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Kailiamainiai komunis
tai iš “Laisvės” pastogės, 
gavę palaiminimus pro
testantų dvasininkų ir žy
dų rabinų, laukia sveikini
mų iš “Darbininko” re
dakcijos. Sveikinti nėra 
už ką, nes Bimbos savo 
darbais dar neįrodė, kad 
jie tikrai atsivertė prie 
Dievo.

Bimba taip pat pasigen
da maldų. Jis rašo, kad 
“Darbininko” redaktoriai 
“nei vienos Sveika Marija 
nėra sukalbėję”.

Mes galime tikrinti, kad 
už paklydusius Bimbas ir 
kitus meldžiamės kasdien, 
kad jie grįžtų į tikrąjį ke
lią, kad jie būtų ištikimi 
Dievui, valstybei ir tautai, 
ir ne tik mes meldžiamės, 
bet meldžiasi visas krikš
čioniškas pasaulis.
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Londonas, lapkr. 30 — 
Lenkijos valdžia ištrėmi
me gavo Stalino ir Molo-, 
tovo pažadėjimus, kad po; 
šio karo Sovietų santy-j 
kiai su Lenkija bus drau- 
giškiausi. Ir, sako, kad a-j 
pie tai nereikia abejoti, ir 
kas netolimoj praeityj į- 
vykę, reikia pamiršti, nes 
ko panašaus daugiau ne
pasikartos.

Baisi Tragedija-Žuvo 447
Sužeista Šimtai Cocoanut Grove Naktinio Klubo Gaisre - Gydytojai, Kunigai, Civiliai Ir 

Jūreiviai Teikė Pagalbą Nelaimingiems - Tarp Nelaimingųjų Yra Ir Lietuvių.

Boston, Mass. — šešta- lo panika. Kaikurie išlin- lonio brolis. Jis besigelbė- Gal buvo ir daugiau
dienio vakare, lapkričio 28 do pro stogą, kiti pro damas iš ugnies apdegė lietuvių, bet iš pavardžių
d., apie 10:17 vai., Cocoa- langus, bet dauguma žu- kojas, ir dabar randasi negalima sužinoti, nes ga-

j nut Grove klube, Pied- vo liepsnose. Carney ligoninėje, So. Ii būti su pakeistomis pa-
mont St., kilo gaisras. Tuo Iki šiol klube ir ligoninė- Bostone, p. Kazys Mikalo- vardėmis.
laiku klube buvo apie 700 se mirė 447 žmonės, tarp nis buvo vyriausiu patar- įz r ip KILO GAISRAS 
žmonių iš įvairių miestų kurių yra ir lietuvaitė nautoju tame klūbd. Taip- * l,u lanKo

Meksikos Komunistai
Organizuoja Legioną

Mexico City — Meksikos 
komunistų partijos suva
žiavime nutarta organi
zuoti legioną, kuris ka
riaus Europos frontuose. 
Sakoma, kad į legioną bus 
priimti tik komunistai.

Tai dabar gal būti bus 
suprantama dėlko komu
nistai nori atgabenti iš 
Šiaurės Afrikos komunis
tus ir jų simpatizatorius į 
Meksiką, kurie kovoje 
prieš gen. Franco, Ispani
jos vado armiją Ispanijoj.

Bet kam toks legionas 
reikalingas? Jeigu komu
nistai nori kariauti prieš 
nacius Europoje, kaip jie 
sako, tai kodėl nestoti į 
sąjungininkų karo jėgų 
eiles ir kariauti už tautų 
laisvę ir demokratiją?

Iš to kas pasakyta, atro
do, kad komunistai ruo
šiasi po karo karui prieš 
demokratiją už tautų pa
vergimą komunizmo dik
tatūrom Tačiau lai nesi
ruošia, nes šis karas pa
naikins kaip nacizmo, taip 
ir komunizmo diktatūras, 
kad užtikrinti pasauliui 
taiką ir laisvę.

Darbininkai Iškovojo
Didesn|AHygininų ir miestelių. Ugnis taip

Chicago,.III. — Surface staiga išsiplėtė, kad ten 
Lines (gatvekarių)*darbi-!buvusieji jokiu būdu ne- 
ninkai iškovojo didesnį galėjo išsigelbėti. Biogiau- 
atlyginimą. Apie 13,000 šia tai tas, kad to klubo 
darbininkų gaus 9 centus priekinės durys buvo _su- 
daugiau už kiekvieną dar- karnos, ir kada susigrūdo 
bo valandą. Kadangi kon- Prie durų ir pradėjo spau- 
duktoriai ir motormenai stis, tai negalėjo išeiti. Ki- 
pereitą vasarą gavo 5 cen
tus daugiau už darbo va
landą, tai dabar jie gaus 
net 14 centų daugiau.

Darbininkų reikalavimą 
pripažino arbitracijos ta
ryba. Algų pakėlimas įsi
galiojo nuo pereito birže
lio 1 d.

Hadai Nužudę Du Milijonų 
lydy

Washington, D. C. —Pa
saulio Žydų Kongreso pir
mininkas dr. Stephen S. 
Wise sako, kad jis iš įvai
rių šaltinių sužinojęs, jog 
Vokietijoje ir jos okupuo
tuose kraštuose naciai nu
žudė apie du milijonų žy
dų. Daugiausia žydai nu
kentėjo Lenkijoj.

Alijantai Nukirto Getežin- 
kelį Tarp Tunis Ir Bizerte

Ickes Paskirtas Darbo 
Sekretorių

szewski, 16 metų amžiaus 
vaikas, gyv. 17 Erie St., 
Dorchester, kuris nelega
liai buvęs pasamdytas 
dirbti vakarais, bandė į- 
sukti elektros lemputę 
Melody Bar kambary. Jis 
viena ranka suko lemputę, 
o kitoj rankoj laikė de
gantį degtuką, kuris pa
siekė dirbtines palmes. 
Palmos staiga užsiliepsno
jo. Ugnies liepsnos greitai 
plėtėsi po visą klubą, ku
ris buvo išdekoruotas į- 
vairiais pagražinimais.

Sakoma, kad vaikui To- 
maszewskiui, kuris ten 
dirbo ir gaudavo $2.47 už 
kiekvieną naktį, buvo įsa
kyta įsukti elektros lem
putę. Jis, aišku, nenorėjo 
padegti, bet įvyko nelai
mė.

Dabar kaltinama, kad 
nesilaikyta gaisro ir namų 
įstatymų, ir leista išdeko- 
ruoti klubą padegamomis 
sausomis dekoracijomis. 
Dabar vedamas tyrinėji- 

imas.
Tame gaisre žuvo daug 

I įžymių karininkų, sporti
ninkų, profesionalų, biz
nierių ir kitokio luomo 
žmonių. Po šios baisios 
■tragedijos liko daug naš- 
i lių ir našlaičių. Holy Cross 
■kolegija prarado vieną sa- 
i vo įžymų footballininką, 
!iš pereitų metų football 

■ ratelio.
ABU KLOBO SAVI

NINKAI SERGA
Cocoanut Grove klubo 

savininkais yra James 
Welansky ir jo brolis Bar- 
net Welansky. Abu savi
ninkai serga. Barnet We- 
lanskey yra advokatas ir 
serga plaučių uždegimo 
liga, o James Welansky, 
kuris buvo klube gaisrui 
kilus, dabar esąs gydytojo 
priežiūroje.

Tuo laiku, kada gaisras 
prasidėjo, klube buvo ir 
policijos kapitonas, kuris 
ėjo pareigas. Vaikas, ku
ris kaip sa’ko policija, pra
dėjęs gaisrą yra tik 16 
metų amžiaus. Jis pagal į-

Cocoanut Grove klubo
las, kurio kol kas nesu- namas buvo senas, tik iš 

vent St., So. Bostone. Ji randa. Sužeistųjų sąraše lauko ir vidaus pagražin- 
tik šiais metais liepos 5 d. yra Sophie Urban, gyv. 60 tas. Vienas degtukas pa- 
sukūrė vedybinį gyveni-' Homes Avė., Dorchester, degė namą ir sunaikino 
mą. Sužeista 229 žmonės, kuri ar tik nebus lietuvai- šimtus gyvybių. Policija

Pranė Judeikienė (Matu- gi dirbo ir jo brolis Povi-Į 
laitytė), gyv. 405 E. Se-

tarp kurių yra 
Mikalonis, gyv. 2 Mercer 
St., So. Boston, Dr. Mika-

Kazys tė. Taipgi žuvo gaisre ir p. 
Ona Čiraitė, gyv. 233 Ver- 
non St., VVorcester, Mass.

ir valdžios agentai padarė 
tyrinėjimą ir sužinoję, 
kad Stanley F. Toma-

Lekiančios Dėdės Šamo tvirtovės virš Solomon salų, kur japonai buvo ištaškyti.Londonas, lapkr. 30 —
Alijantų karo jėgos užė
mė Djedeidą miestelį, a- 
pie 10 mylių į vakarus nuo
Tunis, Tunisijos sostinės. ____________
Taipgi alijantų karo jėgos ~ f ... T ... 7.
nukirto geležinkelį tarp Kudonie ji Laimi Visuose r rontuose
Tunis ir Bizerte. ___________

Alijantai yra pasiryžę Maskva, lankr. 30 —Per apgyventų kaimelių.

Sovietai Nužudė 100,000 Nacių Prancūzai Sunaikino Savo 
Laivyną Toulone

Londonas,Washington, D. C.—šio-i yra pasiryžę; Maskva, lapkr. 30—Per
mis dienomis Prezidentas | v]sai i^tumt1. karo pastarasias 10 dienų So- 
Rooseveltas padarė per- lsrTuniS1^°^>. lr vietų karo jėgos nužudė
mainas savo ministerių kraštų. Tunis ir Bizerte y-; 100 000 nacių visuose ka- 
kabinete. Vidaus reikalų Įra sXar^^°® pozicijos. Tai- ro frontuose. Raudonieji, 
ministeris paskirtas Dar- gl .^3antai uzem? tas po- kaįp Maskvos laikraščiai 
bo sekretorium į vietą I ^cJjas?ea.gvai šale8 .??"! Draneša aDSUDo 300 000
Frances Perkins, kuri pa-!sie^ 0 Italiją, Vorpiviii ...... .1.-1 1 .....i .. .... ..c.../ -lu.i.
skirta saugumo adminis- jr k.‘‘us nacl« pavergtus j nacių kareivių Stalinp-a- jg d raudonieji paėmė Per radio pranešė, _
tratore. Paul McNutt už- ■ kraštus.________________ do srityje, ir atsiėmė 300 900OO nacių kareivių į ne-' sunaikino 64 karo laivus.
ims vidaus reikalų minis-Į . _ * _ * _ _ ■ laisvę. Taipgi užgrobė ir

Smarkiausi mūšiai eina Pereitos savaitės pabaigo- 
Rževo ir Stalingrado apy- je, pirm negu Vokietijos 
linkėję. Raudonieji esą vi- nacių karo jėgos užgrobė 
sur ofensyvoje. Pietinėje Toulono miestą ir uostą, 
Stalingrado, dalyje raudo- kur stovėjo prancūzų lai- 
nieji atsiėmė Nevikovsky vyno dalis, prancūzai tą 
stotį. Nuo lapkričio 19 iki savo laivyną sunaikino.

kad

lapkr. 30 — tonų; 4 sunkieji kruise- 
riai po 10,000 tonų; 3 leng
vieji kruiseriai po 7,600 
tonų; lėktuvnešis 10,000 
tonų; 25 destrojeriai ir 26 
submarinai, keliolika pa- 
gelbinių laivų.

Naciams suduotas skau
dus smūgis. Hitleris grie-

terio vietą.

Churchill Ragina Italus 
Prašalinti Savo Vadus

Japonai Sugrįžo Ant Attu Salos sunaikino daug karo gink-' Kaip žinoma, Vokietijos

Londonas, lapkr. 30

bėsi griežtų žygių prieš 
prancūzus okupuotojeį statymus negali dirbti po 
Prancūzijoje. Buvo žinių, J10 vai. vakare. Tas vaikasi« 1 nacių diktatorius Hitleris,

!“as
inžinų lėktuvus. Sakoma,1*’ buvo ,T°u-

kad maršalas Petain ir ki
ti įžymūs prancūzų vadai 
areštuoti. Areštuotas ir 
prancūzų laivų komen
dantas admirolas de La- 

Daug pran-

policijai pasakęs, kad jis 
buvo pasamdytas dirbti 
penktadieniais ir šeštadie
niais nuo 4 vai. po pietų 
iki 1:30 vai. rytą. Nežiū
rint to, to amžiaus vaikas 
neturi būti samdomas 
dirbti, kur parduodama 
svaiginamieji gėrimai.

Ši baisi tragedija sukrė
tė visą šalį, ypač Naująją 
Angliją. Šimtai žmonių, 
atvykę iš įvairių miestų ir 
miestelių, stengėsi atpa
žinti gaisre žuvusius. Yra 
dar daug, kurių negali at
pažinti, taip baisiai sude
gę-

Lai Dievas būna gailes
tingas nelaimingųjų žmo
nių vėlėms.

Valstybių lėktuvai apšau
dė japonų laivus.

Japonai turi būti tiksliai 
buvo išsitraukę iš Attu ir 
Agattu salų, kad geriau į- 
sistiprinti Kioską saloj, 
kuri yra svarbesnė strate- 

japonai atvežė savo karei- Į giniu atžvilgiu, 
vius. Kaikuriuos laivus

Washington, D. C., lap
kričio 30 — Japonai, kaip 
praneša, vėl sugrįžo ant 

Aleutians. A-Vakar Anglijos premieras Attu salos,
Winston Churchill, minė-; merikieciai bombardavo 
dabar savo 68 metų am- i mažus japonų laivus prie 

tos salos, kuriais, matyt,žiaus sukaktį, pasakė kal
bą per radio. Jis ragino 
italus prašalinti savo va
dus, jeigu jie nori išvengti padegė ir kelius nuskan- 
bombardavimo jų šalies. dino. Amerikos Lakinai Nušovė 

23 Japonu Lėktuvus
* * *

MAKE 
EVERY 

U PAYDAY

BONO DAY

Japonų destrojeriai ap
šaudė Naujos Georgia sa
las, matyt, norėdami iš- Iš Kinijos praneša, kad 
gąsdinti ten vietinius gy- Jung. Valstybių lakūnai 

jventojus, pirm negu jie virš Canton, Kinija, susi- 
bandys į tas salas įsiverš- kirto su japonais, ir kau
ti. Munda įlankoj, Naujos Į tynėse nušovė mažiausia 
Georgia apylinkėje Jung. 23 japonų lėktuvus.

lono neužimti 
neliesti, bet jis ir šio žo
džio neišlaikė. Maršalui

, Petain pranešė, kad Tou- borde ir kiti. 90 mylių iki seno Latvijos1 i5
rubežiaus.

kad Raudonoji armija nu
ėjo gana toli į vakarus nuo 
Velykyj Lūki, ir belikę tik

Madridas, lapkr. 30 — 
Ispanija mobilizuoja karo 
tarnybon visus vyrus 22, 
23, 24 ir 25 metų amžiaus. 
Vyriausybė pareiškė, kad 
Ispanija nesiruošia karui, 
bet apsaugai. Ispanija lai
kosi neitralumo. Bet ar 
pavyks išsilaikyti?

loną turįs užimti, nes is jo euzų jūreivių žuvo. 
esą reikia saugoti Euro-( Prancūzai kaip Šiaurės 
pos žemyną. Be to, Hitie-. Afrikoje, taip ir prancū- 
ris pareikalavo, kad ^i-1 zįjoje yra su sąjunginin- 
chy valdžia demobilizuotų;^^ pj-įgg Ašį. Laukia tik
prancūzų armiją kunos; išsilaisvinti. Gene-
būta dar apie 80.000 vyrų.įralai de Gaulle ir

Taigi prancūzai, nenore- pagelbsti sąjungininkams 
darni, kad jų laivynas tek
tų okupantams, ir nu
sprendė laivyną sunaikin
ti. Tarp sunaikintų laivų 
buvo trys kovos laivai, ku
rių du 26,000 tonų kiek
vienas, ir trečias

kautis su Ašies karo jėgo
mis.

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

22,000 sutaupomis.



Antradienis, Gruodžio 1, 1942

Pakrikusi Rommel’io armija Afrikos fronte, vejama visu greitumu britų Aštuntos armijos, kad sučiupus bėgančias 
ašies armijos dalis. Tai Ašies karo jėgų bėgimas iš Egipto per Libiją.

“TARP KOJO IR PRIEKALO”

— Ženevos dienraštis; buvo išleistos komunisti- 
“Tribune de Geneve” š. m. nio rėžimo metu” — pas-

2
z

Lietuvių Tautinė Taryba
Pagyvina Sava Veikinų

(LKFSB) Liet. Taut. Ta- 
rybos naujas posėdis nu
matomas sušaukti dar 
gruodžio mėnesį, taip pat 
rytinėse valstybėse. Da
bar tenai apsigyveno dau
giau LTT narių, susidarė 
patogesnės sąlygos su
šaukti posėdžiai. Jei aplin
kybės leis numatoma po
sėdžius šaukti kone kas 
mėnesį.

’HewWorid" Atjaučia 
Lietuvos Kančias

(LKFSB) Čikagos kata
likų laikraštis “The. New.
World”, turįs daugiau 
kaip 120.000 prenumera
torių įsidėjo straipsnelį a-
pie Lietuvos kančias oku- bardavo 8000-svarų bom- 

ir

sios armijos pusės buvo' 
jau įvykdyta. Buvo išsta
tytas tiktai vienas sąra
šas, kurį, be to, Maskvos 
vyriausybė prieš tai rū
pestingai išcenzūravo. Ne
galėjo būti jokios kalbos 
apie rinkimus, kaip juos 
suprantame mes — Švei- 
cariečiai, sako autorius. 
Galima buvo pasisakyti 
tiktai “Už” arba iš viso 
susilaikyti nuo balsavimo. 
Miestuose gyventojai bu
vo verčiami balsuoti. Ta
čiau net ir tokiuose “liau
dies seimuose” susilaukta 
pasipriešinimo, kai atsto
vams buvo pranešta, jog 
jų uždavinys yra likvi
duoti paskutinius jų vals
tybių nepriklausomybės 
likučius. 1940 m. liepos m. 
20 d. sovietai pareiškė per 
savo įgaliotinį Lietuvos 
atstovams, kad kiekvie
nas, kuris pasipriešins 
Maskvos paruoštam pra
šymui priimti į Sovietų 
Rusiją, atsakys savo ir 
savo šeimos gyvybe. Pa
našiai buvo Latvijoje ir 
Estijoje.

Toliau autorius sako, 
kad Pabaltijo valstybės 
nedavė jokio pagrindo a- 
gresijai prieš jas. Jos 
kruopščiai laikėsi neutra
lumo. Visos trys tautos 
turi aiškiai išryškintą 
tautinę sąmonę ir kovojo 
prieš svetimą okupaciją 
dar carizmo laikais. Lietu

ForVictory
jfoy
U. S.DEFENSE
BONDS
STAMPS

/įjatimA CauIi Kavac UCnillNl kMHII MvVa

Nuo pirmadienio, lap
kričio 30 d. galima gauti 
kavos su cukraus 27 kupo
nų, jeigu pirkėjas neturi 
daugiau, kaip vieną svarą 
kavos savo namuose.

