir įdomiais komplimentais Bayonne, N. J. — Šv. Mikolo
par., lapkričio 30 d. iki gruo
“KOMUNIZMAS ir REVOLIUCIJA AMERIKOJE”
menu mišiose. Turiu viltį, kad go apsigyvens Sesutės Pranciš lį balių lapkr. 22, dėl Raudono-1“ knygos turiningumą.
nei vienas, kuris aukavo mano kietės iš Pittsburgh, Pa. ir jo Kryžiaus. Tad ir jaunimas, ' Iškeltas sumanymas Višta- džio 8 d., Tėvas Geraldas, C. P.
yra geriausia dovanėlė
misijai nenubiednės, ir tikiuo- mums
apaštalauti, kad nenorėdamas pakenkti, savo liaus mirties 30 metų paminėji- Patterson, N. J. — šv. Kazi
siu, kad Dievas netiktai po mir- grąžinti prie V. Jėzaus avydės
KALĖDOJIMO METU.
koncertą atideda vėliau. Choras mo reikalas. Nutarta surengti miero par., lapkričio 29 d. iki
paklydusias aveles. Tą tikslą savo koncerte pasirodys su gra- atatinkamą paskaitą apie Višta- gruodžio 13 d., Tėvas Gabrie Gerb. Klebonai ir “Varpelio” Platintojai, malonėkite
pasieksime, jai lietuvių katalikų žiomis damomis ir gražiu vaidi- Haus spaudoje veiklą. Kas gi ne lius, C. P.
mums skubiai pranešti, kiek prisiųsti Jums knygučių.
Juozas Kasinskas
rems
mumis ne vien nimu.
visuomenė
Tamarrua, Pa. — Šv. Petro ir
žino
jo
dainelės:
“
Op!
Op!,
Kas
Ine.
Adresas:
aukomis, bet ir maldomis. Seten, Nemunėli?” Pastebėta, kad (Povilo par., gruodžio 16—25
Laidotuvių Direktorius
į kančiam “Darbininko” numeryFRANCISCAN FATHERS
Šiomis dienomis vėl išėjo į ka LSK imsis pastangų sulig gali d., Tėvas Geraldas, C. P.
Patarnavimas Dieną ir Naktį
je išvardysiu kitų kolonijų ge- riuomenę choro iždininkas p. mybės senuosius mūsų rašytoPittsburgh. Pennsylvania
TĖVAI ALPHONSAS MARIE 311 Orchard Street
I
radarius, kurie mums 'suteikė J. Mockevičius. Choras linki jus nepamiršti ir kiek dar gali602 WashingTon Blvd.
ir GABRIELIUS, C. P.,
paramą.
jam geros laimės. Ir išėjo į ka- ma surinkti apie juos medžiąit--*—..
I
BALTIMORE, Md.
St. Gabriel’s Monastery,
Prelatas Julius Modejauskis riuomenę drukštorninkas, p.18°s> nes daugelis senesnių LSK
159 Washington St.,
Telephone Plaza 8595
2511—3rd Avė.
Antanaitis. Iš mūsų kolonijos narių vieną kitą yra pažinę. PaLI motinai dėl visokių reikalų
Brighton, Mass.
Los Angeles, Calif., jau
išėjusių į kariuomenę a- vesta paskaitą prirengti: A. B.
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS
IV. JONO EV. BL. PA4ALPINE8
PO GLOBA MOTI N 08 ŽVC.
pie 80 jaunikaičių, ir dabar pa- ’(Strimaičiui, V. Ambrazevičiui ir
DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkė — Eva Marksienė,
Maldaknygė
rapijos chorą turi pripildyti J- Žilevičiui. Atsirado nemažai
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas Svagždys,
TeL So. Boston 1298.
601 6th St.. So. Boston. Mass.
jaunesni vaikinai, ir kurie yra medžiagos, net jo laiškų iš Ar— B. Gailiūnlenė,
“Darbininke” galite gauti ką Vice-Pirmininkė
