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Su šiuo numeriu užbai
giame talpinti ištremtųjų 
iš Lietuvos į Sibirą sąra
šą. Kaip žinoma, ištrem
tųjų skaičius yra kur kas 
didesnis, tačiau papildyto 
sąrašo, prasidėjus karui, 
nebuvo galima gauti. Gali 
būti gausime tik pasibai
gus karui.

Iš to, kas jau tilpo, Gerb. 
Skaitytojai pastebėjote 
kiek daug mūsų brolių ir 
sesučių yra išvežtų iš 
gimtinio krašto į tolimus 
Sibiro kraštus, kur jie 
šaltį ir badą kenčia. Kai- 
kurie iš jų gali būti nebe
sulaukė nei Šv. Kalėdų, 
nei Naujų Metų.

Tai baisi tragedija mū
sų tautai. Toji tragedija 
yra dar baisesnė, kada 
mes prisimename paverg
tuosius mūsų brolius Lie
tuvoje. Ten lietuviai neša 
sunkų nacių vergijos jun- 
g4-

Kaip ištremtiems į Sibi
rą, taip ir pavergtiems 
mūsų broliams Lietuvoje 
šiandien mes negalime su
teikti materialės pagal
bos, negalime jų sušelpti, 
nes visi keliai uždaryti. 
Tačiau yra dar vienas ke
lias, kurio nei pragaro 
diktatoriai negali uždary
ti, tai kelias prie Kūdikė
lio Jėzaus ir mūsų visų 
dangiškos Motinos Mari
jos, kuri yra Lietuvos glo
bėja ir užtarytoja. Mels
kimės ir prašykime mūsų 
šaliai, mūsų tairthi ir pa
vergtai Lietuvai pagal
bos.
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Pereitų Šv. Kalėdų dien
raščio “Draugo” Kalėdi
nis numeris išleistas 34 
puslapių, pilnas gražių 
straipsnių, paveikslų ir 
sveikinimų.

“Draugas” yra vieninte
lis lietuvių katalikų dien
raštis Amerikoje.

Sveikiname dienraščio 
“Draugo” leidėjus, redak
torius, administraciją ir 
linkime Naujuose Metuo
se susilaukti rekordinio 
tiražo.
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Mirė Kun .Joną; Vaišnoras
Pittsburgh, Pa. — (Telegrama “Darbinin

kui”) — Sausio 4 d. š. m., 4:10 vai. rytą mirė 
kun. Jonas Vaišnoras, 69 metų amžiaus, Šv. 
Vincento lietuvių parapijos klebonas. Dar ne
turime žinių, kada a. a. kun. Vaišnoras bus 
laidojamas.

A. a. kun. Jonas Vaišnoras gimęs ir augęs 
Kibyšų kaime, Liškiavos parapijoj, Seinuose. 
Amerikon atvyko 1892 m. ir apsistojo Pitts- 
burghe. Įšventintas kunigu 1902 m. birželio 6 
d. Šv. Vincento Seminarijoj, Lathrobe, Pa. 
Tuoj po įšventinimo paskirtas vikaru į Šv. 
Kazimiero parapiją, Pittsburgh, Pa. Vėliau 
kiek laiko buvo Elsworth ir Roscoė, Pa. Šv. 
Vincento parapijos, Pittsburgh, Pa., klebonu 
paskirtas rugpjūčio 26 d., 1905 metais, kur ir 
užbaigė savo kelionę amžinybėn.

A. a. kun. Jonas Vaišnoras yra daug nusi
pelnęs K. Bažnyčiai ir savo tautai. Jo vado
vaujama parapija, nors ir maža, tik apie 250 
šeimynų, buvo pavyzdiingai tvarkoma. 1927 
metais užbaigta statyti ir atidaryta mokyk
la, kur mokytojauja Seserys Pranciškietės.

Velionis buvo labai malonaus būdo ir nuo
širdus labdarys.

Melskimės už a. a. kun. Jono Vaišnoro vėlę!

RAUDONIEJI ATSIĖMĖ VELI- i 
KIE LŪKI MIESTĄ
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Okupantai Naciai Uždarė
Lietuvos Universitetą

Naujos Gvinėjos karo fronte, kur nors užnugary,! 
gaminama maistas kariams. Ten tikrai atrodo ir ka
riškai ir sportiškai. Viskas lauke. Tarp dangaus ir že-' 
mės.