Spaudos Dienoje Dalyvaus 
Du Redaktoriai

(LKFSB) Susiorganiza
vusi spaudos draugija Šv. 
Jurgio parapijos Bridge- 
oorte - Čikagoje gruodžio 
8 d. vakare parapijos sa- 
ėje ruošia spaudos dieną. 
Mokyklos vaikučiai seserų 
jau rengiami pritaikytam 
vaidinimui. Paskaitą apie 
spaudą laikys “Laivo” red. 
kun. Sandys, o apie lietu
viškus laikraščius paaiš
kinimus padarys “Drau
go” red. Ign. Sakalas. Be 
to su šviečiamąja lempa 
bus parodyti paveikslai a- 
pie spaudą ir vaizdai tų 
šalių, kur mūsų vyrai ka
riauja.

tebi šveicariečių redakto
rius. Bolševikų laikais nu
susinti gyventojai dabar 
vėl ekonomiškai išnaudo
jami.

Baigdamas, autorius iš-

Prof. K. Pakšte Greit
refSIKnS į TOiKę

(LKFSB) Už poros sa
vaičių Liet. Kultūros Ins
tituto direktorius prof. K.
Pakštas persikels su savo ... . .
įstaiga į New Yorką. Čia mojimui, kaip tas atsitiko 
didesnis politinis ir kultu- su lietuvių Muralių šei- 
rinis centras » bus dau-i ma, gyvenančia Čikagoje, 
giau galimybių darbuotis Bridgeporte, 937 West 
Lietuvos reikalams. Tuo Place: visi penki su- 
tarpu dar nežinoma vieta, nūs yra alioję USA ar- 
kur profesorius suras pa- m^j°s tarnyboje. Vyriau- 
talpas Kultūros Institu- s^s Antanas Muralis, 38 

metų, yra Fort Leonard, 
Missouri, antras — Povi
las, 33 m. yra Camp Wal- 

: lace, Texas; trečias — Ka
zimieras, 31 m., yra Fort 
Sheridan (netoli Čika- 

lapkr. 30 —i gos); ketvirtas — Bronis
lovas, 25 m., yra Islandi
joje, o jauniausis — Juo
zapas, 22 m., yra Monroe 
kariuomenės stovykloje, 
Virginijoje. Iš jų tik Povi
las yra vedęs, kiti nevedę. 
Visiems penkiems bro
liams išvykus į kariuome
nę, Čikagoje liko tik tėvai 
ir sesuo Pranciška. Jų tė
vas Stanislovas Muralis 
dirbo prie geležinkelio 

' Santa Fe Railroad. Bebū
damas darbe š. m. lapkr. 
18 d. gavo širdies ataką ir

LietuviaiPenkiBroliaiUSA 
Minijoje

(LKFSB) Retai kuri šei
ma gali padaryti tokią di
delę auką demokratijų lai-

tui.

miix.iui>Aunm 9vnwvm» 
B0ffiNfWA imt

Londonas,
Šeštadienio į sekmadienį 
naktį Britų lakūnai vėl 
bombardavo Italijos mies
tą Turiną. Šį kartą bom-

pacijose. Žinias tam reika
lui patiekė LKFSB. “New 
World” redaktoriai paža
dėjo ir ateityje reguliariai 
apie Lietuvą žinias spaus
dinti.

bomis. Sukėlė gaisrus 
padarė daug nuostolių.

Baltijos VaistybiiĮ Žmonės 
Vienijasi Ir Planuoja

(LKFSB) Lietuvių, Es
tų ir Latvių veikėjų pasi
tarimas New Yorke praė
jo labai prietelingoje nuo
taikoje. Nusistatyta suda
ryti Baltijos Komitetą 
Studijoms ir Bendradar
biavimai. Jo vadovybė — 
pirm. pulk. K. Grinius, se
kretoriumi buv. estų min. 
Pusta. Į komitetą įeina po 
du atstovu iš kiekvienos 
tautos. Iš lietuvių dar įei
na prof. K. Pakštas. Pir
mininko pareigas iš eilės 
perims kiekvienos tautos 
parinktas asmuo, bus kei
čiamasi kas 6 mėn. Pirmo
ji garbė teko lietuviams.

Padėklais Diena Irkite-
įsu—. 

Sako Rooseveltas

spalių 3 d. paskelbė užsie
nių politikos redaktoriaus 
Paul Du Bochet vedamąjį 
straipsnį, pavadintą "Tarp 
Kūjo ir priekalo’. Autorius 
pabriežia, kad šio karo
metu Pabaltijo valstybių veda, kad Pabaltijo tautų 
padėtis yra ypatinga. Pra-‘padėtis yra labai sunki, 
džioje okupuotos Sovietų 'Jos pasitiki, kad Atlanto 
Rusijos, jos vėliau pateko Charteris bus taikomas 
vokiečių globon. Tačiau visoms tautoms. Ypač A- 
visos nelaimės tiktai su- merikos Jungtinių Valsty- 
tvirtino lietuvių, latvių ir bių vadų tvirtas nusista- 
estų tėvynės meilę ir norą | tymas palaiko viltį, kad

(LKFSB) Prezidentas, 
pranešdamas, kad dabar 
Padėkonės diena bus kas- i mirė turėdamas 62 metus, 
met ketvirtą ketvirtadie-' I laidotuves atvyko keturi 
nį, lapkričio mėnesį, tą; sūnūs kareiviai, penktasis 

iš Islandijos negalėjo taip 
greit atvykti. Muraliai yra 
Šv. Jurgio parapijonys, 
šeima nė tik pasirūpino 
gražiomis katalikiškomis 
tėvo laidotuvėmis, bet dar 
sūnūs atskirai kiekvienas 
nuo savęs užprašė šv. mi
šias už savo tėvelį. Jų tė
vas Stanislovas Muralis 
buvo kilęs iš Vabalninku 
parapijos, Panevėžio aps
kričio.

dieną ir Naujų metų die
ną ragina padaryti maldos 
diena, kada viešoje maldo
je ir privačiai būtų šau
kiamasi Dangaus pagal
bos.

Muskandkta Lėktuvnešį 
Romu

■ ■ I *■ ■
Londonas — Šiomis die

nomis, kaip praneša iš 
Zuricho, Šveicarijos britų 
lakūnai, bombarduodami 
Genoą, nuskandino Itali
jos lėktuvnešį Romą.

įgyventi nepriklausomai.
Maskvos vyriausybė, o- 

kupavusi Pabaltijį, vėliau 
skelbė, esą tos tautos ‘lais
vai apsisprendusios’ įsi
lieti į Sovietų Sąjungą. 
Autorius į tai atsako: ‘Juk 
žinoma, kokiomis aplinky
bėmis vyko plebiscitas, 
kuriuo norėta legalizuoti 
smurtą. Rinkikai turėjo, 
policijos akivaizdoje, kišti 
į urną balsavimo lapelius, 
kuriuose buvo atspausdin
tos pavardės žmonių, pa
skirtų okupacinių įstaigų. 
Balsuotojai ne tik negalė
jo tuose lapeliuose nieko 
pakeisti, bet jie net netu
rėjo galimumo susilaikyti 
nuo balsavimo, nes jie tu
rėjo gauti antspaudą ant 
paso, kuris įgalino užsi
dirbti duoną. Štai kokiu 
būdu sudaryti parlamen
tai, kurie “entuziastiškai” 
balsavo už “įstojimo de
klaraciją”.’ Beje, visi įta
riami ar nepaklusnūs ele
mentai buvo negailestin
gai pašalinti. Skaičiuoja
ma, kad 150,000 lietuvių, 
latvių ir estų yra dingę, po 
to kai “operatyvinės troi- 
kos”, paskirtos Kremlio į- 
staigų, kruopščiai išsijojo 
gyventojus, apskritį, po 
apskrities, valsčių po val
sčiaus.

Pabaltijo tautos atgaus 
savo laisvę, šios tautos 
lieka ištikimos laisvės ir 
neutralumo idealams.

Šveicariečių laikraštis 
“Neue Zuericher Nach- 
richten” (katalikų orga
nas) rugsėjo 30 d. paskel
bė vedamąjį straipsnį, ku
riame kelia klausimą apie 
laisvo tautų apsipsrendi- 
mo dėsnio taikymą Pabal
tijo tautoms. Straipsnio 
autorius pabrėžia, kad Pa
baltijo valstybių pasiunti
nių teisių apkarpymas 
Londone beveik supuolęs 
su Atlanto Charterio me
tinėmis sukaktuvėmis. 
Pacitavęs šio Charterio 
straipsnius, kuriais pa
reiškiama, kad “Suvieny
tos Tautos” nepripažįsta 
jokių teritorialinių pakei
timų, kurie neatitinka 
“Laisvai gyventojų išreik
štų norų”, autorius sako: 
“Jeigu prieš vienerius me
tus Lietuvos studentija, 
anos deklaracijos paveik
ta, surengė simpatijos de
monstraciją už anglosak
sus, nežiūrint vokiečių o- 
kupacijos sąlygų ,tai ji ta
tai padarė ne todėl, kad ji 
būtų troškusi “Sovietų 
Rusijos” laikų; demons
tracija surengta todėl, 
jog studentija laukė para-

viai praeityje atsispyrė ne 
tik prieš totorius bei mos 
kovitus, bet ir prieš ger
manus. Nepriklausomy 
bes kovų metu lietuviai 
atsilaikė tiek prieš bolše
vikų invaziją, tiek prieš 
bermontininkus, tiek prieš 
lenkus. Pasak autoriaus, 
netenka abejoti, kad Pa
baltijo tautos neužmiršo 
20 metų nepriklausomy
bės laikotarpio, kurio me
tu jos tiek daug pasiekė. 
Jos viską paaukos, kad at
gavus laisvę. Prasidėjus 
vokiečių karui su Sovietų 
Rusija, lietuvių tauta su
kilo prieš bolševikus ir 
paskelbė nepriklausomy
bę, dar prieš vokiečiams 
ateisiant.

Straipsnyje pabrėžiama, 
kad dabartinės vokiečių o- 
kupacijos metu Pabaltijo 
tautų viltis atgauti nepri
klausomybę nėra išnyku
si. Priešindamiesi oku
pantams, pabaltiečiai tu
rėjo patirti vokiečių re
presijas. Yra buvę ir ma
sinių sušaudymų. Tačiau 
anglų politinės nuolaidos 
bolševikams neprisideda 
prie spyriojimosi prieš vo
kiečius. Vienas žymus vo
kietis yra pareiškęs, kad 
Vokietija esanti nepapras
tai dėkinga Sir Stafford

Ruoš Uetaviškas Kūčias
(LKFSB) Čikagos lietu

viai, ypač tie, kurie liūdi 
dėl karan išėjusių vyrų, 
ar kurie jaučiasi kaip 
tremtiniai be artimųjų, y- 
ra kviečiami praleisti kū
čių vakarą šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, kur 
bus suruošta Lietuvoj į- 
prastcs kūčių bendros 
vaišės. Neturtingiesiems 
viskas nemokamai. Jei ku
rie silpnesnės sveikatos ir 
turėtų sunkumo ateiti, 
prašomi rengėjams pra
nešti, bus pasiųsta auto
mobilis.

Lietuvaitės Stoja į Armija
(LKFSB) Visa eilė lietu- 

vių gailestingųjų seselių 
ir šiaip lietuvaičių jau į- 
stojo į armiją. Taip čika- 
gietė Sofija Siskus yra 
laivyno mokykloje Bloom- 
ingtone, Indianoje, Eleo
nora Jonaitis eina laivyno 
mokslus Indianos univer
sitete, Sofija Kazakevi
čiūtė - Kasko (vyro pa
varde — Haug) yra armi
jos pašto tarnyboje Fort 
Desmoines, Iowa.

Spausdinama Knygele Apie
1S LiHvvoje Soišaudytų 

Kunigy

(LKFSB) Čikagoje jau 
atiduota spaudai knygelė, 
kurioje aprašomas gyve
nimas ir paskutinės va
landos Lietuvoje sušaudy
tų penkiolikos kunigų 
Daugelio iš jų bus pridė
tos ir fotografijos.

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^25ę 
ir priklijavę 3? štampą, pasiųskite "Darbiniu 
kui", 366 W. Broadway, So. Boston. Mass. ir tuo 
jau ja gausite.

C—jlu. A — IJUiraiKmO 7 ASieS LoiVUS

Londonas — Šiomis die
nomis Britanijos subma- 
rinai vėl sunaikino 9 Ašies 
laivus, kuriais gabeno ka
reivius ir ginklus į Tuni- 

Isiją.

Toliau redaktorius rašo, 
kad visa tai vyko “gra
žiais vokiečių - sovietų 
draugingumo pakto lai
kais”, todėl Vokietija tuo
jau pat pripažino šią anek
siją. Ji perdavė sovietams 
Pabaltijo valstybių pa
siuntinybes ir konsulatus, 
kurie buvo įsikūrę jos 
kontroliuojamose valsty
bėse. Pabaltijo tautos bu
vo įjungtos į “Ostlandą”, 
kuris, kaip rašė Hitleris 
savo knygoje “Mein 
Kampf”, sudarąs “natūra
linę didžiosios Vokietijos 
koloniją”.

Vokietija save laiko įpė
diniu viso to turto, kurį 
buvo nusavinę pirmieji o- 
kupantai. “Tokiu būdu vo
kiečiai naudojasi nusavi

ntos iš anglosaksų, nes, Crippsui, kuris Pabaltijo
norėta pabrėžti, kad rei
kia atsispirti ne tik prieš 
vokiečių, bet ir prieš rusų 
pasikėsinimus į laisvo ap
sisprendimo teisę”.

Toliau straipsnyje išve
dama: “Be abejojimo, ir 
Londonas supranta, jog 
jis davė pagrindą nusivy
limui. Būtų absurdiška 
tvirtinti, jog angių vy
riausybė laikytų įtikina
ma sovietų versiją, kad 
Pabaltijo gyventojai pa
tys prašė priimti juos į 
Sovietų Sąjungą. Savo lai
ku ir Anglijoje buvo pas
tebėta, kokiu būdu pa
siekta minėto “prašymo”. 
“Parlamentai”, kurie tu
rėjo prašyti inkorporaci
jos, buvo “išrinkti” tiktai 
po to, kai tų trijų valsty-

valstybėse labai pasitar 
navęs vokiečių propagan
dai. Bet ir kitose Rytų 
Europos valstybėse, kaip 
antai Suomijoje, Rumuni
joje ir kitur, anglų nuolai
dos Sovietų Rusijai yra iš
šaukusios didelį susirūpi
nimą.

Ja Spausdbami Fokais
CiAiiiiuAi KnfenfiorinU □idiniKii iMncnuviiai

nimo priemonėmis, kurios bių okupacija iš raudono-

“Darbininkas” jau pa
ruošė ir pradėjo spausdin
ti 1943 metams sieninį 
dviejų spalvų kalendorių, 
kurio kiekvieno mėnesio 
puslapį puošia gražūs pa
veikslai. Kiekvienas LDS 
narys ir “Darbininko” 
skaitytojas gaus šį puikų 
kalendorių prieš Kalėdas.

Duoda ramumą 
skaudantiems, 
mivargusiems

raumenims
Kada skaudanti, nuvargę ir įtem
pti raumenis liepia Sustoti .paban
dyk Johnscn’s Red Cross Kompre
są ant skaudančio peties, nugaros 
ar rankos. Raminantis, tildantis 
ir sustiprinantis veikimas Kom
preso greitai tau pasakys, kad vii 
gali Eiti.
Produktas Johnson & Johnson, pa
saulio didžiausios itdirbystės chi
rurgiškų tvarstų.

JOHNSOH'S
RED CROSS

PLASTER
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Germanizacija Nacių Pavergtuose 
Kraštuose

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly _____________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ____________  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ..................... $4.00
Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
Užsieny metams ......................... $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

— Savo laiku esame rašę. Vakarų Lenkijos srityse) 
apie vokiečių planus įkur- esanti vykdoma “germani- 
dinti “Rytų kraštuose” (t. zacijos akcija” (Eindeuts- 
y. Rytų Europos valstybė- chungsaktion). Tam tiks- 
se) net 3,000,000 olandų.’lui gyventojai esą-įrašomi 
Taip pat minėjome, kad į "tautiečių sąrašą” (Volk- 
Pabaltijo valstybėse lankė- sliste). Į juos įtraukiami 
si olandų nacionalsocialis- tie, kurie kada nors šeimo- 
tų delegacija, kuri tyrė te- je praeityje yra turėję “vo- 
nykštes sąlygas. Taip pat kiečių kraujo” arba vokiš- 
pastebėjome, remdamiesi kų giminių Vokietijoje, 
pačių vokiečių šaltiniais, Tokie žmonės būsią laiko- 
kad olandų tauta nereiškia mi “vokiečiais su rezervu”.

I Need Your Help!

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.DARBININKAS

366 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Nepamirškime Laisvės Kovotojų
Sunki mūsų tautos padėtis, bet ir išeivijos nedaug 

ką geresnė. Karas ir mus skaudžiai palietė, kol kas ne 
asmeninio skurdo atžvilgiu, bet jis jau rauna iš mūsų 
tarpo jaunąsias pajėgas. Retai kuri šeima nėra paau
kojusi kariuomenei nors vieno savo sūnaus. O kai ku
rios tai ir po kelis paaukojo. Tie jaunuoliai jau dėvi 
Dėdės Šamo uniformą. Vieni dar atlieka prirengia
mąsias pratybas, kiti jau įvairiuose frontuose už mū-
sų laisvę ir gerovę kovoja. Yra ir žuvusių ir j nelaisvę valandale fronte Tolumoi matosi Amerikos iš- sąrąs Schmidt rugpiūčio 3 surmp^yje whs.u.vj.-
pakliuvusių... Jie lieja kraują; tėvai, motinos, broliai, ,. ‘ d pareiškęs olandų spau- stebi, kad didžiausioji gy- mi Rytų Europos artimie-

t • - tvt • • j - i . - • 4. airbytses P-40 orlaivis. ■ P . . .. ^ o ventoiu dalis oateksianti ii ir tolimieji siekimai”seserys lieja asaras. Ne visi dar pasaukti, oet visi, net ........................................................................... ........ dai kad “visa istorna su 3 , J.ųpai.eKsid.nu ji n tolimieji sie*.midi
tiktai į III grupę, o “Ypa- Pasak žurnalo, reikią skir

ti du periodus: karo metą 
ir tolesnę ateitį.

Karo metui galiojąs dės
nis, kad reikią ko daugiau-

pabrėžęs, kad šią klaidą čius” patraukti savo pusėn jsia. gamlr*t1 įvairiausių
turėjęs pastebėti “kiekvie- materialinėmis gėrybėmis, i reik™en4- Karo reikalavi-

---------------  nas glušas”. Klaida kilusi vokiečiai jiems paliksią mai ksu !cada vercia im?s
Katalikų laikraštis “Pilot” štai kaip mus ragina dėl to, kad į Charkovą iš- "laikinai valdyti” jų tur- PriemoniW, kurios, atrodo,

mes ir išvykusieji kariauti mūsų jaunuoliai labai rei- pasinaudoti Adventų malonėmis. vykę 300 olandų, o spauda tą, o tiems, iš kurių turtas toles_
kalingi. Tik vienam momentui įneikime į jų padėtį. “Sekmadienį, lapkr. 29 d., pradėjome šv. Adven- šį skaičių esanti išputusi, atimtas, vėliau galėsianti
Jei jie tarnauja laivyne, tai pavojus jiems bet kokiu tą. Klebonai ir jų pagelbininkai kunigai turėtų para- Šveicariečių laikraštis būti išmokėta kompensaci- 
momentu gręsia. Nežino kada neprieteliai paleis iš ginti savo parapijiečius, kad kiekvienoj šeimoj būtų toki° vokiečių komisą- ja.

ne tik jokio susižavėjimo Nuo jų stropumo suvokie-;^ tuomet, kai jos ir tau
tiškai bus atkovotos vokie- 
tybei”.panašiais vokiečių planais, tėti pareisią, ar jie būsią i

bet yra aiškiai priešinga užskaityti vokiečiais. Ga- 
sumanymams išrauti olan- lutinis sprendimas dėl to- 
dus iš savo šalies ir išsklai- kių “kandidatų į vokie- 
dyti po “Rvtų kraštus”. I čius” būsiąs priimtas tik-

i Dabar vienas Sve.cane-tai P° Į? “‘tų, .
čiu la’kraštis (Die Nation J^ms galėsianti būti su- — “Deutsche Zeitung im 
IX 31 pateikia būdinea ži- teikta Vokietij°s pilietybė. Ostland” (VIII. 21) atpa- 
rną iš Haagos, pagal kurią T,uo Jiks!“ gyniojai su- sakoja straipsnį, kurį ats- 
vokieėių komisarai Olandi- skirstomi f ketunas kate- pausd.no oficiozuos Vok.e- 

| iai ėmė olandus raminti SoriJas’ pareinamai nuo tijos ekonominis žurnalas 
Husų lakūnai žaidžia čekėms, kai jie gauna iaisvo UieĮ, generalinis komi!