Vice-Plrmininkas
— Pranas TuleUds
8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
jauni vedę, gali priklausyti. Vi- gintinos rašytų, tikimasi bus
.
702
E.
5th
SL,
So.
Boston, Mass.
ProL
RažL
—
Ona
Ivažkienė,
si yra kviečiami, jai tik turi sužinota daug iki šiol nežinomų tik išejusią iš spaudos^
440 E. Sixth SL. So. Boston. Mass.
ProL
RažL
—
Jonas
Glineckis,
dalykų Vištalio asmens nušvie mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio Fin. RaSt. — Marijona Markonlutė,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass.
balsą ir myli dainuoti.
išleistą maldaknygę — "Maldų 4115 Washington SL, Roslindale,
Fin. RažL — Aleksandras Ivaška,
timui.
Tel Parkway 2352-W.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Masa
Šaltinis
”
,
ši
maldaknygė
yra
Iždininkė
—
Ona
Staniuliūtė.
Lietuviai iškilmingai ruošiasi, Kun. Milukas pareiškia, kad
Iždininkas — Vincas Zaleskas,
177 We«t 7th SL, So. Boston.
minėti Lietuvos nepriklausomy- suradęs Viešajam Knygyne į P*™1*1 kaiP ^rams, taip ir Tvarkdarė — Ona Mlzglrdienė,
613 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
948 E. Broadway, S. Boston. Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,
bes paskelbimo 25 metų sukak- daug medžiagos apie pirmutinį i moterims, nes ji yra nedidelio Kasos
GI. — Elzbieta Aukltikalnytė,
901 E. Sth St., So. Boston, Mass.
tį, vasario 14 d., kur bus suvai- (lietuvį mokytoją, steigėją pir- formato — 5Į4 x 3% colių. 110 H St.. So. Boston, Mass.
savo susirinkimus laiko kas
dinta gražus veikalas su daino- murinės Kolegijos New Yorke Storumo apie pusę colio, odos Draugija
antrą antradienj mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre
apdarai,
ant
kurių
įspaustas
sekmadienį kiekvieno mėnesio
vakare, pobatnytinėj svetainėj.
mis — “Laisvos Lietuvos At atvykusį septinioliktam šimt
2 vai. po pietų. Parapijos salė]
Visais draugijos reikalais kreipkitės
gražus
auksinis
simbolis
—
492 E. 7th SL. So Boston. Maus
garsiai”. Po vaidinimo bus šo mety — Kurtijų. Nutarta pada
pas protokolu raitininke.
kryžius
karūnoje.
Kaina
tik
ryti
fotostantines
nuotraukas
ir
kiai. Visi atsiminkite dieną.
rinkti vienon vieton medžiagą, $2.50.
Valgomų Daiktų Krautuvės
Kun. A. V. Zenevičius, lanky kad su ja vėliau supažindinti vi
“DARBININKAS”
366 W. Broadway,
damas parapiją,
rado daug suomenę. Pareikštas pasipikti
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
nimas
nuolatiniu
lenkų
spaudos
So. Boston, Mass.
palaido jaunimo, ir praeitą sek
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
tviedUos produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
madienį bažnyčioje paskelbė or veikimu prieš lietuvius ir svars
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
vairūs
referatai.
Apkalbama
bė