Apgyvendina Vokiečius Lietuvoje -
70/333 Darbininkų Vokietijon

Grinius Ir Krupavičius Pareiškė Protestą Okupantams—

Plinta Slapta Spauda

Maskva — Sovietų pra
nešimas sako, kad centra- 
liniame fronte raudonoji 
armija padariusi smarkų 
puolimą, užėmė Velikie 
Lūki miestą ir geležinke
lio stotį. Tame mieste su
naikino nacių garnizoną. 
Į pietus nuo Stalingrado 
raudonieji atsiėmė miestą 
Elistą; į vakarus nuo Sta
lingrado atsiėmė Tormo- 
siną.

Raudonieji, užėmę mies
tą Velikie Lūki, nustūmė 
nacius tolyn ir pasiekė

• miestą Novosokolnikį, ku- 
Į ris yra tik 60 mylių nuo 
Latvijos rubežiaus.

Alijanlai Užmušė 650 Būna 
Apylinkėj

Sovietai Atsiėmė Mozdoką
-

Stumia Nacius Iš Kaukazo
Londonas, sausio 4 —i raudonieji sunaikino

Stockholm, Švedija, — 
sausio 4 — “New York 
Times” korespondentas 
Bernard Valery, gyvenąs 
Švedijoj, gruodžio 29 d. 
praneša, kad vokiečiai, 
prasidėjus nepasiseki
mams rytuose, pradėję 
kalbėti apie Baltijos kraš
tų tautinius reikalus, bet 
kolonizavimo darbą tęsia 

j ir toliau, ypač Lietuvoje.
Vokiečiai žiauriai išnau- 

’doja Lietuvos darbo jė
gas. Jie išleido dekretą, 
kad iki gegužės 1 d. į Vo
kietiją būtų išsiųsta 70,- 
000 darbininkų ir ūkinin
kų, kurių penktadalį su
darė moterys.

Naciai bandė panaudoti 
i lietuvius studentus dar- 
jbui, bet jų planai nepa- 
' vyko. Naciai įsakė vi- 
į siems tarp 1921 ir 1924 
metų gimusiems studen- 

i tams “savanoriai” vykti 
Vokietijon į darbo frontą 
vieniems metams. Atsisa-
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Iš Alijantų Centro, Aus-S 
tralija, sausio 4— Gen. ’ 
Douglas MacArthur pra- i 
neša, kad Alijantų karo 
jėgos užbaigė naikinti ja
ponų likučius Būna Misi
jos apylinkėje, ir kad 
“priešo padėtis yra dabar 
beviltiška”.

i
i

Jung. Valstybių Lakūnai Laimė 
jo Pergalę Tunisijoj

i

Nušovė 23 Priešo Lėktuvus—34 Sužalojo—Prarado Tik 2
Britai Nušovė 5 Priešo Lėktuvus

__________________ ®---------------------------------------------------------------------------
“Komunistai pradėjo 

pulti generolą Drają Mi- 
chailovičių, Jugoslavijos 
partizanų vadą. Gen. Mi- merikiečių ir Britų lakū- 
chailovič yra apdovanotas nai nušovė 28 priešo lėk- 
aukščiausiais Jugoslavi- tuvus Tunisijos padangė- 
jos atžymėjimais. Nese- i je, sujudino miestą Tunis 
niai jo priešinimąsi na- į ir jo uostą La Goulette 
ciams giliai įvertino ir 
Anglijos vyriausybė.

“Bet Michailovič nege
ras komunistams todėl ir 
šmeižia jie jį, kiek tik į- 
mano. Komunistams ne
svarbu tiesa, nei padoru
mas. Kas tik ne su jais, 
tas apdrabstomas juo
džiausiu purvu”.

Aišku, kad komunis
tams nesvarbu kas už ar 
prieš nacius-fašistus. Jei
gu kas nepučia į komu
nizmo birbynę, tai jie tą 
apskelbia didžiausiu nevi
donu.