Hau ja Santvarka— 
Nacių Vergija

ir patys jauniausieji, žino, kad pirmiau ar paskiau to rasi kad sunkių karionių ir vargų jauname am- milionais olandų, kurie ne- 
Ūkimo neišvengs. Tad ir visus nekovojančius ištiko . paslaukoję. užsipelnytų ir amžiną po- turėję būti P^kelrlmtr j j»
liūdesio ir sielvartų valanda. 1 n . . Rytus, kilusi dėl vokiečių / s fv

, X-- 4. , t m...................... • —1__________________________________________ - ir olandų spaudoje pasitai-1 Matomai, norėdami to-
Jau atėjo Adventų ląd^-Ta. pns.ruos.mas pne v . . kiusios klaidos”. Schmidt kius -kandidatus į vokie-

ir atgailavimo laikotarpis. Gi šiais metais daug liūde
sio ir prispaudimo prisideda. Tad praleiskime tą laiką 
tinkamame dvasios susikaupime ir maldose, kurių ir

Kalbėkime Rožančių Šeimynomis

mems tikslams. “Rytų 
kraštai” pirmoje eilėje tu
rį pateikti maisto produk
tų (Ostlandas”, be javų, irapačios torpedą, ar numes iš viršauš bombą. Ir ant kalbamas Rožančius per ištisą šių ypatingų malonių SToliau laikraštis išve- bulvių) aliejinių augalų,

žemes ne geriau. Pirmesnių jų laikų kautynėse reikė- laikotarpį. Kun. Patrikas Peyton, šv. Kryžiaus Kon- “ ™ Tįyub džioja, kad “geriausias ke- 'kanapių, linų ir medvilnės
jo tik dabotis nuo kanuolių ir šautuvų, dabar jau lėk- gregacijos vienuolis, sako: “Paraginkite tėvus ir moti- " - oi.vro. i zm—:—>menesių, nes apie 3,000,000 lias” tokius žmones suvo-i (Ukraina).
tuvai sudaro netikėtą ir baisų pavojų. O kurie laku- nas, brolius ir seseris kasdien atsiklaupus sukalbėti olandų iškeldinimą T “Rv" kietinti būtų jų išvežimas! Esą būtina “panaikinti 
nuošė tarnauja, tiems klaikus likimas kristi keletą šv. Rožančiaus dalį už savo mylimuosius sūnus, bro- tus» ražįusį vįsa vokiečių i Vokietiją, bet šiuo metu .bolševikinę suvalstybintą 
tūkstančių pėdų žemyn ir sudūžti ar sudegti drauge su liūs ir seseris, kurie kariškuose rūbuose eina pareigas^kontroliuojama olandų tai nesą įvykdoma “vien} ūkio sistemą” ir “ją pakei- 
nūkritusiu lėktuvu. Jų gyvenimas tai nuolatinis nėr- kareivių, jūrininkų, lakūnų ir slaugių. Pilnai pasiti-' spauda. Laikraštis taip pat d?1 butU stokos”. Todėl sti nauja geresne santvar- 
vų įtempimas, be poilsio ir atvangos. Bet jie, patrioti- kiu, kad katalikų šeimynos tą paraginimą karštai pri- abejoja, ar Schmidto pa- būsiąs kreipiamas ypatin- ka”.
nio įkarščio pagauti, pašvenčia savo sveikatą ir gy- ims ir išpildys”. reiškimas olandus nura- demes^s I jaunuome- Kaip ta “naujoji geresne
vastį. Jie ten kaunasi, sutraukdami ant savęs visas šv. Kryžiaus Vienuoliai siekia atnaujinti tą pa- minsiąs dėl “naujosios: ne.S germanizaciją. Lenkų(santvarka įsivaizduoja-
priešų pajėgas, kad mūsų gyvastis būtų išgelbėta ir girtiną katalikiškų šeimų paprotį — bendrai kalbėti santvarkos” planų. tis švelniai ’ išsitari^ esą ko’ ZUrnalaS mek° neSa’
namai bei turtas išvengtų sunaikinimo. Dėka aukš- šv. Rožančių. Tenka pažymėti, kad pas mus ir svetur Labai būdingą informa- ’ °
čiausiam jų pasišventimui, mes turime galimybės ra- žmonės virsta pamaldesniais. Visi mes turime kurį Į ei ją apie vokiečių sumany-
miai sau namie gyventi. Ar gi mums neprivalu dide- nors šeimos narį karo pavojams išstatytą. Išskyrus Į mus germanizuoti Lenki-
liausią dėkingumą jiems parodyti? šv. Mišias, nėra kitos galingesnės priemonės išgelbėti

Ne vien žodžiais, ašaromis ir dejavimais. Mes pri- juos iš pavojaus, kaip šv. Rožančius, vieningai šeimo- 
valome jiems padėti medžiagine pašalpa ir maldomis, se kalbamas. Toks gražus šeimyninis vaizdas turi la- 
Girdime kasdieną vyriausybės paraginimus neskūpė- bai patikti Dievui ir Nekaltai Pradėtos Jo Motinos šir- 
ti aukų ginklams ir karo reikmenims. Tai ne kokio džiai,
groboniško užpuolimo, bet apsigynimo ginklai. Jie gi-: Tad visi kunigai, užsidegę sielų išganymo uolu-
na mūsų namus, gyvastį, laisvę ir demokratiją. Ne- mu, nuoširdžiai paragins savo žmones atnaujinti tą 
apleiskime mūsų karių kritingoj kautynių valandoj, Į garbingą senovės paprotį. Svarbiausias šio paragini- 
kad jiems netektų tuščiomis rankomis kovoti su gerai mo akstinas bus tas, kad karo fronte tarnaujantieji 
apginkluotu priešu. Malda taip pat jiem labai reika-į šeimos nariai nusipelno neatidėliotinos dvasinės pa-
liųga. Tokių pavojų metu jų siela prašyte prašo dva
sinės pagalbos. Melskimės už gyvus, kol dar gyvi, ir 
už nukautuosius. Už gyvus, kad sveiki sugrįžtų, už mi-

galbos. Jie už mus pasiaukoja. Tad atsidėkodami, mes 
privalome atsiklaupę Rožančių už juos sukalbėti”.

K.

jos vakarų provincijas pa
teikia vokiečių laikraštis 
‘Frankfurter Zeitung’ (8. 
22). Iš šios informacijos 
matyti, kad vokiečiams 
pritrūko vokiečių anoms 
provincijoms germanizuo
ti. Todėl visokiomis prie
monėmis graibomasi net 
nevokiečių, kurie sutiktų 
suvokietėti. Pasak laikraš
čio, Dancigo - Westpreus- 
sen ir Warthe provincijose 
(buv. lenkų koridoriaus ir

“pabėgę” į “generalinę gu- 
bernatūrą”, todėl iš jų pu
sės netenką laukti priešin-

— Pasak “Kauener Zei
tung” (X. 1), Lietuvos il

gos akcijos. Pagaliau, laik- S kininkams įvesta prievolė 
rastis sako, kad “išlaisvin- dalyvauti miško kirtimo ir
tos Rytų (Lenkijos) sri
tys” ekonomiškai jau da
bar daug duodančios, ta-

medžių transporto dar
buose. Taip esą pasielgta 
atsižvelgus į tai,- kad sto

čiau jų reikšmė pasireik- Į koją darbo rankų kuro pa- 
šianti visoje pilnumoje tik-1 ruošimo darbuose.

For Fictory,., 
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Iš Kelionės Egiptan
Prof. K. Pakštas

(Ištraukos iš Prof. K. Pakšto knygų 
“Aplink Afrikų", antras tomas, 
133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)

SUEZO KANALU
Nuo Suezo keleivių skaičius garlaivy ge

rokai sumažėjo, nes jų dalis išvyko traukiniu 
į Kairą pamatyti piramidžių, moskių, muzie
jaus ir kitų to puikaus miesto įdomybių. Jie 
turės progos praleisti ten du pusdieniu ir 
vieną naktį ir paskiau dar suspėti į tą patį 
laivą Port Saide. Žinoma, tai būt amerikoniš
kas miesto apžiūrėjimas. O ką reiškia ameri
koniškai apžiūrėti, lai pasako šis mažutis 
anekdotas. Du amerikiečiu, Džim ir Džek, 
visus darbus pratę, atlikti amerikonišku 
greitumu ir energija .atvyko Londono pama
tyti. Apsižvalgė ' Vestminsterio bažnyčioje, 
Parlamente ir dar kai kur, tą pačią dieną su
skubo pasiekti ir Šv. Povilo katedrą, kuriai 
apžiūrėti nedaug laiko beliko. Tad Džim sa
ko Džekui: “Tu eik vidun, o aš apeisiu iš oro 
aplink; tu man pasakysi, kas yra viduj, o aš 
tau pasakysiu, ką mačiau iš lauko. Ir kai su

grįžus Amerikon kas nors paklaus mūs apie 
šią katedrą, tai galėsim abu viską smulkiai 
nupasakoti, o dabar sutaupysim daug laiko”. 
Greit sutarta, greit padaryta.

Man nebuvo jokio išskaičiavimo atsisa
kyti nuo kelionės Suezo kanalu, apie kurį 
tenka kalbėti studentams per geografijos 
lekcijas ir aiškinti jo antropogeografinę ir 
ekonominę svarbą. Dabar atėjo puiki proga 
pamatyti ir fizines to regiono savybes, kur 
eina ši žmonijos interesų didžioji arterija.

“Urasumo” išplaukė iš Tewfik Porto prieš 
11 vai., tai galėjau apie du trečdaliu kanalo 
apžiūrėti saulėtos dienos šviesoje. Paprastai 
kanalu laivai plaukia nuo 10 iki 15 valandų, 
bet kai kuomet, nenorėdami nakčia į Port 
Saidą atvykti, turi lėčiau plaukti, kad patai
kytų ryte uostan patekti. Šiaip beveik visur 
daroma: tai dėl pinigiškų, tai dėl techniškų 
išskaičiavimų ,nes į kai kuriuos uostus ne
lengvas esti įplaukimas, o kitur už nakties 
darbą uosto tarnautojai daugiau reikalauja 
mokėti.

Iki Timsah ežero kanalas eina per grynas 
dykumas, kuriuose nesimato nei želių, nei 
medžių. Tiktai kanalo bendrovės rūpesčiu 
kai kur pavyko priauginti šiek tiek medžių: 
eukaliptų, kedrų ir palmių. Jie palaistomi iš

Gėlojo Vandens kanalo, kur nuo Nilo atves
tas prie Suezo kanalo beveik vidurio, prie 
Izmailijos, o čia skyla į dvi šakas: viena eina 
į pietus prie Tewfik Porto, o kita — į šiaurę 
prie EI Kantaros. Gėlojo Vandens kanalas 
stengtasi prakasti, kiek galima, arčiau prie 
Suezo kanalo, kad patogiau galėtų aprūpinti 
geriau ir laistomu vandeniu visas kanalo 
stotis ir jų gausingus tarnautojus bei darbi
ninkus, jų daržus ir medžius. Kanale nuolat 
eina darbai. Didelės žemsemės daugely vietų 
kasa smėlį ir dumblą, nes kitaip dykumų vė
jai ir jų nešiojamas smėlys per ilgesnį laiką 
vėl palaidotų kanalą, kaip palaidojo faraonų 
prakastąjį senovėje.

Kanalo distancijos visur pakraščiuose kas 
kilometras pažymėtos ir stotys daro švaros 
ir tvarkos įąpūdį. Stočių ir kitokie parašai 
parašyti tik prancūziškai. Pirmoji stotis nuo 
Tewfik Porto (152-me kilometre nuo Port 
Saido) — tai Saluf (Shalouf), pro kurią eina 
maldininkų kelias į Mekkos šventoves, Ara- 
bijon. Prie šios stoties arabai persikelia su 
savo kupranugariais keltu per kanalą ir Azi
jos pusėje ištiesia savo palapines. Tai didelė 
maldininkų stovykla. Dar šiek tiek į šiaurę— 
ir kanalas įeina į Karčiuosius ežerus, kurių 
yra du: Didysis ir Mažasis. Geografiškai

reiktų juos laikyti vienu ežeru, nes Mažasis 
yra tik tąsa Didžiojo. Išplaukę iš Karčiųjų 
ežerų, vėl patenkame į siaurą kanalą, kurs 
šioje vietoje laikomas įdomiausiu. Kanalo 
dalis tarp Karčiųjų ežerų ir Timsah ežero 
eina per istoriškas vietas. Čia apčiuopiami 
ženklai senojo faraonų kanalo nuo Nilo į 
Raudonąsias jūras. Šiose vietose yra Bibli
joje minima Geseno.žemė, kur faraonas lei
do žydams apsigyventi patriarko Jokūbo 
laikais, kai jo sūnus Juozapas buvo galingu 
faraono ministeriu. Daug įvairių griuvėsių 
primena senovės civilizacijos laikus. Arti 
Timsah ežero stovi mažas, keturkampis, su 
apvaliu kupolu trobesys, tartum, kokia kop
lyčia. Tai šeiko Enedek’o kapas, kurį maldin
gi musulmonai laiko didele šventove ir gau
siai lanko. To pat ežero pussaly, ant kalnelio 
Džebel Mariam stovi naujas didingas dvily
pis obeliskas su dviem sfinksais. Tai pamink
las karo vyrams, gynusiems kanalą nuo tur
kų puolimo Didžiojo karo metu. Čia kraštas 
virsta semidezertišku, ir jau matosi kur-ne- 
kur augančių žolių bei krūmokšnių, o žmonių 
prisodinti palmių sodai ir daržai paįvairina 
gelsvai pilką dykumų žemėvaizdį.

(Bus daugiau)

pausd.no


*

Antradienis, Gruodžio 1, 1942 DARBININKAS

LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRASAS
Žemiau talpiname iŠ T-ię- gyv. v. Višakiu Ruda, Mari jam - 

tuvos išvežtų gyventojų polė.
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Šis
sąrašas yra labai svarbus, 
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

Sąrašas sunumeruotas įr 
alfabetiškai sudarytas. 
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje. 

(Tąsa)
11231. Tarutis, Vytautas (A- 

domas), 26, samdinys, gyv. v. 
Vilnius.

11232. Taškūnas, Stasys (To
mas), 43, inžinierius, Trakai.

11233. Tataržinas, Juozas 
u (Vincas), darbininkas, gyv. v. 

Ungurinai, Marijampolė.
11234. Tatulis, Ipolitas (Juo

zas), darbininkas, g. v. Vilnius.
11235. Tatulienė Stefanija 

(Juozas), 30, siuvėja, gyv. vie
ta Vilnius.

11236. Tautkus, Jonas, 34, 
samdinys, gyv. vieta Radviliš
kis, Šiauliai.

11237. Tautkienė - Talmokai- 
tė, Elena (Juozas), 24, samdi
nė, gyv. vieta Radviliškis.

11238. Tautkytė, Regina (Jo
nas), 9 mėnesių amžiaus.

11239. Taucienė, Ona (Sta
sys), 56, ūkininkė, gyv. vieta 
Šiluva, Raseiniai.

11240. Taujenis, Petras, 37, 
kirpėjas, gyv. vieta Klinonys, 
Akmenė.

11241. Tautkiniūtė, Ona, 80. 
šeimininkė, gyv. vieta Kretin
ga.

11242. Tautkevičius, Liudas 
(Petras!, 34. samdinys, gyv. v. 
Buginiai, Biržai.

11243. Tautkevičienė, Fran-

11273. Tilindienė, Eugenija 
(Mykolas), 30, šeimininkė.

11249. Taurienė, Kunegunda 11274. Tilindytė, Regina (Jo- 
(Juozas), 37. nas), IV* metų amžiaus.

11250. Tauras, Vidas (Alek-į 11275. Timinskas, Julius 
sandras),-7. j (Pranas), 29, sandėlio darbi-

11251. Taurys, Bronius, ser- ninkas, gyv. vieta Kaunas, 
žaatas. 11276. Timinskienė, Jadvyga,

11252. Teišerkis, Vincas Ni- 27.
kalojus (Vincas), 84, ūkinin- 11277. Timukas, Eduardas
kas, gyv. v. Hamolėnai, Radvi- (Jonas), 36, mokytojas, gyv. v. 
liškis, Šiauliai. Bliudžiai, n. Radviliškis.

11253. Teišerkis, Stasys (Ni-; 11278. Timukienė, Olga (Jo-
kalojus), 33, ūkininkas.

11254. Tektorius, Juozas
kubas), 36, mokytoja.

11279. Timukas, Vytautas
(Vincas), 45, mokytojas, gyv. (Eduardas), 9-10, mokinys, 
vieta Jukimavičiai, S. Kalvari- j 11280. Timukas, Kastutis (E- 
ja. duardas), 4-5, mokinys.

11255. Tektorienė - Žilinskai
tė, Veronika, 42.

11281. Tinius, Vladas (Pi
jus), gimęs 1920, darbininkas,

11256. Tektorius, Algirdas gyv. vieta Pilviškiai.
(Juozas), 19, studentas. j 11282. Tinteris, Albertas

11257. Tektoriūtė, Aldona (Juozas), 30, samdinys, gyv. v.
(Juozas), 14, mokinė.

11258. Teiega, Stasys, (And-
Kaunas.

11283. Tiškevičius, Mykolas
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11380. Tuinyla, Edvardas 
(Antanas), 13, gyv. v. Alytus.

11381. Tukanavičienė, Sofija
(Kazys), 45, aMTsinipkė, gyv. 
v. Vilnius.

11382. Tukanavičiūtė, Ona, 4.
11383. TuJauskienė, Katrė 

(Andrius), 44, ūkininkas, gyv. 
vieta Belevičiai, Veiveriai.

11384. Tuiauefcaitė, Marija, 
(Juozas), 18, studentė.

11385. Tulauskas, Juozas 
(Juozas), 14.

11386. Tulauskas, Algirdas 
(Juozas), l1/* metų amžiaus.

11387. Tumanovičienė, Jani
na, 21, šeimininkė, g. v. Vilnius.

11388. Tumas, Adolfas, 26, 
mokytojas, gyv. vieta Gataičiai.

11389. Tumas, Juozas, gimęs

tas), 21, ūkininkas, gyv. vieta 
Nevenai, Žvigių Kamajų, Ro
kiškio.