tyta
būdai
kovų
prieš
tai.
ganizacijas ir jų tikslą, kur jau
nimas turi priklausyti, ir ma šia proga keletą žodelių apie gamieji tautiniai reikalai. Da
Perktos Market
Povilas Bushmaiias
nau, kad jam seksis jaunimą LSK narių sąstatą ir veiklos bū bartiniu laiku pirmininku yra A
P. Baltruiiūnas - p. Klinga, Sav.
pritraukti. Linkėtina ir remti dą: susirinkimai būna kartą Trečiokas, sekret. — V. Jan 48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702
nas jo užsimojimas, ir jaunimas mėnesyje, po kurių visada būna kauskas, iid. — kun. Milukas ir
753 Broadway
29 Savin Hill Avenue
Inspektuoja naujus nikelius, kurie jau pasirodė vi turi tą suprasti ir kvietimą pri draugiškas pasivaišinimas. Su eilė įvairių komisijų. J.Rikselis Dorchester,
TeL ŠOU 3120, So. Boston.
Mass. COL 1981
imti.
o. sirinkimuose dainai skaitomi įsoje šalyje.

Draugijų Valdybų Adresai

aUHHMAS
Reikalinga Sunkvežimai

VIETINES ŽINIOS

Jung. Valstybių pašto viršininkas prašo jūsų re
BONDS
dakcijos įtalpinti atsišaukimą, kad paštui reikalinga
STAMPS
sunkvežimiai (trucks) vieno, vieno ir pusės, ir dviejų
tonų įtalpos, surinkimui ir išvežiojimui pašto siunti
Zigmas Karalius
nių Kalėdų laikotarpyj, būtent, nuo gruodžio 18 d. iki
Aukojo $18.88
gruodžio 31 d., 1942.
Aplikantai turi būti Jung. Valstybių piliečiai ir tu
ri priduoti paštui savo pasiūlymus su sekančia infor ZIGMAS KARALIUS iš Waterbury, Conn. senas “Darbininmacija:

Trečiadienį, 7:30 v. v., Šv.
Petro par. bažnyčioje, bus Šv.
Teresės Novėnos pamaldos.

Boston Sunday Post turėjo
aprašymą apie Dr. Kasperą, jo
išėjimą į laivyną ir jo pagerbtuves, kurios įvyks trečiadienį.

Lapkr. 21 d., 7 vai. vak., ište
kės Amelija Šimkūnaitė už ka
reivio Edmundo F. Robery.

NAME
........................................................................................ : ko” skaitytojas ir rėmėjas, pri
Addreas —................................................................................ -.... - siuntė “Darbininko” palaikymui
$10.00 auką. Nuoširdžiai dėko
(Street)
jame p. Karaliui už paramą.

Town)
Tel. No..........................................................................................
Make of Trųek............................................................................
Diunp trucks, beaeh wagons, pleasure cars NOT acceptable
Size of Truck ..............................................................................
Are you a citiaeo of the United States...................................
(Yes or No)
Mašina, kuri suskaito ir suvynioja nikelius (5c)
Married or Single .......................................................................
Tas pagreitina darbą ir teisingai atrokuoja.

Lapkr. 15 d., 3 vai. p.p., Sese- dienį, 3:30 v.
rų mokytojų, vadovybėje, šie galima gauti
parapijos jaunuoliai, gražiai. Lietuviai pas
perstatė sekamą programą:
«koncertu.
Teresė Jurgėlaičiūtė, Danutė '
__
Šataitė, Veronika Jočiūtė, Al- pirminį
bertas Kniupis, Pranas Berną- & Abračinsks
tonis, Algimantas Ivaška, Virgi- ty point: E.
nija Petraitytė, Alena Gruody- skersgatves. ]
♦ė Alena Pavydaitė, J. Nau- do6 Dorcheste
~inas, Florencija Petraitytė, trečiadienį ir
Veronika Ivanauskaitė, Ona Jo- met kalėdojai
ciūtė, Ona Niauronytė, Irena vaj ryte
M Ionytė, Alvira Averkaitė, Fe___
iicija Savickaitė:
■
geštadier
I. Vardinių Linkėjimai;
kėši “Darbini
IL Kūdikių Orkestras;
rijona Sutka
III. Footbolninkų Drgius, dai- Mass. Atšilai
dos pagerbti kun. Albertą Abra- pirko medaus
činską, jo varduvių proga.
___
IV. Veikalas Indijonų Rožė.
Wn
Žmonių buvo pilna salė. Kal
bėjo kun. dr. K. Urbonavičius,
Tėvas Alfonsas, kun. VirmausPereitą sav
kis ir kun. Abracinskas.
girnų staiga s
Veikalas visiems patiko. Ver- tuviams žinot
tas pakartojimo.
riek . Dusevi
Jis bus dar suvaidintas ląpkr. Carney ligom
29 d., 3 vai. p. p. toje pačioje j0 sveikata
Šv. Petro parapijos bažnytinėje rinki™* Da
salėje, West 5th-SL ...
sveikti ir ser

ĮVAIRIOS
★ KAVOS paskirstymas
artinasi. Žinios praneša,
kad bus duodama svaras
kavos dėl penkių savaičių,
kiekvienam asmeniui virš
penkiolikos metų.