Londonas, sausio 4 — A-

sau-

2GG kusiems vykti Vokietijon 
Sovietų Rusijos kariuo-J nacių lėktuvus, įimant 98 atimtos teisės siekti auk- 
menė be atleidimo stumia 
nacius iš Kaukazo alie
jaus laukų nuo Grozny. 
Jau atsiėmė strateginį 
punktą — Mozdoko mies-i 
tą, praneša Maskvos ra-1 
dio. Taipgi atsiėmė mies-Į 
telį Malgobek, Elchotovoi 
ir geležinkelio stotį. Tas’ 
geležinkelis jungia Rosto-! 
vo su Baku. Malgobek yra i 
už 20 mylių į pietrytus 
nuo Mozdok.

Sovietai perkirto Lenin
grado - Vitebsko geležin
kelį, kuriuo naciai prista
tydavo reikmenis savie- • 
siems apsuptame Lenin
grade.

Dono srityje raudonieji 
deda dideles pastangas. 
nukirsti naciams prista- • 
tymo kelią į Stalingradą. 
Kaip praneša, pereitą sa
vaitę įimant sausio 2 d.
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smarkiu bombardavimu. 
Amerikiečiai nušovė 
priešo lėktuvus, 
prarado tik du.

Amerikiečiai ir 
padarė nemažai 
nuostolių 
mi uostus 
liūs. Britų aštuntoji armi
ja iš rytų pasivarė pirmyn 
j Libiją.

23
o savo

Britai 
priešui 

bombardų oda- 
ir geležinke-v •

3,500,000 Vyry Sauks 
Karo Tarnybon

Washington, D. C., 
šio 4 — Šiais metais Jung.
Valstybių karo vadovybė 
šauks karo tarnybon 3,- 
500,000 vyrų. Dauguma 
šaukiamų vyrų sudarys 
jaunuoliai — 18—19 metų 
amžiaus.

Kiekvieną mėnesį bus 
šaukiama nuo 250,000 iki 
300,000 vyrų, šauks karo 
tarnybon ir vedusius vy
rus, tačiau tik tuos, kurie 
neturi vaikų.

transportinius J“' 
Stalingrado apylinkėje;! 
tuo pačiu laiku raudonieji!sutiko vykti 
prarado 122 savo lėktų- j Atkeršydami, 
vus. 'uždarė Kauno

į universitetus, 
Į studentų ir profesorių iš- 
| siuntė į koncentracijos 
stovyklas.

Ryšium su šiais žygiais, 
vicuo-o. |jUVęs Lietuvos respubli- 
armija prezidentas Dr. Kazys 

Grinius ir buvęs žemes u- 
kio ministeris kun. Myko
las Krupavičius Įteikė 
raštu protestą nacių ko
misarui Lohse.

Kaip žinoma, Sovietų 
Rusijos okupacijos metu, 
pagal Vokietijos . Rusijos 
susitarimą, į Vokietiją iš
važiavo iš Lietuvos 50,000 

'vadinamų vokiečių, kurių 
tarpe buvo 33,000 lietu
vių. norėjusių pasišalinti 
nuo sovietinio rėžimo. 
1940 m. pabaigoje naciai 
atvykusius lietuvius sus
kirstė į klases: A klasė,

Sovietų pranešimai sa- ' 
ko, kad Don srityje rau-j 
donieji apsupo daug na
cių divizijų ir atsiėmė 
1,246 apgyventas vietas. 
Be to, raudonoji ; 
pagrobė daug nacių karo 
ginklų, tame skaičiuje 368 
lėktuvus, 168 tankus, 
1.929 kanuoles, ir kitokių 
pabūklų. Sakoma, kad da
bar rusai esą 100 mylių 
nuo Rostovo. (Pereitą sa
vaitę buvo žinių, kad tik 
85 mylios iki Rostovo).

Kaip ten nebūtų, bet na-i 
ciai yra priversti trauktis' 
atgal. Rusai visuose fron
tuose veda ofensyvą.

lėktuvus stojo mokslo.
Iš 3,000 studentų tik 500 

Vokietijon, 
vokiečiai 

ir Vilniaus 
o apie 50

• ■ v

i kurion priskirti 33,000 
lietuvių, ir jiems nelei
džiama grįžti Lietuvon, o 
17,000 vokiečių kilmės pa
skirti į O klasę, ir jie jau 
atgabenti į Lietuvą ir ap
rūpinti konfiskuotais ū- 

! kiais ir geromis vietomis, 
j Kai naciai konfiskuoja 
ūkį, tai jo savininką pas- 

' kelbia komunistu arba 
lenku, tuo nori nuduoti e- 

Isą draugiški tikrųjų lietu
vių atžvilgiu.