11410 Tumorus, Petras, 2 vai
kai (42), šateksnis, Rokiškis.

11411. Tumonienė, gyv. vieta 
Šateksniai, Rokiškis.

11413. Tumėnas, Jonas (Jo
nas), 31, mokytojas, gyv. vieta 
Akmenė, Mažeikiai.

11414. Tumonienė, Stasė 
(Stasys), 39, mokytoja.

11415. Tumosaitė, Aldona 
(Jonas), 10.

11416. Tumosaitė, Nijolė (Jo
nas), 7.

11417. Tumosaitė, Dalija (Jo
nas), 4.

11418. Tumosa. Juozas (Mi
kas), 45, ūkininkas, gyv. vieta

gruodžio 23, 1867, darbininkas,1 Patašinė, Marijampolė.

rius), 45, seržantas, gyv. vieta (Jonas), 38, gyv. vieta Vilnius. SiHvėias svv
11284. Tiškevičius, Jonas (Jo- ^oiesiovasL -1- siuvėjas, gyv. 

nas), gimęs 1908, gyv. vieta 11313. Tonkūnas, Juozas
Vilnius.

11259. Telyčienė, Emilija (Je
ronimas), 75, ūkininkė, gyv. v. 
Madogaskaros vk., Daugailiai.

Vilnius, kepėjas
11285. Tiškevičius, Ždislovas, (Mykoias)’ ghnęs 1894’ profe_ 

v*., ’ sorius agronomijos, Dotnuva.11260. Telksnys, Stonys. 61, 42 gyv. v. Vintus.
ūkininkas, gyv. vieto Antekš- 11286. ^eviciene, Terese, (Viktoras),
čiai, Alunta. į gyv- vieta Ūmus. 1

11261. Terbeckas, Ignas (Vik-
toras), 33, ūkininkas, Krivaza- 
lis, Saldutiškis.

11262. Tercijonas, Antanas 
(Juozas), 34, policininkas, Ku
nigiškiai, Balbieriškiai.

11263. Teachov - Prukov, Eii- 
jošius, (Elijus), 24, studentas, 
gyv. vieta Vilnius.

11264. Teresevičius, Juozas 
(Pijus), 46, samdinys, gyv. v.

gyv. vieta Šiauliai.
11396. Tumas, Kazys, (Jo

nas), 34, karininkas, gyv. vieta 
Vilnius.

11391. Tumas, Pranas (Anta
nas), gimęs 1906, samdinys, g. 
vieta Paprūdžiai, Pilviškiai.

11392. Tumas, Pranas (Ado
mas), 46, valdininkas, gyv. vie-(Pranas), 12.

11344. Traškevičrutė, Danute, ĮU Ku?JŠkls- 
(Pranas) 5 11393. Tumas, Stasys (Kos-

11345. Trebytė, Ona (Juo- tas>’?4’ pirklys>J' v' Kaunas‘
zas), 20, darbininkė, Kaunas. 11364. Ttunienė, Elena (Vin-

11246. Trečiokas. Vincas (Ta- “«>• «■ ****>». vieta
Kaunas.

119C7 T’-fc — a a • i 11315. Tonkūnas, Rimantas gyv. vieta Kybartai. Į 11395. Tumas, Kostas, (Sta-
11287. Tiskevicius, Andrius ' is<y J „ «.w) i2 mokinvs................... . .... I (Juozas), 7. ' 11347. Trečiokienė, Ona (Jo- sysJ> ’ mosmys.

11316. Tonkūnaitė, Vida'nas), 38. 11396' Tumaitė’ <Ste*
’ ' 1 ii34g. Trečiokaitė, Aldona|sys^’

11397. Tūmasonis, Pranai

mcšius), gimęs; 1868, samdinys,

(Ždislovas), 14, gyv. vieta Vii-. . .11316. Tor.Kunaite,
(Juozas), 5.

i iii iv-i t 11317. Tonkūnas, Petras (Mi-1 (Vincas). .
(ždislovas), 11, gyv. vieta Vii-1 gruodžio n349 TrečįokaS; ^^ 34, mokytojas, gyv. v. Lapiai.

ūkininkas, gyv. vieta Stačiūnai, (Vincas, 8. 11398" Tumasonienė. Vanda
11356. Trimonis, Stasys (Pet- K^ininkas), 28, mokytoja.

11396. Tūmasonis. Vidas

11288. Tiškevičius, Juozas

mus.
11289. Tiškevičius, Arturas 

(Ždislovas), 9, gyv. v. Vilnius, t
11290. Tiškevičius, Karolis 

(Ždislovas), 6, gyv. v. Viinius.
11291. Tiškuvienė, Margarita, 

70, ūkininkė, gyv. vieta Buniu-

11318. Tonkūnaitė, Irena (Pe
tras), 10.

11319. Tonkūnaitė, Aldona 
(Petras), 8.

11326. Totarenkienė, Elena
_ . . , (Motiejus), 35. šeimininkė, g.Bronislovas . Tvieta Ignalinai. Švenčionys.

Vilkaviškis - Kaunas.
11265. Teturienė, Vilhelmina, nai, Betygala.

28, slaugė, gyv. v. Pabradė. 1 ^1292. Tiškus,
11286. Tetarąs, Baltramiejus, I *>. ukmmkas, gyv. v. 1ia9, ToUralkaitž Jadvyga

7- ‘Buniunai, Betygala. (Napoleonas I. 16, mokinė.
11267. Tevelia. Juozas (Juo-! 11293. Tiškytė, Uršulė. 60, ū- n^^tarenkaitė, Elena 

zas), 33. karininkas, gyv. vieta Smuike, gyv. vieta Bumunai, (Napoleooai) 12
,Bel;y5įa’ , „ ,T 11323. Totilas, Jurgis (Jur-

11294. Tiskus, Madas (Juo- • .. .
„ i gis), 45. ūkininkas, Raudėnai, zas), 34, samdinys, gyv. v. Bu- Raadonž

Betygala. „ 11324. TotHienė, Marijona,
11295. Tyla, Steponas (Simo-kg 

nas), 51, technikas, gyv. vieta

Vilnius.
11268. Tiekutytė, Nastė (Jur- 

...... , 22» ūkininkė, gyv. vieta
mska (Antanas), 32, mokytoja. Valdeikiai, Joniškėlis.

11244. Tautkevičius, Arvidas
(Liudas), 2.

11245. Tautkevičius, Algi
mantas (Liudas), 2.

11246. Tautkus, Juozas (Jo
nas), 27, darbininkas, gyv. vie
ta Šiauliai.

11247. Tautkienė, Karolina 
(Pranas), 60, gyv. vieta Pa ju
driai, Kvederna.

11248. Tauras. Aleksandras 
(Aleksandras), 37, mokytojas, Rokiškis, Gelžkelio stotis

11419. Tumosienė, Marija 
(Motiejus), 32, ūkininkas.

11420. Tumosaitė, Jane (Juo
zas), 14, mokinė.

11421. Tumosa, Justinas 
(Juozas), 14, mokinys.

11422. Tumosa, Jonas (Juo
zas), 9, mokinys.

11422. Tumosa, Jonas (Juo
zas), 9, mokinys.

11423. Tomas, Antanas (An
tanas), gimęs 1914, biznierius, 
gyv. vieta Kaišedorys.

11424. Tupikas, Jonas (Jo
nas), 34, knygvedis, gyv. v ietį. 
Kanas.

11425. Tupikienė - Vaitkūnai- 
tė, Aniceta (Jonas), 25.

11426. Tupikaitė, Dalia (Jo
nas), 3.

11427. Tupikevičius, Juozas 
(Pranas), 46, gyv. vieta Biržai.

11428. Turavičius, Dominin
kas (Vincas), gimęs 1868, ūki
ninkas, gyv. vieta Alytus, Rud
nia.

11429. Turčinavičius, Balys 
(Juozas), 33, mokytojas, gyv.

ras), gimęs 1616, samdinys, g. 
vieta Utena. (Pranas), 3.

11351. Trinkūnas, Pranas, 30,1 114fM>- Tumasonytė (nekrikš-
samdinys, gyv. vieta Buituaai, Praao duktė’ 8 am‘
Kutkišfcis. žiaus.

11352. Trinkūnienė, Jadvyga, 11401- Tamašauskas, Stasys vieta šakiai.
3^ (Motiejus), 34, darbininkas, g. j 11430. Turla, Petras (Kristu-

11353. Trinkūnas, Algirdas vieta PašlaPial- Pažaislis. pas), 18. ūkininkas, gyv. vieta

11269. Tijūnaitis, Algirdas 
(Stasys), gimęs 1917, antras 
leitenantas, gyv. vieta Vilnius.! Naujoji \ ilma.

11270. Tikrys, Oton (Jurgis),! 11396- Turskis. Jokūbas 1 manas) 46 ūkininkas ,gyv. v. 
50. darbininkas, gyv. v. Vilnius. (Damijonas), 51, valdininkas, jSiavikai Aukštosios.

11271. Tilindis, Augustas (Jo- Pūčius. j 11327. Tctaraitienė, Marcelė
11291. Toločka, Balys, gimęs LKan6Untinas)>

1912. samdinys, g. v. Anyks- 11328
^110^ ~ „ Į (Juozas), 15.

11298. Tolvaisiene, Ona, 70,

(Pranas;) ’ I U402. Tumelienė, Ieva (Do-
11354. ‘ Trikoiskis, Povilas Imininkas)’ 4l’ ^nkė, gyv. v.

(Leonas), 26, darbininkas. gyv.IPunskas, 
vieta Vilnius.

11356. Triponis, Jonas (Jo- l8’ ūkininkas,
nas), gimęs 1903, mokytojas, _11404- T^elis, Valentinas.
gyv. vieta Zarasai. ' 1 *

11357. Triška, Juozas, 23, 11405- Tumelis, Vytas, 15,

Rakita, Adutiškis.
11431. Tursa, Karolis (Bene

diktas), 43, samdinys, gyv. vie- 
11403. Tumelis, Vincas (Juo- ta Vilnius.

11432. Tursienė - Vileišytė,
Birutė (Jonas), 36, inspektorė,

11325. Totilas, Jonas, 18. 
11326. Totaraitis, Juozas (Si

batsiuvys, gyv. vieta Biržai. (Juozas).

nas), 37, dailidė, gyv. v. Par- 
ncvėja. Biržai. Totaraitis, Pranas

11272. Tilindis, Jonas (Povi- .v,,
, , o- , Į • 11329. Totaraitytė,las), 27, mokytojas, gyv. vieta ūkininkė, gyv. vieta Pašakar- LT , ,9 

niai> T^uvėnai. 1 uuozas'’
Dana

TARBININKO" KNYGYNE GALIMA
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —- *

ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina.. 30c.
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno '

La Salette. vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina .......... .............. ............. ....................... 25c.

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

GELIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 20c.
TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo

kykloms ir pirmai vaikų ižpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina ............... 20c.

KATEKIZMELIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juėkaitis. Kaina _________________ ____ _ 15c.

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

NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .... 20c.
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos

Kaina ------------------------- ----- -------------- ---------- - 15c.
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina ....................... 20c.
TRYS KELEIVIAI, krikičioais, žydas ir turkas.

Graži apysaka. Kaina . .......... .. ......................— 25c.
PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė

Kun. J. Paškauskas. Kaina...............................25c.

PLANETOS IR ŽVAIGŽDES, 
pust. Kaina .....................

parašė Gerutis, 87
20c.

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas.
Parašė kap. P. Jurgčia, gerais apdarais. Kai
na —..................................... ... ................... ......... $1.60

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

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

3€S W. Broadway, So. Boston, Mass.

. 11330. Totulas, Jurgis (Jur-11299. Tomas, Adolfas (Adol- - , ~ ’ 6 • +f , ..... gis), oO, ūkininkas, gyv. vietafas), gimęs birželio 17,
mokytojas, gyv. vieta Aukšta-1 11331 Tra!ūauska^ yiadas

- n . (Pranas), 26. mūrininkas, gyv.11300. Tomiene, Elena (An- .. ,’ , . 01 i nno v- Ąžuolų Ruda, Kazlų Rudatanas), ginęs vasario 24, 1908. 11332 Traimvičte> Gabr;e_
sa^„",ys' IliUB (Petras), 68, Kabelių n

11301. Toma,te, Audrė (Adol-K
33 J’," 11333. Trainavičienė,

11302. Tomaševičius, Adolfas (juozas) 54
(Pranas), gimęs 1896. krautu- 11334.'-Trainavičius, 
vės lankytojas, g. v. N. Vilnia. (Gabrielius)j gimęs 1920.

11303. Tomaševičius, Bene- 11335 Trakinskas, Poviias
jdiktas. 67, mžmienus. gyv. vie-| (Benediktas), gimęs vasario
ta Labūnavos p. ag. Josvainiai. 1918< karminka6, g. v. Va-

11304. Tomaševičienė - Dau- -mus.
girdaitė, Kristina (Stasys), 51. 11336 Trapagf Jonag

11305. Tomoševiciene, Ange-(Simonas), 40, policijos vk-’ (Marcelijus), 6. 
le, 38, šeimuunkė. gyv. vieta Vilnius, Tauragė.
Jonava. Kauno apskr. 11337 Trapikienė . Akelaity-

11306. Tomkauskas, Kostas, tė Marįja (Bronius)> ghnusi 
70, ūkininkas, gyv. vieta K1o-|i912> gyv vieU Kaunas, 
nencų dv., Maišiagala. i 11338. Trasytis, Juozas (Ka-

11307. Tomkauskienė, \ero- Kyg), 45 ūkininkas, gyv. vieta 
nika. 32. I Daržiškiai, Vabalninkas.

11308. Tomkevičius, Jokūbas. 11339 Traškevičius, Pranas 
41, policininkas, gyv. vieta Bor-I (Petras), 52, policijos viršinin- 
tiškiai, Zarasai. I kas. gyy vįeta Adomiškiai.

11309. Tomkevičienė, Elena. 11340. Traškevičienė, Emili- 
34, gyv. vieta Bartiškiai, Zara-I
sų apskr. I

11310. Tomkevičiūtė, Valeri-Į 11341. Traškevičiun, Juoza- 
ja, (Jokūbas. 10. Pas (Pranas), 15, ūkininkas.

11311. Tomkevičiūtė, Elina 11342. Totarenkaitė, Marija 
(JokūbasL 8. J (Napoleonas). 14.

11312. Tomosevičius, Vladas! 11343. Traškevičrūtė. Ona

11358. Triušis, Juozas (Juo- 11406- Tumelytė, Irena (Juo
zas), 35. samdinys, gyv. vietai235*’ 6-
Gargždai. ' 11407. Tumėnas, Jurgis (Vin-

11356. Triušienė, Stanislava, cas>’ 68’ ūkininkas, gyv. vieta
35, mokytoja, gyv. v. GergždaL Juknėnal- DaugaiUai.

11360. Triušytė, Gražina 11468- Tlun«nas. Napoleonas 
(Juozas), 6. (Juozas), 27, šoferis, gyv. vie-

11361. Triašis, Juozas (Juo- u Kaunas. 
y 2. * I 11409. Tumonis, Balys (Kos-

Rožė

Vincas

11362. Triušis, (Juozas), 1.
11363. Trockis, Povilas (Ado

mas). 37, samdinys, gyv. vieta 
Grikiškiai, Trakai.

11364. Trockienė. Ona (Vin
cas), gimusi sausio 28, 1909,
vienuolė, Vilnius.

11365. Truchanovičiu, Sta
sys (Andrius), 55, valdininkas, 
gyv. vieta Vilnius.

11366. Trurkas, Marceiijus 
(Jonas), 35, samdinys, gyv. v. 
Kaunas.

11367. Truikienė, Marija, 
(Jonas), 30, samdinė.

11368. Truikaitė, Gedrė (Mar
celijus), 2.

11369. Truikas, Kęstutis

11371. Truškovskienė, Alek
sandra, gimusi 1894.

11372. Tšecieckienė, Vanda 
(Algirdas), 45, šeimininkė, g. 
vieta Vilnius.

11373. Taecieckytė, Sofija, 13.
11374. Tšecieekytė, Marija, 9.
11375. Tsepačius, Ignas, 40, 

karininkas, gyv. vieta Varėna.
11376. Tšepačieuė, Marija, 29.
11377. Tiepūčiūtė, Irena, (Ig

nas), 6.
11378. Tsepačius, Ričardas

(Ignas), 2.
11379. Tučinskis, Marijonas

(Juozas), 20, studentas, gyv. v
Vūnrus.

g. vieta Vilnius.
11433. Tursa. Gediminas (Ka

rolis), 6.
11434. Tursaitė, Reda - Ona 

(Karolis), 6 savaičių.
11435. Turskis. Pranas (Juo

zas), gimęs 1902, samdinys, g. 
vieta P.uiigė.

11436. T urs k it nė, Filomena, 
gimusi 1908, šeimininkė. -

11437. Turskis. Algimantas 
, (Pranas), 9. (Bus Daugiau)

ATSPAUSTA
K. J. PRUNSK1O
Vertinga Knygutė

Komunizmas ir Revoliucija 
Amerikoje"

Kiekvienas Lietuvis perskaitęs šią knygutę, pamatys, 
kokį “rojų” Amerikoje ruošia komunistai.

Savo knygutėje gabus rašytojas K. J. PRUNSKIS
įrodo dokumentais, kaip komunistai nori Amerikoje 
sugriauti demokratiją ir įvesti kruviną diktatūrą; kaip 
jie nori panaikinti nuosavybę, užgriebti bankose žmo
nių kruvinu prakaitu uždirbtus pinigus ir panaikinti 
Amerikoje tikėjimo laisvę.

Knygutę
"Komoittzittas ir ReveHnci|a Amerikoje"

išleido
TĖVAI PRANCIŠKONAI

Ji turi 32 pusi. ir pardavinėjama tik savikaina — 
po 10 centų.

“KOMUNIZMAS ir REVOLIUCIJA AMERIKOJE”

(i ]

yra geriausia dovanėlė 
KALĖDOJIMO METU.

Gerb. Klebonai ir “Varpelio” Platintojai, malonėkite 
mums skubiai pranešti, kiek prisiųsti Jums knygučių. 

Adresas:
FNANCI8CAN FATHERS 

3tt Orchard Street Ptttsburgh, Pennsylvania
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MEILES
ŠALTINIS

Naujosios Anglijos ALRK Fede
racijos Skyrių valdybų Dėmesiui

Veda TT. JĖZUITAI

Kad Visi Žmonės Būtų 
Suvienyti Kristuje

Kaip jau žinome, per vi
sus 1942 metus ALRKF 
Amerikoje varė vajų, kad 
sukėlus $10,000 Lietuvai 
Gelbėti Fondui. Šio vajaus 
pasekmes visi jau žinote, 
nes rugsėjo 15 d. šių me
tų, Federacijos Centro 
valdyba patiekė pilną ats
kaitą, kiek iš šio vajaus 
pinigų į fondą įplaukta ir 
kiek ir kokiems reikalams 
išmokėta. Centro valdyba 
pareiškė, kad šis vajus dar 
nėra užsibaigęs, bet baig
sis su šiais metais. Centro 
valdyba pageidauja, kad 
skyriai, kurie savo kvotų 
nėra išpildę, jei yra gali
mybių, kad tą padarytų; 
taipgi skyriai, kurie šiam 
tikslui jau yra surengę 
kokius parengimus, o dar 
pinigų centrui nėra pa
siuntę, pageidaujama, kad 
pasiųstų iki šių metų pa
baigos.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius vis dažniau ir 
dažniau pateikia žinių Fe
deracijos Centro valdybai 
apie mūsų tremtinius bro
lius Sibire, kurie reikalau
ja greičiausios materija- 

ALRK

Pasaulis yra pagautas baisiame karo sūkuryje — 
miestai naikinami, nekaltieji žudomi, žmonija blaško
ma. Kuomet tautos kovoja tarp savęs, milijonai garbi
na netikrus dievus; Kristaus mokslas yra darkomas 
net ir tų, kurie vadinasi Krikščionimis; bedievybė yra 
platinama aptemdintuose kraštuose, viešose mokyk
lose, darbininkų tarpe. Nesimato jokio vieningumo 
žmonių siekimuose arba noruose.