(R8MY8)
UMuvi*

'*»»
T
m arti«?*»
Central Sq.

yąiAs

j visiems Dr. Mykolo V. Caspe: r’o draugams ir prieteliams su
: juo atsisveįkinti.
Į Bankietas įvyks trečiadienį,
lapkričio - Navember 18 d.,
j 6:30 vai. vakare, Boston City
Club, 14 Somerset St., Boston,
Mass.
Rengimo Komitetas praneša,
kad antradienis, lapkr. 17 d.
yra paskutinė diena užsisakyti
vietas bankiete.
Taigi visi, kurie dar nėra už
sisakę vietų, prašomi tuojau tą
padaryti. Bankieto tikietų gali’= ma gauti pas Juozą C. Greene
i (Grilevičių), vaistininką, 611
E. Broadway, kampas I St., So.
Bostone. Tel. SOUth Boston
, 9457.
j Tą pati vakarą tikietų nepari duos. Todėl užsisakykite iš
anksto.

1OVEMOS
MeVKNA prie »*• PraneMkaus Asyžiečio. Kaina ............................ 15cHOVCNĄ prie Moteto gerosios Patarties. Kaina ........................... 20®- <
NOy0A gris Dievą Mainęs Nuolatinis Pagelbos. Kaina----------- 15c- ,

NPViMA irt

§Kai>|yWoje. Kaina ....... ...................-.........

- 20c-

NOV£NA ^ebuklioųšja Medalikčlto Dievo Motinos Garbei. Kaina 1Se.

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

Gyvojo Rožančiaus
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
Prieę per bour for
Knygutės kaina 20c. Už
Trųek Only......................................................................... . peliai.
sakymus siųskite: “Darbinin
Vairuotojams mokės atskirai — $0.65 į valandą.
kas”, 366 W. Broadway, So.
Jeigu sunkvežimį vairuos ne pats savininkas, tai Boston, Mass.

jis turi paduoti vairuotojo vardą, kuris taip pat turi
būti Jung. Valstybių pilietis.
Užklijuoti pasiūlimai turi būti Paštos Viršininko
ofise ne vėliau, kaip 12 vai. vidudienį, lapkričio 25 d.,
1942, ir užadresuoti sekančiai: John W. Gleavy, Acting
Postmaster, Boston, Mass.