Be šios “Ostlando” gru
pės, kolonizacijos darbą 
padeda naciams Rumuni
jos ir Olandijos naciai.

Vokietijos naciai įvai
kiais būdais stengiasi su
kurstyti lietuvius prieš 
lenkus, bet jiems iki šiol 
nepavyko. Priešinimasis 
bendram priešui sujungė 
anksčiau buvusias ne
draugiškas viena kitai 
tautos ^dalis.

Visoje šalyje platinami 
slapti atsišaukimai, ku
riais kviečiama sabotažo 
darban šiais žodžiais: “Vi
si lietuviai yra geri ir jie 
privalo būti vieningi. Vo
kiečių įsakymus reikia 
pildyti lėtai ir su didžiau
siais trukdymais”.

Savo pranešimą apie 
Lietuvą Bernard Valery 
baigia šiais žodžiais:

“Šios dienos pranešimas 
sako, kad šalis pilna nepa
sitenkinimo ir lietuviai 
nieko geresnio nenorėtų, 
kaip kovoti prieš savo da
bartinius ‘išlaisvintojus’.”

Gen. Wavell Pakeltas 
Maršalu

4 — 
kuris 
Indi-

Londonas, sausio 
Britų gen. Wavell, 
vadovauja armijai 
joj, ir yra gen. Gort, Mal
toj, pakeltas į maršalus.

— v •

KOMPANIJOS TRAUKIAMOS 
TEISMAN UŽ NETINKAMŲ 

VIELŲ PAGAMINIMĄ

Apskaičiuojama, kad 
1943 m. bus paimta j karo 
tarnybą 1,750,000 vedusių 
vyrų, kurie yra bevaikiai.

Amerikiečiai Puolė Japonu
Laivyną Solomon Salose

VVashington, D. C., sau
sio 4 — J. V. Laivynas 
praneša, kad Amerikiečių 
karo jėgos puolė du japo
nų destrojerius ir juos iš
trenkė iš kautynių. Taip
gi bombardavo Munda ae-

rodromą per dvi pastarą
sias dienas. Vieną destro- 
jerį padegė, ir komunika
tas sako, kad “tas destro- 
jeris išrodės skęstančioj 
padėtyj”.

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių valdžia 

Įkaitina ir traukia teisman 
penkias kompanijas, ku
rios gamino karo reika
lams vielas, bet ne tokias, 
kaip buvo reikalaujama. , 
Kaikurios kompanijos da- 

i vė valdžiai melagingus 
priparodymus apie vielų 
vertę ir apie gamybai nau
dotas medžiagas. Karo de- 
partmentas turėjo įsaky
ti pagamintas vielas var
toti tik manievruose, nes 
jos netinkamos vartoti 
karo frontuose. ■

Sakoma, kšd kompanijų 
atsakomingi pareigūnai į-

taisė net specialius trans
formatorius, kuriais val
džios inspektoriai negalė
jo patikrinti priimamų 
vielų. Transformatorius 
220 ohmų atsparumo vie

kas parodydavo 2,200 oh
mų atsparumo vielomis.

Teismo atsakomybėn 
patraukta šie kompanijų 
viršininkai: Thor S. John- 
son, Anaconda Wire & 
Cable kompanijos vedė
jas; Don Carpenter, Ma- 
rion kompanijos vedėjas; 
Chalmer Bishop, Marion 
kompanijos inspektorius; 
Frank Kunkle ir kiti.

Naujos Anglijos Lietuvių

Vasario 28 d., 1943 m., šv. Jurgio lietuvių parapi
jos svetainėje, St. James Avė., Norwood, Mass., įvyks 
ALRK. Federacijos apskričio vadovybėje Lietuvių Ka
talikų Seimelis.

Seimelio sesijos prasidės maždaug apie 2 vai. po 
pietų.

Mūsų organizacijų skyriai, draugijos prašomos 
išrinkti atstovus, paruošti įnešimų ir įpareigoti atsto
vus atvykti laiku.