Šventas Tėvas, Kristaus Vietininkas, su apsun
kinta širdimi tėmija šitą įvairių šalių nesutikimą ir 
tautų neapykantą. Dėlto, pakartodamas Viešpaties 
maMą Paskutinėje Vakarienėje: “Kad visi būtų viena, 
kaip Tu, Tėve, esi Manyje ir Aš Tavyje, kad ir jie bū- 

Mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu esi Ma- 
i muntęs” — jis kreipiasi į Maldos Apaštalavimo na- 

, us; prašo ir ragina maldauti Dievo, kad Jis suteiktų 
si lenintėlį taikos pagrindą — visų žmonių susivienymą 

.ristuje.
Kaip tik tą, kad atsiekus Kristus įsteigė Savo 

Bažnyčią. Kalbėdamas Petrui, Jis neminėjo daugelį 
bažnyčių — tikėjimų, bet vieną. “Tu esi Petras (uola), pagalbos neš 
ir ant tos uolos Aš pastatysiu Savo Bažnyčią, ir praga- i Federacija yra vienintelė 
ro vartai jos nenugalės”. ! organizacija, kuri gali rū-

Neišmanantieji nesuprato šio pažadėjimo. Blogos J pintis Lietuvos tremti- 
valics žmonės nenori tikėti. Priešai stengiasi visa už- niais ir kitais visais Lietu- 
ginti. Šiandien matom Kristaus nepriėmimo pasek- vos reikalais.
mes pasaulyje. Tokiems žmogaus gyvybė turi mažiau
sios reikšmės. Toki nepripažįsta kitiems nei laisvės, 
nei lygybės. Teisingumas pas juos nežinomas; mela
gystė, apgavystė, smurtas, jėga — jųjų priemonės at
siekti savo tikslą. Jie nenori nei Kristaus, nei Jojo 
Bažnyčios.

Lietuvai Gelbėti Fondas 
yra įregistruotas per 
NCWC Valst. Dept. Pas
kutiniai šių dienų karo į- 
vykiai jau aiškiai rodo, 
jog karo laimėjimas parei
na į Amerikos karo jėgų

Bet Katalikai savo gyvenimo būdu išpildo Kris
taus maldavimą. Kuomet išpažįsta vieną ir tą patį Ti
kėjimą, priima tuos pačius Sakramentus, dalyvauja 
vienoje Kristaus Kūno ir Kraujo Aukoje — Šv. Mišio- ir Anglija kariauja, kad 
se, pripažįsta Šv. Petro įpėdinio. Šventojo Tėvo teises, ! iškovojus sau pastovią lai- 
tuomet elgiasi taip, kaip Kristus norėjo. Tokiu būdu, svę ir laisvę dėl mažų tau- 
visuomet ir visame pasaulyje, jie yra susivieniję —
Tikėjime, Garbinime ir Valdžioje.

Tačiau Katalikai yra tik žmonijos dalis

rankas. Amerikos ir Ang
lijos laimėjimas bus mūsų 
laimėjimas, nes Amerika

tų. Neblogai kariauja ir 
kitos Amerikos sąjungi- 

Kame!n®s valstybės prieš naciz
mą ir fašizmą, bet tai vis

užjūrių broliai, t. y. mes, 
Amerikos lietuviai. Per- 
matydami sunkią Lietu
vos pradžią, turime ne
miegoti, bet į darbą smar
kiausiomis jėgomis, kad 
atėjus laikui būtume pil
nai visus šiuos savo bro
lių sunkumus pasirengę 
paremti. O kada tūkstan
čiai rankų išsities į mus 
reikalaudamos pagalbos, 
tada bus ne laikas pabusti 
iš miego.

ALRK Federacijos Cent
ro valdyba, permatydama 
kokie sunkumai laukia 
Lietuvos, ir vėl iš naujo 
stoja į darbą, kviečia vi
sus Federacijos skyrius, 
išsiblaškiusius po plačiąją 
Ameriką stotį į skubotą 
darbą; nes su 1943 metais 
prasideda naujas Lietuvai 
Gelbėti Fondo vajus. 
Centras skyriams nenus
tato kvotų, palieka tą sky
riams rūpintis, nes kiek
vieno skyriaus valdyba, 
matydama skurdžią ir 
sunkią pradžią Lietuvai, 
turi rūpintis, kad šių me
tų kvota būtų trys syk di
desnė už 1942 m.

Naujosios Anglijos Fe
deracijos Apskričio valdy
ba, šiame apskrityje, skel
bia šiam tikslui t. y. LGF 
vajų. Ruošiamas prakalbų 
maršrutas, kuris prasidės 
tuoj po Kalėdų ar su Nau
jais Metais. Apskričio 
valdyba pageidauja, kad, 
skyrių valdybos tinkamai 
prisirengtų prie šio pra
kalbų maršruto. Skyriai, 
kurie neturi tinkamai vei
kiančių valdybų, išrinkti 
naujas valdybas, svar
biausiai turėti veikiančią 
valdybą, kuri susidarytų 
iš pirm., iždininko ir rašti
ninko. Atėjus prakalboms 
į jūsų koloniją, skyriaus 
valdyba tuomi turi rūpin
tis; surinkti pinigai turi 
pareiti į iždininko rankas,

For VJCTORYl

Komunistai nori pasi
naudoti Amerikos ir An
glijos žygiu Šiaurės Afri
koje. Komunistai jau skel
bia aukų rinkimo vajų, 
kad iš Šiaurės Afrikos 
pervežti apie 30,000 ispa
nų ir kitų tautų raudo
nuosius į Meksiką, kurie 
kovojo prieš Ispanijos 
gen. Franco armiją, ir ku
rie pabėgo iš Ispanijos į 
Š. Afriką ir kitus kraštus, 
kada Franco laimėjo karą.

Jeigu tie 30,000 ispanų 
galėjo kovoti prieš gen. 
Franco, tai kodėl jie dabar 
negali prisidėti prie Ame
rikos ar Anglijos karo jė
gų ir kovoti prieš Ašį? 

iKam juos vežti į Meksiką? 
Jeigu jie nenori stoti į A- 
merikos ar Anglijos karo 
eiles, tai jie gali ’ 
Sovietų R”-'.

Ši katytė buvo Brooklyn, N. Y. parodoje, kur buvo j Perv 
sukeliamas fondas dėl įrengimo benamiams kokios Be 

sukilęnors prieglaudos.

kiti? Gi Kristus meldėsi, kad visi būtų Jame suvienyti. . . . _
. , , . , ,.o A a- j- •«-*.; „Kideka Amerikai, nes jos ir padengus išlaidas, tuojKatp tą atsiekti? Svenc.ausios Širdies meile tai gali Rar Amerikos gink- pasiųsti Centro vaidybai,

padaryti. Ytin liepsnojanti ugnis sulygina viską ką irJmaistu į j(£ tik " Kai kuri parapijį kle-
paliecia. Tatgi, Dievo vienybėje su ono^B randam j kad prie-ibonai apgailestauja, kad

jų parapijose Fedr. sky
riai mažai veikia. Tokių 
skyrių valdybos turėtų 
subrusti ir pradėti smar
kiau veikti, jūsų veiklos 
laukia jūsų klebonai ir jie 
yra pasirengę remti viso
mis galimomis darbo jė
gomis bei patarimais. Ap
skričio valdyba pageidau
ja, kad katalikiškos orga
nizacijos 1943 metais su
silaikytų parengimams 
savo naudai, bet dėtų vi
sas galimas jėgas ir rem
tų savo kolonijų Federaci-

protingas ir nuolatinis visų keblumų išrišimas. O pa- ’ teritorijų; ir kai
saulis šiandien nori ir trokšta ir ieško išrišimo. kuriuos net turi tikslus,

Toje kilnioje vienybėje su Kristumi, kiekvienas kad po karo įkoperavus ir 
žmogus yra svarbus asmuo. Nes, Dievas sutvėrė kiek- mažąsias valstybes į savo 
vieną; Savo Švenčiausiu Krauju Jo Numylėtasis Sū-j ateities svajones “imperi- 
nus atpirko kiekvieną; Šventoji Dvasia pašventina jas”. Galima būti tikri, 
kiekvieną, kuris leidžiasi. kad po šio karo Amerika

Jei visi žmonės bus suvienyti Kristuje, tada ne
apykantos sutirps, kliūtys bus pašalintos ir neapy
kanta išnyks. Jų vietoj atsiras artimo meilė tarp visų 
Kristuje.

Žmogaus kilnumas pilnai pasireiškia tik vienybė
je su Kristumi. Tas matoma ir dabar tikro Kataliko 
gyvenime. Nes jis yra suvienytas su Kristumi laimėje 
ir skausme, sveikatoje ir ligoje, gyvybėje ir mirtyje. 
Jei pasaulis klausytų ir priimtų Dieviškojo Mokytojo 
maldaujantį kvietimą susivienyti su Juomi, tad teisin
gumas ir artimo meilė viešpatautų žmonių širdyse. 
Tai būtų įžanga į nuolatinę taiką ir ramybę.

Gyvenkime taip, kad tas įvyktų. Prašykime Die
vo, kad visi žmonės būtų suvienyti Kristuje.

A. B. Mesiis, S. J.

Užsisakykite Toniko Pas Mos \

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avew Islington Mass.

Tel. Dedham. 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130./-R

ir Angli ja jokių įkoperavi- 
mų mažųjų valstybių į di
džiąsias neprileis, nes At
lanto Čarteris nebus lau
žomas. Praūžus šiam ka
rui, pažiūrėkime į padėtį 
ir sąlygas, kuriose Lietu
va turės keltis. Ar begali 
būti sunkesnių sąlygų 
bent vienai valstybei? 
Lietuvai ir Pabaltijį bus 
sunkiausiai susitvarkyti, 
nes jų kraštus rusai ir vo
kiečiai nuteriojo. Nežiū
rint šių sunkiausių sąly
gų, Lietuva kelsis ir vėl 
bus nepriklausoma valsty
bė. Tūkstančiai Lietuvos 
tremtinių grįš į Lietuvą iš 
viso pasaulio kampelių, o 
kiti nesuskaitomi tūks
tančiai tremtinių grįš iš 
šaltojo Sibiro. O ką jie su
grįžę ras? Tik griuvėsių 
krūvas! Kas jiems išties 
pagalbos ranką, kas jiems 
padės iš naujo susikurti 
naujam gyvenimui, kas 
jiems ateis pagelbon pa
dėti susitvarkyti visais 
trim atvejais, kaip materi- 
jaliai. fiziniai ir moraliai, 
ne kas kitas, kaip duosnūs

nebeno Jiar jie
gali dir -,<up iki šiol, 
kad dirbo, arba grįžti į Is
paniją, jeigu jie ten yra 
gyvenę.

Nesinori tikėti, kad A- 
merikiečiai aukotų savo 
pinigus pervežimui raudo
nųjų į Meksiką, kuomet 
kiekvienas centas reika-

KIBIRKŠTYS
Kaip žinoma, komunis

tai nepripažįsta Dievo; 
religija jiems, tai nuodai, 
o čia* kur jie nueina, tai 
visur kalbama apie Dievą, 
prašoma Dievo pagalbos 
Rusijai.

Štai lapkričio 8 d., Bos
tone, Sovietų Sąjungos 
simpatizatoriai turėjo mi-

‘L.’mas nelabai patiko, 
korespondentas rašo:

“Kalbėtojų buvo dau
giau kaip pusė tuzino. Jie! . , . . „
istoriniai nieko veik nepa- llnSas karmpnes ASf. 
sakė... -

“Uždarant mitingą žydų 
rabinas pasakė reikšmin
gą benedikciją (palaimini
mą. Red.), kad Dievas tik-

tingą paminėti 25 metų; raį pageibės laimėti šį ka 
sukaktį. Lietuviams ko
munistams tas paminėji-

pinti užsimokėti duokles 
Federacijų skyriams: duo-

Amerikos ir Anglijos o- 
fensyva patenkino Staliną 
ir taip pat komunistus. 
Komunistams bešūkau
jant apie antrąjį frontą,

! “antrasis frontas” atida
rą ir kad Dievas taip iš- rytas Afrikoje, kurio pla- 
tvermingai pagelbėja Ru- nas buvo padarytas birže- 
sijos armijai atsilaikytii lio mėnesyj.
prieš mechanizuotas na- i
cių - fašistų jėgas”.klės S2.00 kiekvienai orga

nizacijai. Bet jei kuriai or- Kaip čia seniai, So. Bos- 
ganizacijai yra per sunku! tone, Bimbai dalyvaujant, 
šią minėtą duoklę padeng- • laimino protestantų rai
ti, čia turėtų Fedr. skyrių i nisteris, o dabar palaimi- 
valdybos tuomi pasirūpin- no žydų rabinas. Taigi da- 
ti. Būtų galima surengti bar turi būti ir komunis- 
mažą parengimą, koope- tai pradeda įsitikinti, kad 
ruojant visoms organiza-: Dievas yra, ir kad be jo 
ei joms. ir iš likusio pelno j pagalbos nei plaukas nuo 
būtų galima apmokėti ko- galvos nenukrinta, 
lonijos organizacijų duok- Duok Dieve, kad po šio 
les. karo visas pasaulis grįžtų

Gerbiamieji kolonijų Fe- prie Dievo. Jeigu taip į-
deracijų ir katalikiškų or
ganizacijų valdybų nariai,

vyktų, tai galime būti tik
ri, kad karai būtų p rasa-

esate kviečiami darban,; linti ir pasaulyj būtų tai- 
darban Lietuvos naudai ir į ka ir ramybė, 
naudai savo veikimo. Tūk
stančiai mūsų brolių rei
kalauja mūsų paramos; 
dabar, bet neužilgo, po
baisiojo

neužilgo, 
karo dešimtimis

jų skyrius, kurie darbuo- tūkstančiai šauksis į mus 
sis ar rengs kokius paren-i pagalbos. Ar mes turėsi- 
gimus dėl Lietuvai Gelbėti1 me tokias šaltas širdis, 
Fondo. Arba kiekviena ka- kad į brolių šauksmus ne- 
talikiška organizacija, ga- atsilieptumėm? Dirbkime 
Ii surengti kokį parengi- ' "
mą, k. t. šokius, kortavi- 
mo vakarus, draugiškumo

dabar, aukokime be ribų, 
ūgdykime Lietuvai Gelbė
ti Fondo iždą, o nesigailė- 

arbatėles, vakarienes arįsime. Nes daug maloniau
kokią muzikalę programą 
ir, gautą pelną perduoti 
Fedr. skyriaus valdybai, 
kuri jūsų vardų pasiųs 
LGF valdybai, nes visa 
pirmenybė veikime turi 
tekti Fedr. skyrių valdy
boms, kurios gerai susi
tvarkiusios ir katalikiškų 
organizacijų remiamos, 
tinkamiausiai galės veikti 
Lietuvos naudai. Sudaryti 
solidariškesnį veikimą ko
lonijose, katalikiškos or
ganizacijos turėtų pasirū-

duoti, nekaip priimti. Atė- 
jus prakalbų maršrutui į 
jūsų koloniją, būkite tin
kamai prisirengę prie šių į 
parkalbų ir duosniausio 
aukavimo. Nes tamstos 
aukotas pinigas gali tekti 
tavo broliui, sesei ar se
niems tėveliams, kurie 
kenčia badą, skurdą šal
tuose Sibiro laukuose ir 
Lietuvoje.

N. A. Federacijos A. Valdyba 
A. Daukantas. Pirm. 

B. Jakutis, Rašt.

i

Mes visuomet sakėme 
komunistams, kad jie ma
žiau kalbėtų apie “antrąjį 
frontą”, apie kurį jie ne
turi nei mažiausio supra
timo, bet nuoširdžiau 
remtų Jung. Valstybių 
vyriausybės pastangas 
laimėti karą. Antrojo 
fronto atidarymo reikalą 
paliktų karo vadovybei.

Kaip matome, karo va
dovybė jau senai planavo 
pradėti naują ofensyvą 
prieš Ašį, ir kada planas 
jau buvo padarytas, ko
munistai vis dar tebešū- 
kavo apie antrojo fronto 
atidarymą.

SMAGU MELSTIS

'Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis. odos
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių. .. $2.30

DIEVAS SU TAVIM, Juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi.__________________ __________ S5o.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, Juodi, tikras odos 
ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai - -----------

MALDŲ RINKINĖLIS, balti cetuloidiniai viršeliai
MALDŲ RINKINĖLIS, balti cetuloidiniai viršeliai

su kaWke_____________________________________
apdarai,

$1.29 
$1.00

$140
PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros e . .

555 pusL................................................................ . $2.75
SVEIKA MARIJA, Juodi tikra kolenkoro viršeliai, 

raudoni kraštai, 3S4 pusL_________________
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, 

parinktos prašiausios maldos, šilkinė labai plo
na popiera. Juodi kolenkoro viršeliai...................$2.50

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS .................. — 20c.
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,

auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina ................... $1.50
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti

kraštai, 288 puslapiai. Kaina ........................... $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai, 
328 puslapiai. Kaina .......... . .........................................

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

65c.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Panelė A. Stoškutė Akade-

CHICAGO, ILLINOIS —
Koks žavėtinai patrauklus y- 

ra Sielos Grožis! Koks jis ga
lingas, patvarus ir nuoširdus!

Taip. Akademijos auklėtinės 
liudija šią tiesą. Jos matė gy
vą sielos grožio pavyzdį. Jis 
buvo jų pačių siekimo idealo 
atspindys, kuris paveikė kiek
vieną šordį savo meiliu papras
tumu. Šiandie prisiminimas to 
pavyzdžio akademikėms bran
gus, ir dėl to jos nori savo į- 
spūdžiais pasidalinti.

Uzpraėjusią savaitę į Šv. Ka
zimiero Akademiją atsilankė ‘
maloniausia viešnia. Tai buvo \ 
žymi operos artistė, mūsų tau
tos meno pažiba panelė A. Stel

biančias sielas. Toks įkūnytas 
širdingumas, žavus jos papras
tumas darniai susisiejo su 
skambia jos daina. Ji menišku 
lengvumu ir menininkės jaut
rumu išpildė Kačanausko “Ro
žę”, Payne, J. H., “Home Sweet 
Home” ir kitus veikalus. Įsi
jautusi į veikalo dvasią, jos 
balsas plaukė didingai nugul
damas tik širdžių gelmėse.