★ NAMŲ apšildymo alie- kituose tolimesniuose nuo ★ ŽINIOS iš Iceland pra
kliuvo į Ašies nelaisvę. To
jaus kuponai bus išduoda- Bostono miestukuose.
neša, kad iš ten išvyko visi dėl tokios vyriausybės lai
mi ateinantį trečiadienį, i
-------------britai - kariai. Visa kon svai tautos daliai nėra pri
ketvirtadienį ir penktadie- ★ SILKINIŲ nylon mote- trolė dabar randasi Dėdės valomas.
nį, tose pačiose mokyklose, riškų senų pančekų rinki- Šamo karių vadovybėje.
kur įvyko aliejaus regis- mas irgi prasidėjo. Visos
tracija.
moterys ir merginos kvie- į ★ PRANCŪZŲ karo jėgų j ★ NEPATVIRTINTOS ži
-------------čiamos į talką. Prašomosį Afrikoje vadas Darlan, at nios praneša, kad Romme
★ BLĖKINIŲ (kenų) rin-; surinkti visas nudėvėtas sišaukė į visas Prancūzijos lis, Ašies karo vadas Afri
kimas Bostono Metropoli-! kojines (pančekas) ir kai Afrikoje kolonijas, kad jis koj tik tik ką ištrūko iš
joj prasidėjo pirmadienį, i ateis rinkimo diena, jas į- apėmė Prancūzijos koloni britų nagų ties Tobruku ir
dabar kelyje į Vokietiją.
lapkr. 16, — nuo 1 iki 5 teikti rinkėjams.
jų karo vadovybę ir jo va
warduose; antradienį, lap- ,
-------- m---dovybė yra legali, nes jis i
I kričio 17, — warduose 6— ★ PAGEI DA UJAMA dau- buvo skirtas šiai vadovy-j
10; trečiadienį, lapkr. 18— giau moterų geležinkelio bei paties Prancūzijos
Antradienį, 7:30 vai. vakare,
•
darbams. Žinios praneša, Maršalo Petain. Neatsi
Užsisakyti į
492 E. 7th St., saSėje, bus svar
IVAIRBS SKELBIMAI
kad per pereitų karą ant žvelgiant į tai, kad šian- j
bus susirinkimas moterų - merVietas Or.
-----------------------------------! geležinkelio dirbo 100,000 dien maršalas Pelam ir
“KOMUNIZMAS IR REVO- į moterų, gi dabar dar tik pakeistų savo nuomonę,
DAKTARAI
LIUCIJA AMERIKOJE” —Ką 40,000 moterų dirba. Taigi bet tai tas neturėtų jokios
Kaip jau buvo pranešta, Dr. Į tik išėjo iš spaudo* šiuo vardu,' kviečiamos moterys kreipilcgalės reikšmės, nes Pe
Mykolas V. Casper (Kaspe- K. J. Prunskio labai įdomi bro- j tis į geležinkeliečių darbo
Lietuvis Dantistas
tain jau yra šiandien nacių ★ Pirmadienį, lapkr. 16,
ras), gavęs leitenanto - koman-Į žiūra, kurią kiekvienas lietuvis suteikimo ofisus,
“globoje”.
ryte, 25 Bostono Kolegijos
A. L. Kapočius dieriaus laipsnį Jung. Valsty perskaitęs šią knygutę, pama-'
—..
studentai įstojo į J. V. Lai
Kaip
žinoma,
naciai
ir
ibių Atsargos Laivyne (U.S. tys, kokį “rojų” Amerikoje' ★ EAST Bostone kilo
517 E. Broadvvay,
vyno
karo tarnybą. Laike
į N. R.) ir pakvietimą pradėti ruošia komunistai. Jų galite' didelis gaisras prie Mave- talai okupavo visą Prancū
SOUTH BOSTON, MASS.
Tek SOUth Boston 2660
tarnybą lapkričio 23 d., susida gauti “Darbininko” Adminis- riek aikštės, kur ŽUVO šeši ziją ir tuo pačiu Vichy vy priesaikos priėmimo cere
Ofiso valandos nuo 8 Ud 12, nuo
rė Komitetas suruošti išleistu-j tracijoje. Kaina tik 10c.
ugniagesiai ir 43 tapo su- riausybė, t. y. maršalas Pe monijų visi fakulteto pro
1:30 IU t ir nuo 6:36 fld 6 v. v.
Šaradomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną i vių bankietą, kad duoti proga
tain su savo kabinetu pa- fesoriai irgi dalyvavo.

Repshis,M.D

BUY
UNITED
STATES
DEFENSE

(Trucks)

ginų kareiviams remti skyriaus
Kviečiamos visos atsilankyti.
Lapkr. 14 d., apsivedė Karolis
A. Wisebergas su Mildreda Ka
valiauskaite.
Lapkr. 15 d. Florijonas Janu
lis apsivedė su Leokadija Pusvaškiene.
Taip pat apsivedė Tavadorius
Lukošius su Albina Vasiliaus
kaite.

For VICTORY

GRABORIAI

S. BarastyKtusIrSūns
MOTERIS PAGELBININK1
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BAL8AMUOTOJAB
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta:
638 Dorchester Avė.

TeL OOLumbi* 2587

CASPER

FUNERAL

HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mase.
(KA&PERAS)
Laidotuvių Direktorius Ir
Ba kamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną Ir Naktį
Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. 8OU Boston 1437
ŠOU Boston 3980

FUNERAL

HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.
D. A. Zaletska*
F. E. Zaletska*
Graborial Ir Balsamuotojal
Patarnavimas dieną Ir naktį
Koplyčia iermenlms dykai
NOTARY PUBLIC