ALRK. Federacijos Apskričių Valdyba —
Dvasios Vadas Kun. K. Vasys. 
Pirm. A. Daukantas. 
Rast. B. Jakutis.
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ĮVAIRIOS žinios
J. E. Kardinolas O'ConnelI Ragi-l 

naMelstislIžPergalęlrTaikg
Boston, Mass. — Sek-’valdo pasaulį, išklauso 

madienį. sausio 3 d. iš į- mūsų maldų”, 
vairių parapijų Šv. Vardo “Bažnyčia pergyveno 
draugijos nariai susirinko daug tokių krizių pirmiau 

ir visuomet likdavo stip
resnė. kaip buvo dėlto, 
kad vyrai, kaip jūs buvo 
nuoširdūs ir lojalūs ir at
virus Jos principams ir 
Jos dieviškai tikybai ir 
pažadėjimui”.

J. E. Kardinolas prašė 
Dievo laiminti mūsų vy
rus karo frontuose ir ra
gino melstis už šią šalį.

Po to. Jo Eminencijai 
vadovaujant, Šv. Vardo 
draugijos nariai ; 
jo maldas už pergalę ir 
taiką, ir gavę palaimini
mą skirstėsi pilni didžiau
sios meilės šv. Vardui.

į šv. Kryžiaus katedrą, 
kur įvyko specialės pa
maldos. kad atiduoti pa
garbą Šv. Vardui Jėzui.

J. E. Kardinolas O’Con- 
nell. Katalikų Bažnyčios 
Veteranas - Ganytojas, 
pasakė turiningą pamoks
lą ir vadovavo giedojime 
giesmių, jo paties parašy
tų Šv. Vardo garbei.

Garbingasis Ganytojas 
pareiškė, kad “Aš atėjau 
čia prašyti jūsų jungtis 
su manim maldoje, kad 
Dievas atsiųstų greitą 
pergalę ir garbingą taiką. 
Lai Dievas galybių, kuris

2
l Areštavo Komunistę 

Nowaką
Detroit, Mlch. — ‘Dirva’ 

rašo, kad gruodžio 11 d. 
areštavo Michigan lėgis- 

i latūros atstovą, Stanley 
iNowak- Nowakowski, ku
ris atvyko į Detroitą iš 
Chicagos keli metai atgal, 
redaguoti komunistų laik- 

i raštį. Laikraščiui suban- 
Į krutavus, Nowak dalyva
vo radikalų tarpe ir unijų 
judėjime, ir tos pažinties 

į dėliai jis laimėjo rinki- 
i mus į Michigan legislatū- 
rą.

Valdžios agentai dabar 
patikrinę jo praeities dar- 

■ bus surado, kad jis nuo 
j pat jaunystės buvo radi
kalas ir komunistas, bet 
1937 metais, išsiimdamas 
Amerikos pilietybės po- 
pieras, jis prisiekė, kad 

i nesąs komunistas ir kad 
' juo nėra buvęs. Tačiau 
rasta visi įrodymai, kad 
Nowak priimdamas Ame
rikos pilietybę buvo ko
munistas ir jo tada pada
ryta priesaika buvo klas
tinga. Už tai laukia didelė 
bausmė, būtent, $5,000 
pinigais ir penki metai ka
lėjimo. Bet valdžios pro
kuroras sako, reikalau
siąs Nowaką deportuoti.

__________________________

VVashington. D. C.—Šio
mis dienomis Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas William Green, pri
silaikydamas Toronto sei
mo nutarimo, sudarė ko
mitetą paruošimui poka
rinio plano, kuris bus į- 
teiktas taikos konferenci
jai. Be to. ADF. reikalaus, 
kad į taikos konferenciją 
būtų įleisti ir darbininkų 
atstovai.

Planavimo komitetą su
daro šie unijų atstovai:

David Dubinsky. Inter- 
national Ladies’ Garment 
Workers prezidentas: 

i Miss Agnės Nestor, Inter- 
_ ’ national Glove \Vorkers 

atkalbę- Union tyrinėjimo direkto
rius: Dr. Jonn Chiids iš 
Columbia Universiteto, 

. kuris atstovauja Ameri- 
i kos Mokytojų Federaciją; 
Harvey Brown, Interna- 
tional Brotherhood of Ma- 
chinists prezidentas;
George M. Harrison, Bro
therhood of Railway Mail 

įClerks prezidentas; Ri- 
, chard Gray. Bricklayers, 
1 Masons and Plasterers u- 
' nijos sekretorius; Rubin 
j Soderstrom, Illinois Statė i 
AFL. prezidentas; Miltoni 
P. Webster, Brotherhood 
of Sleeping Car Porters 
vice-prezidentas.