Šitos valandėlės akademikės 
niekad neužmirš. Įspūdžiai per 
gilūs duotis nudilti, o įtaka sie
lai padaryta įdiegė amžino gė
rio troškimo jausmus. Su tau
tos dainiumi mūsų širdys ver
žiasi dainuoti:

Noris apimti visą pasaulį 
Noris mylėti Dievą brangiausi 
Noris pasiekti amžiną grožį... 
Sveikiname panelę A. Stoš-

p. MYKOLAS A. NORKŪNAS, 
L. Vyčių organizacijos įkūrė
jas ir Garbės narys, gruodžio 1 
d. mini savo gimtadienį. Vete
ranas p. Norkūnas šiandien yra 
73 metų amžiaus. L. Vyčiai tą 
dieną mini su didele pagarba 
savo organizacijos įkūrėjui. 
Centro Valdyba, apskričiai ir

PUIKIAI NUSISEKĖ 
Viena pramoga, kurios visi

Baltimorės lietuviai laukia, per 
metus, tai yra parapijinės mo
kyklos vaikučių metinis teat
ras. Tai yra vakaras, kurio nei 
vienas nenori apleisti. Vaiku
čiai, tai mūsų gyvenimo pava
saris. Kaip jie gali palinksmin-

“Star Spangled Banner”. Sekė 
dainos: “Sveiki Sveteliai”, “Ro
žančius” ir Vanagaičio ‘Laisvės 
Varpas’. Visi kiti vakaro pers
tatymai buvo įpinti į gan įdo
mų ir meningai išpildytą veika
lėlį, užvardintą — KARALAI
TES RŪMUOSE. Veikiantieji 
asmenys, kaip tikri profesijo- 
nalai, atliko savo roles. Edvar-ti visų širdis, kaip jie gali vi

siems priminti jų pačiu kūdi- Į das Buda, kaipo karalius; Leo- 
kystės dienas, kaip jie gali vi- na Šimkevičiūtė, kaipo karalie- 
siems padėti nors laikinai už- nė, ir Lucilė Geisey, kaipo ka- 
miršti gyvenimo skausmus ir ralaitė, užėmė pirmas vietas, 

kuopos siunčią sveikinimus ir. gunkumus> tur niekas Bet daugiausiai visus prijuoki-
savo maldomis prašo Dievo P-L- negaii. Sekmadienio vaka- no ir sunkiausią rolę išpildė 
Norkūnui sveikatos ir džiaugs-^ d lDZINGULK (Jongleur) - Al-

■ svetainė buvo pilna svečių. Se- fonsas Kiškis. Alfonsukas pa
šutęs, kaip paprastai, begalo rodė nepaprastus gabumus sa- 
meningai buvo išpuošusios sce- vo sunkioje užduotyj. Edvinas 
ną ir vaikučiai buvo apsirengę Giedraitis buvo geras Garsin-

mo p. Mykolas A. Norkūnas 
tikrai turi kuo džiaugtis, nes L.

. „ _ . . Vyčių organizaciją sudaro be-
kiūtė. Mes jos laukėme. Dieną xiūtę! Dieve, duok jai begalinio vjen įjojg šalyje gimęs ir
prieš tai skaitėme apie ją įvai- Dangaus palaimintų malonių, aUgę3 jaunimas, ir jis yra lie-i?** .“. m įiAtninčim• j , . kad ios ^vvenimas žvdėtu sėk- .... T ,, -- įvairia-spalviais kostumais. Tikjtojas (Herald). Jo lietuviškarius spaudos straipsnius, sune a J06 &yvenmas zyaetų sea tviskiausias. Tiesa, L. Vyčių* ... . . . . .. L 1K„ i*k.,™•. . • me ir laime kuriu ii širdinsrai - - ■ ,, i Sesutes ir tie, kurie turi pnty- Į kalba ir tarme buvo aiški, sūnuose vitriną sykiu su įdomiais me Ir iaime» KuriŲ n širdingai---------------- --------- v j 1
artistės atvaizdais. Pamilome verJ-a-
ją nuotraukose, dabar troško- j ___________ ____ daugiau į anglų kalbą, bet jos

kaikurios kuopos, apskričiai ir 
Seimai tebevartoja lietuvių kai

kurių ji širdingaiS :rimosuteaU^is gaižjoivertin.Įprantama, ir visoj salėj girdi-
’ f?.? « ir rūpesnį, kuriuos Se- ma. šokėja Loretta Startas-

sutės turėjo įdėti vakaro pri- Įkaitė, Olandas Česlovas Valei- 
rengimui J ka, Čigonė Lillian Lekavičiūtė,

Ponia Puikuolė Dolores Pečiu-

dabar troško- Į 
me j4 gyvą pamatyti ir išgirsti. 5 
Deja, rytojaus diena buvo lais- Į 
va. Tačiau sekantis rytas, kaip • Pereitą ketvirtadienį Šv. Kaz. bą savo šusirinkimuose. Dėl or- 
maioningas pranašas paskelbė bažnytinėje salėje įvyko vaka- gano “Vyčio” krypties labai 
džiugią naujieną: Panelė A. ras pagerbimui jaunuolių, vy- daug sielojasi veteranas p. Nor- 
Stoškiūtė dainuos akademi-' čių, kurie yra karo tarnyboje. kūnas ir kiti lietuvybės palai
kėms vitnuoliktą valandą. ! Kun. Jonas Padvaiskas pa- kytojai, ir galima tikėtis, kad 

Išmušė laiką ir auditorija šventino karo tarnybos vėliavą, p. Jonui Pilipauskui užėmus re- 
plazdėjo jaunijos vikrumu. Or- ant kurios buvo dvidešimts mė- daktoriaus vietą, organas “Vy- 
kestrantės stygos čirpino pasi- lynų žvaigždelių, o kun. Jonas tis” bus lietuviškesnis, 
ruošdamos iškilmingai sugroti. Bakanas įteikė ją Vyčiams. Ju- Mes visi gerai žinomu kad 
o laukiančios smalsumu nekan- liūs F. Jurgelionis, U.S.N.R., Amerikoje gimęs ir augęs mū- 
travo. Pagaliau programa pra- priėmė ją Vyčių vardu. Adv. sų jaunimas moka gerai anglų 
sidėjo. Akademikių dalis nebu- Antanas Milleris pasakė įspū- kalbą, bet mes taip pat pagei-

WORCESTER. MASS.
VAKARO PROGRAMA lyte — visi pasirodė gerai išla-

A1 bertas Šilanskas pradėjo vintL Onytė, Regina Jončiūtė, 
vakaro iškilmes, pasakydamas Jonukas> Aloizas Jūcis, Juozu- 
ižanginę sveikinimo kalbą. Po kas, kinukas Poy Quoork, Ma- 
kalbos, visi vaikučiai sugiedojo | Eugenija Adomaitytė iš

pildė mažesnius uždavinius.
vo tėvų gimtinę — lietuvių kai- ' _______
bą. p. Mykolo Norkūno ir yra ĮVAIRŪS PAMARGINIMAI 
didžiausias troškimas, kad Vy-| Veikalėlio išsivystyme buvo 
čiai išlaikytų gražią lietuvių įtraukti įvairūs mokyklos sky-
kalbą ir ją vartotų savo sueigo- Į riai. 1-as ir 2-as skyrius išpildė 
se. I Olandų Šokį; 5-tas ir 6-tas sky

vo svarbi, bet viešnios pasiro- dingą kalbą. Atminties ženklai daujame. kad jie mokėtų ir sa-j Šiuo metu p. Mykolas A. Nor-lrius pasirodė Čigonų šokyje; 
dymas nepaprastas momentas, buvo įteikti motinėlėms ir žmo- ----------------------------------------- kūnas yra silpnas sveikatoje. J bet visus tikrai sužavėjo Vaikų
Kapelionas B. Urba nepapras- noms šių jaunuolių. Sokaitis, Kazimieras Baublys,
tų vilčių sukėlė savo kalba. Jis. Po to buvo Vyčiams ir drau- Juozas Paukštys, Leonardas
pabrėždamas kartojo akademi- gams judamieji paveikslai a- Matulis, Antanas Mažukna,
kėms: — Įsimylėsite panelę pie karą. Sekantieji 26 kuopos Augenius Parulis, Alphonsas

Kuzmickas.
Komisija, kuri surengė šį va-

Stoškiūtę, esu tikras, įsimylė-, Vyčių nariai buvo pagerbti: 
site. Neapsiriko. Vienas žvilg-' Vytautas Ivaška, Antanas 
snis į artistę ir susižavėjo visų Kondrctas, Vytautas Kcndro- karą, susidėjo iš Jono Slavins- 
širdys. ,tas. Pranas Kondrotas, Pranas ko, Teofilės Aukštikalnytės,

Sielos grožis galingas! Dėl to(Zinkus, Juozas Virbašius, An- Birutės ir Claros Šlarių, Leo- 
visos širdys pajuto dvasinio tanas Morkūnas. Julius Jurge- nardo Matulio ir Ievos Jurge- 
grožio įtaką. Panelė A. Stoš- j lionis. Jonas Bendoravičius, lionytė. Gaila, kad tiek mažai 
kiūtė spindėjo dvasios tauru-' Antanas Šipas, Konstantinas žmonių atsilankė. Vakaras va
rna. Visa jos asmenybė traukte j Daučiūnas, Kazimieras Kuli- sibaigė Amerikos, Lietuvos ir 
traukė prie savęs kilnumą ger- kauskas, Povylas Pūras, Juozas Vyčių himnais. Rap.
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SVARBUS PRANEŠIMAS

Hotel Dixie, New Yorke, yra įsisteigusi kariams pa
tarnavimo stotis: drabužių pataisymo, susiuvimo, su- 
prosinimo ir tt. Vaizdas parodo tos stoties darbų vaiz
dą.

ro programa užsibaigė vaikučių 
taip publikos sugiedojimu Lie
tuvos himno. Visi, kurie lankė
si, buvo patenkinti. Bilietai bu
vo tik 55c., bet žmonės sakė, 
kad būtų buvę ir doleris, tai 
vakaras buvo vertas tos karnos.

Ksaveriečius, Mount St. Jo- 
seph’s. J. Čučulis lanko Tėvų 
Jėzuitų Loyola High School, o 
Vytautas Valčečkas eina į 
Southern High ir Antanas Ki
sielius mokinasi amato berniu
kų Vocational mokykloje: ten 
pat mokinasi nuo seniau Vytau
tas Vyšniauskas. Šv. Karolio 
Kolegijoj randasi Jonas Maske- 
vičius, Edvardas Budelis, Kazi
mieras Pugevičius, Juozas An- 
toševskis ir Petrikų sūnus. Not
re Dame Universitetą Indiana, 
jau treti metai lanko Hyginas 
Pečiulis. Jo sesutė Eleanora 
jau antrus metus eina į mergai
čių Notre Dame Kolegiją Balti- 
morėje.

Kun. dr. Mendelis sveikina šių 
jaunųjų tėvelius, kad savo pa
sišventimu duoda savo vaike
liams progą lavinti savo protą 
ir valią Katalikiškųjų mokyto
jų globoje. Kadangi žmogus nė
ra vien tik kūnas, bet turi taip
gi nemarią sielą, neužtenka 
vien tik pliko mokslo, daug 
svarbiau yra žinoti, kad šis 
gyvenimas tai yra tik proga 
pelnyti geresnį laimingesnį gy
venimą amžinybėje. Daug svar
biau yra žinoti, kaip eiti į dan
gų, negu suprasti kaip dangaus 
kūnai keliauja jiems skirtais 
keliais, o tas mokslas nėra tei
kiamas betikybinėse aukštes
nėse mokyklose.

KUN. DR. MENDELIS 
DŽIAUGIASI

Nuo pat arkivyskupo pasky
rimo kun. dr. Mendelio į Šv. 
Alfonso parapiją, didžiausias 
jo rūpesnis buvo ir tebėra jau
nuomenės katalikiškas auklėji 
mas. žodžiu ir skatiku per 14 
metų jisai rūpinosi, kad kiek
vienas lietuvis berniukas ir 
mergaitė, užbaigę pradinę mo
kyklą, siektų aukštesnio moks
lo katalikiškoje dvasioje.

Štai tenka sužinoti, kad net 
17 mūsų parapijos mergaičių 
lanko Meilės Seserų globoja
mą Seton High School. Baigė 
jau ketvirtus metus Dolores 
Keidošiūtė, Lilė Letkauskaitė, 
Ola Petkifitė ir Uršulė Petri
kaitė. Trečius metus lanko Da
rata čučiulytė, Darata ir Elea- 
nora Šimkevičiūtės, Ona Oep- 
linskaitė, Marijona Baranaus
kaitė, Ona Garvytė ir Eleanora

Jis visą savo gražiausį gyveni- Darželio MAŽYČIŲ Čiužinėto jų 
mo laiką pašventė Vyčiams ir I šokis. Kadangi visa veikalėlio 
bendrai mūsų visuomeniniam tema sukosi apie kontestą, kad 
veikimui. Kaipo visuomeninin- Į prajuokinti nuliūdusią Kara- 
kas, jis negalėjo susitaupyti laitę, tad šiam konteste buvo 
pragyvenimui senatvėje ir ligo- Į nemaža šokių. 5-to ir 6-to sky- 
je. Taigi labai svarbu, kad mes riaus berniukai šoko, kaipo Pi- 
nepamirštume veterano veikėjo ratai; 3-čio ir 4-to skyriaus 
savo dovanėlėmis. Suraminki-1 mergaitės išpildė Škotų šokį, o 
me p. Norkūną sveikinimais, (berniukai tų pačių skyrių pa- 
ir dovanėlėmis, kad jis pajustų, sirodė meningi Mediniai Karei- 
jog mes jį įvertiname, kaip į- viai. 1-as ir 2-as skyrius Kai- 
vertiname jo nuveiktus darbus miečių šokyje, 7-tas ir 8-tas, 
mūsų išeivijoje. Palydovų šokyje bandė pra-

Darbininko” redakcija nuo- juokinti Karalaitę, tačiau nei 
širdžiai sveikina savo bendra-1 vienam būriui tai nepasisekė 
darbį ir linki, kad Dievulis leis- padaryti. Galų gale Dzingulis, 
tų jam sveikam sulaukti dei-1 Alfonsas Kiškis, su Penkiom 

X mantinio jubiliejaus! | Panom, kurios visus iki ašarų

*
z
YnPaimk mūsų patarimą ir PASIPIRK KALĖDŲ PIRKINIUS DA

BAR. Mes turime platų įvairių dalykų pasirinkimą dabar, bet neilgam... 
Pasipirk Kalėdinių Dovanų dabar. Tik įmokėk mažą depozitą ir mes su 
malonumu palaikysime Jūsų pirkinį iki Kalėdų.

PIRK DABAR — Pašauk telefonu Liberty 2337, o dar geriau, ateik 
į mūsų krautuvę pasitarti.

MES DAR TURIME — Radios, 3 Way Radios, AC-DC ir Batterinių, 
$26.95 ir aukščiau išskyrus baterijas. Pilnas pasirinkimas Elektrikinių 
mažų Radios po $19.95 ir aukščiau. Consoles po $49.95 ir aukščiau. Au
tomatiški Combination Radio ir Phonograph Consoles po $89.95 ir aukš- X 
čiau; Combination Radio & Phonograph Table Models, $39.95 ir aukšč. X

VACUUM CLEANERS — Hand Vac, $14.95 ir aukščiau su motoru X 
varomais šepečiais, Premier & Sweeper Vac, Tank Type, $34.95 ir aukš- X 
čiau, motoru varomi šepečiai. X

LEMPOS — Floor Lamps, Table Lamps, Boudoir Lamps, 98c ir auk- y 
ščiau. Office & Home Desk Lamps, Fluorescent ir Regular Mazda, $1.95 y 
ir aukščiau. Y

FIXTURES — Electric Fixtures dėl namų, ofisų ir dirbtuvių, Fluo- *$* 
rescent ir Regular Mazda po 98c ir aukščiau. X

SUN LAMPS ir Therapeautic Lamps nuo $1.98 ir aukščiau. X
FIREPLACE EQUIPMENT — Andirons, Screens ir Fire Sets.
Elektrikiniai Laikrodžiai nuo $3.95 ir aukščiau.
Si*ex & Westinghouse Coffee Makers, Toasters, Broilers, Roaster, *$* 

Hair Dryers, Table Stovės, Hand Massagers, Cocktail Shakers and Car- X 
pet Sweepers. Electric Rangės — $179.50 and up. X

We have a large variety of Batteries & Radio Tubes, also Electrical X 
Wiring Material, such as Sockets, Switches, Lamp Cord, B. X, Receptac- X 
les, etc. y

Union Electrical Supply Co., Ine.
180 Federal St., Boston, Mass.

Samuel Kaufman, TJiX°S£ Kasininkas

k
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TėvųPranciškMi«Rekolelt-
cijosIrMisijelMin.
Chicago, III. — švč. Panelės 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., Švč. P. Marijos Nekalto

I prijuokino salėj, prajuokino ir Petrikaitė. Antrus metus pra- 
Į melancholišką ją Karalaitę, visą 
Karaliaus dvarą, ir laimėjo ka
raliaus skiriamą dovaną.

UŽBAIGA
Gerb. kunigai programoj bu- 

Prasidėjimo novena ir misijos, I vo pažymėti kalboms. Kun. dr. 
lapkričio 29 — gruodžio 8 d., I Mendelis, klebono kun. Lietuv- 
T. Justinas Vaškys. įniko pavaduotojas, visų kuni-

Chicago, III. — šv. Kryžiaus gų vardu tarė padėkos žodį Se- 
par., gruodžio 13—20 d., T. sutems už tokį linksmą vakarą. 
Justinas Vaškys ir T. Juvenalis Dėkojo jisai tėvams, kurie lei- 
Liauba. džia vaikučius mūsų mokyklon,

Kewanee, IU. — šv. Antano Į pareikšdamas, kad nors beveik 
par., gruodžio 21—25 d., T. Ju-Į visose kolonijose parapijinės 
venalis Liauba. mokyklos žlunga, tačiau, dėka

FRANCISCAN FATHERS J Sesučių rūpesniui ir tėvų pas- 
310 Orchard St. tangoms, mūsų mokykla turi

Pittsburgh, Pa J beveik tą patį skaičių mokinių 
per pereitus penkis metus, šį
met mokykla net padidėjo, nes

“Darbininke” galite gauti ką I turi 118 mokinių. Kun. Mende- 
tik išėjusią iš spaudos didelė-Į lis apgailestavo, kad Klebonas 
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio pirmą kartą negalėjo dalyvau- 
išleistą maldaknygę — “Maldą Įti šiame linksmame vakare, nes 
Šaltinis”, ši maldaknygė yra jis visuomet mylėjo vaikučius 
paranki kaip vyrams, taip ir ir vaikučių teatras būdavo 
moterims, nes ji yra nedidelio Į svarbus įvykis jo gyvenime, 
formato — 5% x 3% colių. Gal Dievas duos, gal sugrįš Ka- 
Storumo apie pusę colio, odos ledoms, tad po Naujų Metų ga- 
apdarai, ant kurių įspaustas Į dalyvauti, kuomet minė-
gražus auksinis simbolis — Įsim Lietuvos Nepriklausomy- 
kryžius karūnoje. Kaina tik J bes šventę. Kun. Dubinskas. 
^2.50. slogos dėliai, nekalbėjo. Vaka-

Maldaknygė

dėjo šįmet Pranciška Pauliony- 
tė ir Marijona Kavaselytė. Pir
mi metai yra Marijonai Dun- 
kiūtei, Marijonai Stalionytei, 
Alvertai Jovaišaitei ir Daratai 
Terasevičiūtei. Šv. Petro moky
klą lanko Pranciška Petkiūtė ir 
povilionytė. Iš berniukų Mauri
cijus Busch, Amaldas Pečiulis 
ir Edvardas Žilinskas lanko 
Calvert Hali mokyklą. Juozas 
Makarauskas, Agatonas Lie- 
tuvnikas, Jokūbas Geisey, 
Raimundas Zinzaleta, Stepas 
Kavaselis mokinasi pas Brolius

Juozas K<
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
L.lmo*inal MI visokių reikalų.

ik’’

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS *V&
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vke-Plrmininkė — B. Gailiūnienė,
8 WinfieM SU So. Boston, Mass.