Tel. 8OU Boston 0813
Tel. ŠOU Boston 2808

DYKAI PAGALBA NUO
REUMATIZMO
Jei kenčiate kūno skausmus; jei:
sąnariai jauslūs; jei užeina skausmai
oro permainose, patartam jums ban
dyt ROSSE Tabs be mokestias ir ob
ligacijų. Naudojamos tūkstančių per
virS dvidešimt metų, gavimui greito
paliuosavimo skausmų Reumatizmo,
Arthritis. ir Neuritis.
DYKAI Šio LaikraSčto Skaitytojam*
Jeigu niekad nenaudojote ROSSE
Tabs, prašom jus BANDYT juos—išbandykit mūsų kaštu. Pasiųsime
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo
kite 24 tabletes DYKAI. Jei neduos
greito paliuosavimo nuo skausmo ir
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis ir
to pakelio žema kaina, grąžinkit ne
sunaudotų dalį, ir jums nieko nekaš
tuos. Nesiųskit pinigų, tik savo var
dą* ir adresą į :
ROSSE Products Co. Dept. X-9
2708 W. Farwell Avė., Chicago, III.

t ★ VĖLIAUSIAS karo kot vos taškas šiaurinėje AfĮ rikoje artinasi Tunisijos
; žemėje prie uosto Bizerte.
Ten Ašies valstybės spėjo
iškelti dešimts tūkstančių
‘savo karių ir nori pastoti
kelią Jung. Valst.-Britaniijos armijai, kuri žygiuoja
i pirmyn nuo Algeri jos į Tu: nisiją ir toliau į Libiją, kad
1 sučiupus Ašies paskutines
■Romeliio karo jėgas, ku
rios bėga nuo britų iš EKONČIAUS BITININKYSTĖ
1 gipto į Libiją. Sakoma, kad
! J. V.- britų karo jėgos tik
į 80 mylių nuo Bizerte uosi to. Bizerte uosta Tunisijoj,
MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė---------- 85c. !yra vienas iš puikiausių ir
5 svarai ____________ $1.25 ‘per jį kontroliuojama vi
Galionas, 12 svarų----- $3.00 durinė Afrika. Taigi čia įPersiuntimą mes patys apmo vyks pirmas Amerikos ka
kame. Siunčiame irgi C.O.D. riuomenės susikirtimas su
Končiaus Bitininkystė Ašies karo jėgomis šiame
57 Battery St.,
antrame pasauliniame kaNo. Ablngton, Mass.

I
■•■«
1
■ ■ X- *S’

■ NB

Tai miera pagal kurį kiti
Alės yra sprendžiami
PICKVVICK ALE -

PICKWICK

66EIVEO 87 HAFFENREFFER a CO.. INC., BOSTON, MASSACHUSETTS - MEWE<S SfNCE 1870

z
Antradienis, Lapirt-. 17, 1942

DARBININKAS

Kviesdama visus laisva
jame pasaulyje ėsąnčfu3
lietuvius prie vienybės, da
ryba, kiek tai liečia jos da
lį bendrame darbe, mano,
kad sutarto darbo formu
le galėtų būt lengvai su
Abiejose karo fronto pu-, kad rusai užmuša visus berasta pagrindinėse demo
sėse propagandos kova yra laisvius. Šios kalbos per
kratijos vertybėse, pir
vykdoma taip pat nepa- į garsiakalbius įrodo, kad
miausiai susitarime ir aiš
liaujamai, kaip ir sostinė- i tas ne tiesa, ir Fritzas pra
kiame atsirubežiavime nuo
šė su vienu žymiu skirtin- deda kitaip galvoti.
buvusių diktatūrinių pasi
gurnu. Karo frontuose yra
garsiakalbiai
reiškimų Lietuvoje”—
progų padaryti tiesioginį , F.r?^e’ Sle garsiajai mai
Pagaliau, dėl tampresnio
kontaktą su priešu ir čio- turl but‘?ana t y™S
nai yra viena vieta, kuri0”* aukš‘aJal komandai,
3andarbininkavimo su mū
sų kaimynais latviais ir
Hitleris, Mussolini arba n?s ka v?k,ecn» kafelvial
estais. Išklausiusi pranešiTojo negali uždaryti Ašies Slrd‘ kiekvien* nakt,, yra
1
m? dėl besikuriančio Pakareiviams ausis arba a- }as k5 Patys , vok‘,e7clal
k|g
laisviai pasako. Vokiečių
balčio Komiteto, LTT šiai
kareiviai Rusijoje nieko
iniciatyvai vienbalsiai pri
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