Svarbiausias tikslas pa
ruošti planą, kad suorga
nizuoti įr apginti dąrbi-. 
ninku reikalus įvairiuose: 
pasaulio kraštuose. Gali
mas dalykas, kad po karo, 
susidarys galinga tarp-1 

■ tautinė darbininkų orga- į

Naujos Zelandijos kariai, britų armijoj, Afrikoj, kai Rommelis buvo 
ištaškytas, ilsisi valandėlei prie amerikoniško sunkiojo tanko.

Ar Vargo Svoris Palengvės? ■ naujiena, kad komunis
tams nepatinka Katalikų 
Bažnyčios Vado kalba. 
Bet ji patinka šimtams 
milijonų sveikai protau
jantiems žmonėms. Popie
žiaus kalbą persispausdi
no visa didžioji spauda, ir 
redakcijiniais straipsniais 
labai gražiai apie ją atsi
liepė.

Su kiekvienais Naujaisiais Metais 
Griežtos mes laukiam atmainos:— 
Kad pakaitus likimo ratas 
Ką gero mums padovanos.

Kas pernai verkė, šįmet džiaugsis, 
Kas nusidirbo — pasilsės,
Ką spaudė nuovargis didžiausis, 
Tam vargo svoris palengvės.

Kada į buvusius pažiūrim
Senųjų Metų trūkumus,
Tai reikalauti teisę turim,
Kad šits metelis būt’ ramus.

Nes kiek aukų prarijo Marsas...
} Kiek bilijonų pinigų!

Kiek m’ūsų kareivėliai narsūs 
Tebturi sielvartų, vargų!

Nelaimėms, rodos, reik praūžti, 
Aušrinei žvaigždei suspindėt,
Priešų stiprybei metas lūžti,
Taikos balandžiui sučiulbėt.

Dėja, į tai nepanašu...
Pasauly kovos tebeverda, 
Daug kraujo ištekės lašų, 
Nes Marsas tebgalanda kard^.

Tačiau — kas žino? Metas šis
Gal neužbaigs žiaurių kautynių,
Bet jis jau priešus numalšys, 
Prives prie galo paskutinio.

Tada aušrelės spindulys 
Nekliudomas pradės ryškėti 
Ir sumažės mūs skaudulys. 
Nes saulei metas bus tekėti.

Tu mūsų brangiausia 
prabočių šalis!

Čia prakaitu mūsų
aplaistyta žeme.

Čia tiek atminimų
atranda širdis!

tų Oro Ministerijos ko
munikatas.

Tuo pačiu laiku Britų 
bomberiai puolė nacių į- 
staigas Šiaurinėje Pran
cūzijoje. Belgijoje, ir O- 
landijoje. Padarė nemažai 
nuostolių.

Serga Kun. J. Čažauskas
“Draugas” praneša, kad

Londonas, sausio 4 — 
Jung. Valstybių sunkieji 
bomberiai, lydimi 300 ko
votojų. puolė Vakarinę 
Prancūziją ir naikino.St. 
Nazaire submarinų bazę 
ir uostus. Priešo lėktuvai 
puolė Jung. Valstybių 
lėktuvus ir ore įvyko 
smarkios kautynės. J ,..J

. *" I f V> t

Kautynėse sunaikino 
nemažą skaičių priešo sunkiai serga kun. J. Ča- 
lėktuvų. tačiau septyni A- žauskas, šv. Baltramie- 
merikiečių bomberiai ne- jaus parapijos klebonas 
grįžo i savo bazę, sako, IVaukegan, III. Įsimetęs nizacija. 
jungtinis Jung. Valstybių. plaučių uždegimas. Mels 
Armijos Oro jėgų ir Bri- kimės už sergančius.