ProL RaiL — Ona Ivaikienė,
440 E. Sbcth SU So. Boston, Mash.

Pln. RaSL — Marijona Markonlutė, ' 
4115 Washlngton SL, Roslindale,

TeL Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona StanluUOtė,

177 West 7th SL, So. Boston, Masa
Tvarkdarė — Ona Mlzgirdienė,

•48 E. Broačhvay, S. Boston, Mass.
Rasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H SL, So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytlnėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V. JONO EV. BL. PA6ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th SL, So. Boston, Man.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Čia sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.
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VIETINĖS ŽINIOS
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ŽINUTES

Lapkr. 23 d. mirė, porą savai
čių sirgęs. Pranciškus Butins- 
kas, 58 metų, gyv. 280 W. 3rd 
St. Amerikoje pragyveno 37 
metus. Paliko žmoną Marijoną 
(Paškevičiūtę), dvi dukteris, 
sūnų ir seserį. Tapo palaidotas

DAKTARAI

'penktadienį, iŠ šv. Petro lietu
vių par. bažnyčios, 9 vai. ryte, 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Kitą sekmadienį, gruodžio 6 
d., 3 v. p. p. Maldos Apaštaly- 
bės draugija rengia programą 
ir naujų narių vajų. Pakviestas 
kalbėti kun. Pr. Aukštikalnis, 
S. J., lietuvių skyrių direkto
rius.

wmi»w
Žinios iš Pavergtos Lietuvos
Nadri Amh vendiNmi 

Uetimje

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredonūs nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Lapkr. 27 d., mirė, savo na 
muose, 274 Gold St., Ona Šatie
nė, 70 metų amžiaus. Ji Ame
rikoje pragyveno apie 35 me
tus. Ji laiminga tuomi, kad at
sivertė prie Katalikų Bažnyčios 
ir priimdinėjo sakramentus 
kiekvieną mėnesio pirmą penk
tadienį. Melskimės už mirusius, 
kad jie ir kiti melstųsi už mus.

Šiais laikais daug žmonių 
grįšta prie tikrosios Bažnyčios.

Lapkr. 28 d., kareivis Jurgis 
Nausėda apsivedė su Ieva Raš- 
kauskaite, gyv. 764 E. 8th St.

Tą pačią dieną apsivedė Juo
zas Casserly su Adele Markevi
čiūte, gyv. 69 G St.

Sekmadienį, gruodžio 6 d.,

— Vokiečių planai apgy
vendinti Lietuvoje vokie
čius aiškėja iš “Kauener 

6 Zeitung” rugsėjo 29 drugsejo
vai. vakare. Lietuvių svetaine- straip6nio, kuriame vokie- 
je, E St., So. Bostone, įvyks £įų komisaras Kauno mie

stui Hans Cramer rašo a- 
pie Lietuvon “grįžtan- 

, čius” vokiečius, išvyku-
mas nupirkimui Kalėdinių mai- sius Vokietijon Sovietams 
sto beskučių suvargusioms šei- okupavus Lietuvą. Straip- 
moms ir našlaičiams. snyje sakoma, kad tie vo-

Bus įvairių valgių ir progra- kie^iai sįunčiami Lietuvon 
ma. Bankieto tikietas $1.40. j paties “Fuhrerio” įsaky- 

Rengėjai nuoširdžiai kviečia mu if jų ^tūkstančiai spin-

Stepono Dariaus Amerikos Le
giono 317 posto metinis Kalė
dinis bankietas. .Pelnas skiria-

visus dalyvauti.

Morkevičiūftė Ištekėjo

| vokietį ūkininką Genera
linėje Srityje” (Lietuvo- 

i je). Ir Kaunas ruošiasis 
priimti grįžtančius vokie
čius. Apie astuoni šimtai 
šeimų buvo parinkta (mū
sų pabraukta) grąžinti į 
Kauną. Tai esą įvairūs

dinčiomis akimis ruošiasi 
kelionėn, naujiems užda- 

Sviniams vykdyti’. Komisa- 
įras Cramer užtikrina, kad 

‘grąžinimas vykdomas ne 
be plano’. Jau keli mėne-

specialistai, 
ir pirkliai, 
gyvenimas 

pagyvėsiąs

| Tel. TROwbridge 6330

IJ.Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Central Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

Sekmadienį, nebuvo vaidin 
tas veikalas “Indijonų Rožė”, 
nes apsirgo Teresė Jurgelaity- 
tė, kuri turi svarbiausią (Koai- 
nos) rolę. Šis gražus ir pamo
kinantis veikalas bus antru 
kartu statomas už poros savai 
čių.

šeštadienį, lapkričio 28 d.,
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje priėmė Moterystės veikianti
Sakramentą p. Adelė Morkevi- 
čiūtė, pp. Povilo ir Kastancijos «sklandžiai
Morkevičių, gyv. 69 G St., vien
turtė dukrelė, su p. Joseph Cas- zo vaišes, kur dalyvavo jaunųjų 
serly iš Belmont. Į artimieji ir giminės. Visi iinks-

kvalifikuoti 
amatininkai 
Vietos ūkinis 
dėlto labai 
Ne visi (mūsų pabraukta)
grįžią, kurie ankščiau čia 
gyvenę. Jų daugelis gavę 
įvairias paskirtis Vokieti
joje. Atkeliaujantiems vo
kiečiams būsią atiduota 
visos tos įmonės ir butai, 
kurie ankščiau buvo jų 
valdomi. Butų trūkumui 
palengvinti esąs išleistas 
paraginimas, kad iš Kau
no “savo noru” išsikeltų

ivisi pensininkai ir kitoki 
speciali ko- “^ uįsiėmimo” asmenys, 

misija, kurios uždavinys i tų priemonių nepa-
esą “sklandžiai įkurdinti kanką> kad visus “grįžtan-

Kalėdoms Dovanos
Nupirkite savo giminėms, draugams ir priete- 

liams tokias Kalėdų dovanas, kurios bus naudin
gos ir ilgai atmintinos. Naudingiausios ir ilgai tve- 
rią dovanos, tai gera knyga ir geras laikraštis.

“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, ne
didelio formato, odos apdarais, apskritais kam
pais, auksuotais kraštais maldaknygė, kurios dy- 

; dis atitinka kaip vyrams, taip ir moterims. Puiki 
Kalėdų dovana dėl suaugusių žmonių. Kaina $2.50

JĖZAU, PAS MANĘ ATEIKI, labai graži mal
daknygė vaikučiams. Juodi odos apdarai, auksuo
ti kraštai, kaina — $1.25.
Laikraštis “DARBININKAS" eina du sykiu 

į savaitę.
Metams ....................... $4.00
Pusei metų................... $2.00

Užsakymus siųskite:

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

®-®©©©®®©©©©©&®©©®©©©©®©®©®^

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
“KOMUNIZMAS IR REVO

LIUCIJA AMERIKOJE’’ —Ką 
tik išėjo iš spaudos šiuo vardu, 
K. J. Prunskio labai įdomi bro
šiūra, kurią kiekvienas lietuvis 
perskaitęs šią knygutę, pama
tys, kokį “rojų” Amerikoje 
ruošia komunistai. Jų galite 
gauti “Darbininko 
tracijoje. Kaina tik 10c.

Tą dieną, tuoj po Mišparų 
Prancūzės Seserys Maristės 
misionierės, rodė judamus pa 
veikslus apie jų darbus Jamai-! 
ca salose, raupsuotųjų tarpe.

Pora Seselių iš Bostono grįžo 
ten lėktuvu. Jų perdėtinė, vie
na iš grįžusių ten prie savo 
mylimo darbo, aprašė savo ke
lionę kun. Virmauskiui. Kitam 
ilgame laiške ji aprašė raup-

Adminis- suotųjų (LePers Colony) ligo
ninę. Turinčios ten net ligonių 
chorą.

Prieš judamų paveikslų pro-

p. Andrius Rusas, gyv, 
Train St., Dorchesteryj, minė
jo savo gimtadienį ir vardu
ves. pp. Andrius ir Alena Ru
sai yra nuoširdūs “Darbininko” 
rėmėjai ir ilgamečiai skaityto
jai. Išauklėjo tris sūnus —Juo
zą, Vitalių ir Alfonsą, kurių

čius” sutalpinus. Todėl e- 
santi paskelbta prievolė

. j « ... jz j -t pranešti apie visus butus, ;mai praleido lamą. Kadangi Jo- F . .v101 „ - k. u x (kuriuos prieš vokiečių įs-• nas Mažeika yra karininkas, tai -, . •- t • t- i k • Atsikraustymą iš Lietuvos, jis ketvirtadienį, lapkričio 26 J _ v.i * i. gyvenę vokiečiai. Tačiau,d. turėjo grįžti | karo tarnybą, ’
o jo žmonelė pasiliko gyventi
pas savo tėvelius Masiulius,
436 E. Sįįxth SL, So. Bostone.

pp. Masiuliai yra nuoširdūs 
LDS nariai ir “Darbininke”

v ienas buvo karo tarnyboje, bet skaitytojai ir rėmėjai, 
po sužeidimo ir operacijos tapo 
garbingai atleistas iš karo tar
nybos.

girdi, esą neturį pagrindo 
tie skleidžiami gandai, 
kuriems tikima, kad lietu
viai būsią prievarta masi
niai iš Kauno iškeliami.

Šis vokiečių komisaro 
straipsnis aiškiai patvirti-

LANKĖSI

na tai, kas jau ankščiau 
Baisioje tragedijoje mi-ibuvo galima numatyti, 

rusi Pranė z Judeikienė Būtent, kad į Lietuvą bus 
(Matulaitytė) laidojama grąžinami tik naciams iš-

turįs daboti, kad kainų 
direktoriaus parėdymai 
atitiktų vietines sąlygas 
ir nesipriešintų krašto in
teresams”...

Naciai Naudojasi Svetimu 
Turtu

PARSIDUODA dvigubos krau 
tuvės ir penki
$10,500. Įeigos $2.080. Randasi sirinkusiems perskaityti. 
Dorchester Avenue, Dorches- nes dldžiavosl ^seserų
ter. Mass. Telefonuokite _ Pasiaukojimo._____
MacDonald KENmore 5389.

(1-4-8) Į

apartmentai už »ramą abu laiškai tapo su- 
Žmo- 
tokio

PARSIDUODA Roxbury, 
Mass. 3-jų jiagyvenimų namas 
po 5 kamb. Namas geroje pa
dėtyje .naujas stogas, grindys 
kieto medžio ir visi įrengimai. 
Savininkė išvažiuoja i Califor- 
niją. Parduosiu pigiai. Atsišau
kite į Darbininką,— 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

SVEIKATA—BRANGIAUSIAS 
TURTAS

SVEIKATA 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.) ;

Lapkr. 29 d., mirė, miesto li
goninėje, Simonas Saulėnas, 70 
metų, gyv. 627 E. 6th St. Paė
jo Varėnos parapijos. Ameriko
je pragyveno 50 metų. Paliko 
dukterį. Laidojamas, gruodžio 
2 d., 9 v. r., iš Šv. Petro par. 
bažnyčios, Naujos Kalvarijos 
kapuose. Velionio kūnas pašar

votas pas graborių D. A. Zalet- 
ską.

Lapkričio 23, “Darbininke” 
lankėsi jaunavedžiai Petras ir 
Albina (Ambrazaitytė) Venc- 
lauskai, kurie lapkričio 22 
d., Apreiškimo P. Švč. par. 
bažnyčioje, Brocklyn, N. Y. pri
ėmė moterystės sakramentą. A- 
bu pp. Venclauskai dirba val
dišką darbą Washington, D. C.

P-nas P. Venclauskas keletą 
metų lankė Marianapolio Kole
giją. Thompson, Conn.

ketvirtadienį, gruodžio 3 
d., 9 vai. rytą.

Paliko motiną, gyv. 405 
E. 7th St., ir seserį vie
nuolę — Kazšmierietę, ir 
vyrą.

Svarbas Pranešimas

tikimieji vokiečiai, gi su 
lietuvėję vokiečiai palie
kami Vokietijoje. Jų vie 
ton, ir tai žymiai didesnia 
me skaičiuje atsiunčiami 
niekuomet Lietuvos ne 
matę vokiečiai. Tik tuo ir 
tegalima paaiškinti tą kei
stą reiškinį, kodėl “grįž
tantiems” vokiečiams ne
užtenka tų butų, kuriuose 
jie patys pirmiau gyveno, 
bet jiems reikalinga dar ir 

bei visi ankš-

Naciai Gąsdina Sovietais

— Vokiečių komisaras
Kauno mieste Hans Cra
mer paskelbė “Kauener 
Zeitung (VIII, 28) straips
nį, kuriame tarp kita ko 
sako, kad “Churchillis ir 
Rooseveltas pažadėjo, jei-j 
gu jie laimėtų atiduoti Lie- j 
tuvą, Latviją ir Estiją so
vietams.”

Grįžo Iš “Medaus' 
Atostogų

Dr. Paulina Luzeckaitė,
400 Broadway, Cambrid- 
ge, Mass., pirmadienį, lap
kričio 30 d. pranešė tele- 
phonu, kad ji susirgo, ir pensininkų 

1 kol pasveiks negalės ap- i čiau vokiečių kuomet nors
tarnauti savo pacientų. gyventieji butai.

Dr. Paulina Luzeckaitė; -------------
yra katalikiškų orgamza- j NeribtfOS BdUSmėS 
cijų narė ir uoli visuome-

— “Deutsche Zeitung im
Ostland” (VIII. 28) rašo, 
kad Šiauliuose buvo su
rengtos vokiečių nacional-i 
socialistų partijos vietinės) 
grupės narių susirinkimas, l 
kuriame kažkoks pareigū
nas Schmidt kalbėjęs apie 
“vokiečių uždavinius

— N 
pasirė 
niais, 
kais n

. mės s x , ------ .
mą parėmęs vokiečių ko
misariatas. Dabar “Deut
sche Zeitung im Ostland” 
(VII. 16) rašo, kad Kaune 
esanti sudaryta specialinė 
“Žemės Sklypų Bendro
vė” (Grundstucksgesell- 
shaft), kuri “iki atskiro 
parėdymo” valdysianti vi
sus Lietuvoje nusavintus 
namus ir sklypus. Ši ben
drovė esanti vokiečių ge
neralinio komisaro žinioje.

— Vokiečių radijų ben
drovė, kuri perėmė Lietu
vos ir kitų okupuotų sri
čių radijų stotis, skelbia, 

Ry. i kad “Ostlando” stotys sa-

Trečiadienį bus laikomos šv. 
Teresės Novėnos ir Sodalicijos 
pamaldos, 7:30 v. v.

Ketv. 4 v. p. p. ir 7:30 v. v., 
bus klausomos išpažintys prieš 
pirmą mėnesio penktadienį.

Pereitą trečiadienį, lapkričio 
25 d., grįžo iš “medaus” atosto
gų jaunavedžiai pp. Jonas ir A- 
delė (Masiulytė) Mažeikai, ku
rių jungtuvės įvyko lapkričio 
21 d. š. m., So. Bostone.

pp. Bolis ir Katrina Masiu
liai, jaunosios tėveliai, sugrįžu- 
siems iš povedybinių atostogų 
jaunavedžiams, suruošė surpri-

nininkė.
Pasimelskime, kad Die

— “Kauener 
(IX. 29) rašo,

Tą vakarą 8 vai., moterų ir
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus Į merginų kareiviams remti sky- 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba * . ... , , ■ • , •
popierinį dolerį laiške, adresas: (-) rius laikys ekstra susirinkimą,

PAUL MIKALAUSKAS 
140 Athens Street,

SO. BOSTON, MASS.

reikalu kareiviams parengimo, 
kurs įvyks gruodžio 19 d.

Valgomų Daiktų Krautuves

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Perims Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tei. ŠOU 3120. So. Boston.

NOVENOS
NOVENA prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ....................
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ...—.........
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatines Pageltos. Kaina .....
NOVENA už Sielas Skaistykloje. Kaina ....................................
NOVENA Stebuklingojo Medalikelio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

Zeitung’
- ... «ą____ ,___ , kad vokie

vas grąžintų Dr, Luzeckai-' čių generalinio komisaro 
tei sveikatą, kad ji vėl ga- Lietuvos ‘generalinėje sri 
lėtų pagelbėti susirgu- tyje’ kainų centralė esanti 
siems žmonėms ir taip pat. likviduota, o jos vietoje 
veikti visuomeniniame paskirtas kainų direkto-
darbe. laikraš-

ĮVAIRIOS KNYGOS
Jėzus KRISTUS — Jo gyvenimas Ir darbai. Para

šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... >2.50

VALGIŲ GAMINIMAS. ši knyga labai tinkama 
šeimininkėms, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaidi
ni vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina.-------11.00

ŠVENTAS RAŠTAS 
MENTAS ............

arba NAUJASIS TESTA-

PILIETYBES KATEKIZMAS, šioje knygutėje 
‘ iMMbt.ll

$1.25

_ ran
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kaitose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ti knygutė yra 
labai naudinga jsigyti. Kaina tik

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna 90c.
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 

parašė kun. Pr. JuškaMs. Raina___________

ENCIKLIKA šv. Tėvo Pijaus XJ. Kaina-------------- 1ŠC.

GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr.
kiekvienai dienai pasiskaitymai. 
50c., dabar parduodame po____

labai grąžto 
Kaina buvo

JONO KMITO EILES, buvo kaina SiZD, dabar _

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ParaK Kto. 
Dr. J. Starkus. Kaina ______________ ______

25c.
50c.

S1.10
VYTIS KANKINYS (Šv. Jurgis) penkių veiksmų 

tragedija. Parašš V. Nagornookis. Kaina-------

Su užsakymais kreipkitės
"DARBININKAS"

366 W.

nus. Jo pavardės 
tis neskelbia.

Laikraštis plačiai apra-r 
šinėja šios naujos institu
cijos pareigas. Kainų di
rektorius ne tik pritūrė
siąs, bet ir nustatinėsiąs 
kainas. Jo parėdymai bū
sią privalomi ne tik lietu
vių, bet ir vokiečių įmo
nėms. Kainų direktoriaus 
teisė bausti piniginėmis 
bausmėmis esanti neribo
ta, o įmones jis galįs už
daryti visam laikui.

Toliau laikraštis apibū
dina kainų direktoriaus 
tarnybinius santykius su 
vokiečių generaliniu ko
misariatu. Šis skyrius, 
taip pat prižiūrėsiąs bei 
nustatinėsiąs kainas, pa
silieka ir toliau veikti. Iš 
viso, kainų direktorius 
turėsiąs visus savo spren
dimus, prieš juos skelb
damas, pateikti generali
niam komisarui. Komisa
ras esąs atsakingas už ‘vi
suotinį krašto ūkį’, todėl 
be jo žinios nieko nesą ga
lima daryti. Komisaras

tuose”. Jis išvadžiojo, kad 
visos Europos germanų 

tautos” sudarančios vieną 
vienetą. Anglai irgi esą 
germanai, bet jie ištisus 
šimtmečius buvę auklėja
mi “svetimame pasauly
je”, todėl dabar jie stovį 
kitoje pusėje”. Kalbėto

jas palietė ir Amerikos
Jungtinių Valstybių Prezi
dentą Rooseveltą, kuris a- 
tėjęs į valdžią vienu metu 
su Hitleriu, bet Roosevel
tas nieko nepasiekęs ne 
vien todėl, kad jis negalįs 
“lygintis su fuehreriu”, 
bet ir todėl, kad “amerikie
čiai nėra jokia tauta”.