I
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J. V. Submarinai Sunaikino
7 Japonų laivus

I

VVashington. D. C. —Kū
čios pavakaryj, gruodžio 
24 d., prie gražios eglaitės

SCREEVS THE THING—Af: 
can d ve bombers ih the fer.m 
of giant insccts and mosąaitoc 
are in for somc snubbcd nosc: 
against scrccning which pro- 
tects U. S. forccs in Libcria 
[from their “attacks.” Capt 
George Pappas Iries out the 
jdoor on screcncd-in ftuarters 

(U. S. Army photo.)

Baltųjų Rūmų sode Prezi
dentas Rooseveltas pasa
kė kalbą. Sveikino gink
luotąsias karo jėgas, ku
rios visuose frontuose 
kaujasi su priešu, ir dar
bininkus, kurie nuošir
džiai dirba karo dirbtuvė
se.

Prezidentas savo kalbo
je pažymėjo, kad šįmet 
Kalėdos nejaukios, nes 

įveik visame pasaulyj vyk- 
>sta žiauri kova su žmoni- 
Į jos pavergėjais, kad kitų 
' metų Kalėdos būtų švie
sesnės, kai žmonija nusi
kratys vergijos pančius ir 
liks išlaisvinta. Laimėji
mas užtikrintas dėka A- 
merikos žmonių vieningu
mui ir pasiaukojimui. Rei
kia pasitikėti ateitimi.

Lietuvis Ruošiasi Būti 
Milijonieriumi

VVashington, D. C., sau
sio 4 — Jung. Valstybių 
submarinai šiomis dieno
mis nuskandino dar 7 ja
ponų laivus su kariniais 
kroviniais ir vieną laivą, 
kuriuo vežė kareivius. 
Taigi iki šiol nuskandinta 
112 japonų laivų.

v —

Geit Musteikis Maciu 
Tarnyboje

J. K.

I

Apie tuos, kurie aplei
džia ir išsižada tėvynės, 
štai ką sako Maironis: 
Tas ne Lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai, kaip kūdikis, apleis: 
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius karžygių keliais. 
Tas ne Lietuvis, kurs liežuvį 
Pamins brangiausios Lietuvos. 
Kursai savy užmuš lietuvį, 
Tėvynės išgama pastos.

Lietuviai komunistai sa
vy užmuša lietuvį; jie dir
ba svetimiems. Tai ar ko
munistai turi raciją pykti, 
kad mes juos vadiname iš
gamomis.

I

!

Komunistams labai ne
patinka, kad Amerikos 
lietuvių spauda vadina 
Paleckius, Gedvilas, Bim
bas ir kitus išgamomis, 
kvislingais.

Lai komunistai nukala 
naują vardą tiems, kurie 

j savo tėvynę už duobos 
plutą ar vieną kitą dolerį 
parduoda svetimiems, ku
rie dirba prieš tai, kas sa-

Įvo.
Lietuva yra mūsų senoji 

tėvynė. Ten mūsų gimi
nės, mūsų broliai praliejo 
daug prakaito dirbdami, 
praliejo kraują ją ginda
mi nuo priešų.

Teisingai sako Maironis: 
Ar giedrios išaušta

pavasario dienos. 
Ar krinta nuo dalgio

žvangučiai lankos, 
i Ar dreba nuo šalčio

nuplautos rugienos, 
i Mums bočių tėvynė

graži visados... 
, Ar šviečia mums saulė, 
į 
Į

i
Lietuvių komunistų or

ganizacijos konferencijo
je, spalių 25 d., 1942 m., 
Cudahy, Wis., dalyvavo 
tik “vienas broliškas dele
gatas”, rašo komunistų 
laikraštis. Kiti 10 delega
tų buvo visai nebroliški. 
Pridėjus “brolišką delega
tą”, viso dalyvavo 11.

šaulio blogybės, kurios 
turi būti sunaikintos.

Amerikiečiai, kurie svei
kai galvoja, moka atskirti 
komunizmą nuo Rusijos. 
Rusijos gyventojai kovo
ja ne už komunizmą, bet 
už savo žemę, i kurią, yra 
įsiveržę Hitlerio gaujos.

Suvienytų Tautų parei
gūnai yra aiškiai pasisa
kę prieš komunizmą, kaip 
ir prieš nacizmą. Todėl 
veltui komunistai bando 
prikergti hitlerizmo ar fa
šizmo vardą tiems, 
smerkia ir kovoja 
komunizmą, kaip ir 
fašizmą.