Europos germaniškos 
tautos turinčios “didelę 
misiją Rytuose”. Rytai esą 
pasidarę “germanų liki
mu”. Čia germanai ištisus 
šimtmečius kovoję “prieš 
Aziją”. Šioje kovoje vokie
čiai turi “teisę į vadovavi
mą”, nes jie daugiausia pa- 
kelią aukų. Vokiečiai netu
rį pakarototi kitų užka
riautojų laidos ir nesusi- 
ieti su vietinėmis tauto
mis. Partijos uždavinys e- 
sąs tatai “visomis priemo
nėmis sukliudyti”.

Po šių išvadžiojimų kal
bėjo vokiečių komisaras 
Šiauliuose Gewecke ir, 
kreipdamasis į prelegentą, 
pareiškė: “Būk Tamsta ti
kras, kad mes šiuos nuro
dymus supratome ir savo 
tolesniame darbe jais va
dovausimės”.

vo programą pradėsian
čios speciališkai joms pa
rinkta melodija, ši parink
ta iš dainos, kuri praside
da: “Jojame į Ostlandą”...

— Tiems Lietuvos gy
ventojams, kurie nerūpes
tingai aptemdina butus 
nakties metu, uždrausta 
iš viso naudotis šviesa. Jie 
įtraukti į specialinį “juo
dąjį sąrašą”.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

GRABORIAI

S. Barasevičfus Ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKZ 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAŠ 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS

Tel. SOUth Boston 2SŠ0 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

$38 Dorchester Avė.
Tel COLombla 3537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direfctorlaa Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

504 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zalstskas F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia termenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Ttf. 80U Boston 0815 
Tel. SDU Boston
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ANYKŠČIŲ PIEMENELtO KELIAS Į VYSKUPUS IR RAŠYTOJUS
- 40 metų nuo mirties vysk. Ant. Baranausko. - Žemaitijos mergaite poetą 
ragina stot seminarijon. - Kaip Baranauskui atėjo mintis sukurt“Anykščių 
Šilelį”. - Kodėl vyskupas norėjo steigti dzūkišką laikraštį? -Lietuvos vargų

poetas. - Kailiniuoti kaimiečiai mėto kaulus po vyskupo stalu...
—Ir jūs, Anykščiai, garsūs

[šiandienų
Auginot dainių, kurs mums dai- 

i navo,
Kursai prikėlė brolių nevieną 
Iš ilgo miego giesmėmis savo.

Kas galėjo tikėti, kad A- 
nykščių priemiesčio vai
kutis, kurs vasarą bandą
ganydavo, kurio tėvai bu- j sima jam poetui 
vo baudžiauninkai ir ku- perdaugiausiai,

kus” pamokslus, prisima- 
nydavo dainų, net ir tėvo 
rykštėmis nukapotas bėg
damas rimuodavo:

— Diržas raudonas 
Plieks mus per šonus 
Iškapos ir akis.
Anykščių mokyklos bū

davę ne- 
dar ma-

doras vaikinas. Su broliu
važiuodamas j tarnybos TAS I VYSKUPUS 
vietą šventas giesmes gie- 1862 metais įšventintas 
dojo. O čia atrado kitus kunigu Baranauskas, kai- 
raštininkus palaido gyve- po gabus vyras, buvo dva- 
nimo, kyšininkus, nes raš- sinės vyresnybės pasiųs- 
tininko algos neužtekdavo tas pagilinti mokslą į Vo- 
pragyvenimui. Iš tos sun- kietiją, Italiją, Belgiją, 
kios padėties jį išvedė pa- Grįžęs liko profesoriumi 
žintis su žemaičių poete Kauno seminarijoje. Jis 
Karolina Praniauskaite. tiek domėjosi lietuvių kai

rio senelis bernu tarnavojžiau jisai išmoko patar-j jį paskaičiusi jau tada ku- ba ir buvo toks jos žino- 
galės išeiti į vyskupus ir naudamas kurį laiką kle-• rįamug Baranausko eilė- vas, kad prie jo kreipėsi 
garsius rašytojus. O taip bonijoje. Bet vis dėlto pa-! raščius pradėjo jam rašy- tais reikalais ir Pragos u- 
įvyko su Antanu Baranau- augęs jis jau netaip blogai eįies, kuriose jį vadin- niversiteto profesorius 
sku. Gimė jisai 1835 m. mokėjo tris kalbas: rusų,; jama broliu rodė kilnų po- Geitleris, ir Karaliaučiaus 
sausio 5 d. Penkių vaikų lenkų ir savąją— lietuvių. ' e-įO pašaukimą, ragino jį univ. prof. Kuršaitis, ir 
šeimoje jis buvo trečiasis.! Tėvai nusprendė, kad tris poeziją paskirti Dievo Kazaniaus univ. prof. 
Tėvas visus drausmėje kalbas mokąs jų sūnus ga-, garbei, dvasia pakilti ir Baudouin de Courtenay. 
laikydavo, net liepdamas H ruoštis būti raštininku kitus kelti, kalbėjo apie Jis pagelbėjo išvystyti sa- 
patiems ir rykštes parsi- ir nusiuntė į raštininkų kilnų kunigo pašaukimą, vo talentus ir mūsų gar- 
nešti... Atspėjamu nuo mokyklą Rumšiškėje, ne- j jis sueįna į pažinti su poe- šiam kalbininkui Jauniui, 
darbo metu pats tėvas. toli Kauno. Čia jis, rado £gS broliu kunigu Otonu Gabus, darbštus, maldin- 

Praniausku, kurs padeda gas kunigas - rašytojas

Kai kariai gauna liuoslaikio, tai jie nueina ir į šokius. Bet kai laike 
šokių uždainavo Lina Romay ,sopraną, viename iš New Yorko pasilinks
minimo vietų, tai kariai pametę šokti susigrūdo arčiau staidžiaus ir 
klausėsi dainininkės dainavimo.

kia, kad savo rašymo dar
bą skirtumei tiems iš ku
rių tarpo esi kilęs”.

To “mužikų vyskupo” 
paragintas Baranauskas

GIESMIŲ KURKIĄS, Į 
ŠV. RAŠTO VERTĖJAS

MIRTIS Į
Daug kas giedame, o ar

niais už vyskupiško stalo 
pasisodindavo. Jis nepyk
davo, kad tie savo įprati
mu bevalgydami kaulus
po stalu mesdavo... Nesi- 

tuos anykštė
nus kaimiečius pavėžinti 
savo vyskupiškoj karietoj.

— Varviniai rasą dangūs iš j Nežiūrint nusimarinimu
aukštybės... — Skaisčiausioji, jr didelio darbštumo, vys- 
gražiausioji dangaus lelija... — kūpąs Baranauskas išgy-

z- - .visi žinome, kad Baranau- ,ir rase apie tėvynės var- . .2 . ... drovedavor J Iskas paraše tas puikias
* ‘ ' giesmes:
— Netaip skamba akmenėliai

patkavom daužyti,
Kaip vaitoja mūsų broliai

skaitydavo šventųjų gyve- girtaujančius ir palaido 
nimą, Kristaus gyvenimą, i elgesio draugus, bet Anta- 
Ant tos knygos net buvo nas pasirodė tvilko būdo 
pasižymėjęs: ir padarė sau prižadą:

— Palaimintas žmogus, į — Negerti degtinės ir ki- 
kurs tą knygą skaito ir tų svaiginančių gėrimų, 
pildo, kas joje parašyta. nes jie silpnina ir atbuki-

Apie savo gi motutę po- na žmogaus protą, žmogų 
etas vėliau rašė: daro_ panašiu gyvuliui...
— Mano motutė supda- Nerūkyti jokio tabako, 

ma lietuviškai 
auklėtoja
sakas sakydavo. Pirmo- laidas. Kasdieną tą pačią 
sios dainos lietuviškai valandą keltis, nuo darbo 
man širdin kliudė”. , likusi taiką panaudoti ge

rų knygų skaitymui, sau- 
I MOKSLUS gotis tinginiavimo...

Dėvėdamas vyžomis ir Knygų ir geros globos 
sudilusia kepure iš kurios jisai susilaukė iš vietos 
viršaus lysdavo pakulos, klebono kunigo Višinskio.
Antanas vasarą ganyda- Be to Antanas buvo nusi- ( _ 
vo, padėdavo prie ūkio statęs dalį savo maldų les dainas

gabiam vaikinui, jaučian- garsėjo visame krašte ir 
čiam pašaukimą į kuni- 1882 m. popiežius Leonas 
gus, įstoti seminarijon. XIII jį parinko Žemaičių 
Už paskolintus 10 rublių diecezijos pavyskupiu, gi 
nusipirkęs 4 klasių pažy- po penkerių metų tas pats 
mėjimą, Antanas įstojo į popiežius jį paskyrė Seinų 
Varnių seminariją. Čia jis vyskupu. Būdamas vysku- 
rado vyskupo Valančiaus Pu parodė nepaprastą 
išugdytą lietuvišką nuo- darbštumą: vadovaudavo 

liūliavo, nes tas kenkia sveikatai ir • taiką, kuri jame pažadino kunigų rekolekcijoms, uo- 
norą kurti lietuviškai. liai lankydavo parapijas,

. . _, . kur dažnai suteikdavo su-- Jeigu ne Varmų semi- tvirtinimo sakramenų 7- 
nanja, - rašo J. Dauba- 8 tūkstančiams žmonių

lietuviškai pa- sudaro bereikalingas įs-

J. Dauba
ras apie vysk. Baranaus
ką, prisiminęs ano laiko 
žmonių sulenkėjimą, —tai 
kasžin ar mes būtume tu
rėję “Anykščių Šilelį” ir 
kitas pilnas tėvynės mei-

1 ISc
darbų, o žiemą mokėsi. Jis kalbėti lietuviškai: 
lankė parapijinę mokyklą, — Atminimui, kad esu 
mokėsi vėliau pas mcky- lietuvis, kad tąja kalba 
toją rusą. Tasai pastebėjo mano tėvai meldžiasi ir 
didelius gabumus tame kad neturėčiau paniekini- 
vargo bernelyje ir tėvai mo savo kalbos, savo gim- 
pasakė: tosios šalies ir tuo pat sa-
— Tavo sūnus arba bus vęs”.

dideliu žmogumi, arba eis 
į Sibirą...

Jis tikrai buvo pranašes
nis už kitus: Berelienės 
karčiamoje ant stalo už
šokęs sakydavo “žydauc-

Sveika Marija, Dangaus lelija... veno 57 metus. 1902 metų 
— Linksma diena mums prašvi- lapkr. 24-26 dieną dar atli
ko— — Piemenėliams vargdie- įęO rekolekcijas, nors jau

tėsi silpnas. Dar lapkr. 26 
d. išvertė 3 skyrius Šv.

šiaurėn nuvaryti; 
Netaip staugia platus plentas

gniaužtas dūižonais, 
Kaip vaitoja mūsų žemė

po svetimais ponais; 
Netaip puola drėgnas rūkas,

kai dienelė švinta, 
Kaip gausingai mūsų brolių

ašarėlės krinta.

Tasai baudžiauninkų ai- 
nys Lietuvos nelaimę lai
ko “ponus ir dvarus” ir y- 
pač pavergėjus rusus, apie 
kurių turtus ir upę Nevą 
taip dainavo:
— Maž jai vandenio

nepakaktų sraujo, 
Be mūsų verksmo,

prakaito ir kraujo,
Maž ir šilkai

jų taipo nečižėtų, 
Maž ir jų auksas

taipo neblizgėtų, 
Kad nebūt mūsų

prakaitu išspaustas, 
Mūsų ašaromis

ir krauju nuplautas.

Baranauskas rimavo 
jautriai ir nuoširdžiai. 
Kartais smuiku užrėždavo 
ir grieždamas savo poezi
ją dainuodavo.

DĖL MIELOSIOS 
LIETUVOS.

Įtūžęs ant Lietuvos 
skriaudėjų rusų jisai rašo:
— Kad tu gude nesulauktum, 

nebus kaip tu nori,
Bus kaip Dievas duos,

nes tavo -priesakai nedori!"

nėliams...
Baranauskas ryžosi iš

versti į lietuvių kalbą Rašto, bet berašydamas 
Šventąją Raštą. Prie šio žodžius: “Padarė, jog man 
darbo jisai išsėdėdavo kai-, niekas nebesiseka”, paty- 
kada po 12 valandų per rė paskutinį priepuolį ir 
dieną, keldavosi jis 5 vai. 
ryto, o j° jėgos silpnėjo. 
Viename laiške jis rašė 
broliui:
— Nuolatinis sėdėjimas

vakare mirė. Tas buvo ly
giai prieš 40 metų: 1902 
m. lapkr. 26 d.

Kaip gi daugelis tremti
nių šiandieną ašarodami

surengė man atakas į gal- jgiedame Baranausko gra- 
vą ir į krūtinę, o du kartu žią - liūdną giesmelę: 
į akis... Jėgos mažta, se
natvė. Visų krūminių dan
tų netekau. Vienu dantimi 
trupią mėsą dar suvalgau, 
bet jau sukramtyti nega
liu. Nepoilgo košele ir 
kruoputėmis teks pasiten
kinti...

(per visą savo vyskupavi
mą .“padirmavojo” apie 
150.000 žmonių). Bara
nauskas puikiai pažino 
tarmes ir parapijose saky
damas pamokslus stengė
si kalbėti taip, kaip žmo
nės toj apylinkėj kalba. 
Nors ir išvargęs vakarais 
dažnai kurdavo tikybines 
giesmes. Rūpindamasis 
žmonių švietimu gimtojo
je kalboje vysk. Baranau
skas išvertė į lietuvių kal
bą katekizmą ir kiekvie
nas klebonas jį turėjo sau 
persirašyti.
DZŪKU PRIETELIUS IR 

KOVOTOJAS SU 
RUSINTOJAIS

Ypač Baranauskui pati
ko dzūkų tarmė. Jisai net 
planavo — kai spauda bus 
leista — pradėti spausdin
ti dzūkišką laikraštį, kad 
ta tarmė pasiliktų visų 
priimta. Būdamas vysku
pu jis buvo pamėgęs ma
tematiką ir beskaičiuoda 
mas praleisdavo kartais 
kelioliką valandų per die
ną. Baranauskas griežtai 
kovojo su rusinimu. Kai 
rusų vyresnybė norėjo 
siųsti savo atstovus, pa 
kontroliuoti kaip klierikai 
seminarijoje mokosi rusų 
kalbos, rusų istorijos, Ba
ranauskas jų neįsileido, 
sakydamas:

— Seminarija yra vaka
rienė, kurioje Kristus mo
ko savo mokinius, o ten 
negalėjo įeiti nei Pilotas, 
nei Erodas.

— Sudiev, Lietuva! man links
ma buvo savo gyvent šalelėj, 
Širdį man skaudžia, skaudžia ir 
graudžia svetimojon važiuojant

Ir mes drauge su juo 
j klausiame — “kažin ar 
j grįšim, gai kitur supū- 
1 sim”, ”0 ir sugrįžę savon 
šalelėn gai ašarėlėm pa- 
plūsim”, nes:
— Maž rasiu vargus, nelaimes

bėdas,
Maž nerasiu tėvelių;
Maž visa mano širdies patieka 
Bus ant šaltų kapelių...”

K. .J. PRUNSKIS.

KAIP ATSIRADO DI
DYSIS BARANAUSKO 

KŪRINYS?
Kartą seminarijoje per 

iškalbos pamoką profeso
rius ėmė girti lenkų kalbą.

■ Girdi, lietuviškoji tetin- 
! kanti tik bernams kalbėti. 
Lietuviškai gražesnio dai
kto, kaip va kad lenkiškai 

i Mickevičius grybus apra-
Mokyklą baigęs pradėjo nįūt« Sahma Para‘ 

raštininkauti. Jis buvo 7“: Baranauską tas uz- 
dege ir jisai parvažiavęs 
atostogų 1858 m. parašė 
savo nuostabiai puikų ei
liuotą kūrinį “Anykščių 
Šilelis”. Parašė tik pirmą
ją pusę, o sekančią vasarą 
pabaigė. Čia Baranauskas 

i taip meistriškai pavaiz
duoja miško gyvūnus, au
gmenis, visą Lietuvos miš
ko nuotaiką ir su tokia 
skambia, vaizdinga poezi
ja. Net svetimų tautų 
mokslo vyrai negalėjo at
sigerėti to kūrinio gražu
mu ir vokiečių mokslinin
kai Geitleris ir Vėberis iš
leido jį užsieniuose net du 
kartu. 1858 metai Bara
nauskui buvo gausūs kū
ryba — rudenį, bevažiuo
damas į Peterburgą mo
kytis ir -bekeliaudamas 
arkliais jisai savo įspū
džius surašė keturiolikoje 
dainų — “Kelionė į Peter
burgą”. Čia spindi tokia 
meilė Lietuvos ir liūdesys 
dėl jos nelaimių:
— Anei rašto, anei druko

mums turėt neduoda:
Tegu, sako, bus Lietuva

ir tamsi ir juoda.

NUO RAŠTINĖS STA
LO J KUNIGŲ SEMI

NARIJĄ

Pardavėjas su pasididžiavimu duoda

PICKWICR
Jis užgina jūsų pasirinkimu 

"ALE kuris yra ALE"

LIETUVOS VARGŲ 
POETAS

Vyskupas Valančius, 
tas didysis lietuvių liau
dies prietelius, rašė jau 
nam, mokslus baigusiam 
Baranauskui:
— Bijau, kad aukštais 

dalykais užimtas neuž- 
mirštumei Lietuvos... Rei

Rusai ištrėmė jo daug 
pažįstamų, nukentėjo net 
jo broliai, bet Baranauską 
tas dar labiau uždega:
— Neįveiksi, sūnau šiaurės, 

mūsų širdys tvirtos,
Senai buvo išmėgintos,

senai keptos, virtos.

Tėvynė, jam kaip moti
na įr savo “Pasikalbėjime 
giesmininko su Lietuva” 
rašo:
— Ko taip gailiai verki,

Motinėle brangi f
Ko taip gausiai tau

per veidus ašarėlės krintat

Ir jisai sukuria tą puikią 
visų mylimą dainelę:
—Giedu dainelę, savo giesmelę, 
Apie rūpesčius vargelius...

Praėjo jau 85 metai, kaip 
ji parašyta, o mes ją vis 
tebedainuojame. Mirė Ba
ranauskas, mirsime mes, 
o jo ta dainelė skambės iš 
kartos į kartą.

MIRTIS
Kas rytą Baranauskas 

vykdavo į bažnyčią porai 
valandų pasimelsti. Kartą 
atėjęs zakristijonas pra
nešė, kad baisiai slidu, bet 
vyskupas nepaisė jo noro 
sulaikyti nuo bažnyčios, 
tik pratarė:
— Kaip tu galėjai ateiti, 

taip aš galiu nueiti”.
Baranauskas vedė pilną 

išsižadėjimo gyvenimą: 
visą gavėnią pasninkau
davo be pieno, penktadie
niais, metų ketvirčiais, 
vigilijomis irgi valgydavo 
sausai. Geriems dalykams 
jis nesigailėdavo lėšų. Iš
spausdinęs knygų jis pa
prastai nepardavinėdavo, 
o taip išdalindavo. Pažy
mėtina, kad jis nesidrovė
davo savo kaimiečių gimi
nių ir atvykusius su kaili-

Tėvu Pasijonistų Misiją 
Tvarka, 1942 m.

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

Tamagua, 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.

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 Broadway, South Boston, Mass.