Maskvoje, kaip komu
nistų spauda rašo, yra pa
ruošiami lietuvių komu
nistų kadrai po karo val
dyti Lietuvą. Bergždžias 
darbas. Lietuvos gyvento
jai, pergyvenę dvi okupa- 

_. ei jas, ir be komunistų su-
nuejęs ge|j-s susįtvarkyti ir atsi

statyti.
Lietuviai komunistai, 

kurie pabėgo iš Lietuvos, 
geriau stotų į Raudonąją 
Armiją ir ginklu vytų 
priešą iš savo mylimos 
Rusijos, vietoj konferuo- 
ti ir mokytis, kaip Lietu
vą okupuoti ir valdyti. 
Komunistams, kurie gel
bėjo Lietuvos okupan
tams, vargiai beteks grįž
ti į Lietuvą.

Remk šios šalies apsigynimą! 
ar orai aptemę. Pirk Dcfense Bonds ir Starnps!

Musteikis

pirmuoju

I

(LKFSB) Jaunas Ame
rikos lietuvis Vincas Vai
čekauskas dabar yra šv. 
Dieviško Vardo vienuoly
ne Techny, III., kur eina 
kunigo mokslus ir ruošia
si misijonieriaus darbui. 
To vienuolyno tėvai yra 
labai daug pasidarbavę 
tyrinėdami atsilikusių ir 
laukinių tautų 
gyvenimą; tais 
šio vienuolyno 

i parašę svarbių

Londonas, sausio 4 — 
Pranešama, kad buvęs 
krašto apsaugos ministe- 
ris gen. Kazys 
perėjęs nacių tarnybon. 
Jis skaitomas
Lietuvos Quislingu, nes e- 
sąs pirmas labiau pagar
sėjęs pareigūnas, 
su naciais.

Lenkų sluoksniai prane-1
ša. kad gen. Musteikis ko
misaro Renteln tapo pas- 
įkirtas nacių sudarytos į- 
staigos tarėju.

Šio karo metu yra žinių, 
kurių negalima patikrin
ti. Jos gali būti teisingos 
ir gali būti propagandi
nės, ypač iš nacių ir kai- 
kurių, lietuviams nedrau
gingų. lenkų šaltinių.

kurie 
prieš 
prieš

papročius, 
klausimais 
vyrai yra 

veikalų.

Lietuvių komunistų lai
kraštis tik “Žiemos Šven
čių proga” sveikina sa
vuosius. Tačiau vienas ta
vernas komunistų laikraš
tį pasveikino “Kalėdomis 
ir Naujais Metais” Abu 
sveikinimai tilpo tame pa
čiame numeryj.

Komunistų laikraščiai 
visus kitus laikraščius, 
kurie smerkia komuniz
mą, skaito Hitlerio gynė
jais, fašistais. Tačiau visi 
sąmoningi žmonės su; 
pranta, kad hitlcrizmas ir 
komunizmas, tai

Chicagos komunistų ‘V.’ , 
gruodžio 26 d., 1942 m. 
laidoje sako: "Popiežius 
Kalbėjo — Nieko Aiškaus 
Nepasakė”, Tačiau iš tos 
“neaiškios” kalbos tas 
pats laikraštis gruodžio | 
28 d., 1942 m. laidoje pa
rašė ilgoką straipsnį, iš
kraipydamas Jo Švcnte- 

dvi pa- nybės kalbą. Niekam ne-

n

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelėje 

tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ.”, 2 aktai. 
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. 
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
lyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina ......

ESUMAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”. 
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas ..............

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICI- 
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrii ir 3 
moterys. Kaina ...............  — 15©-

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame
rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkicvič.... 20c.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų 
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina . ..........  —

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyr- 
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir "Mė
ginimas”. Kaina ..........................—.......-............

Su užsakymais kreipkitės — 
"DARBININKAS" 

366 W. Broadway, So. Bosi on, Mass.

35c.

15c.

25c.

30c.

15c.
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Pastabos Naujųjų Metų Proga I

“Su Naujais Metais — su nauja laime”, — taip 
kit kitą sveikindavo žmonės Lietuvoj. Amerikoje prie 
panašių linkėjimų dar prideda asmeninių pasiketini- 
mų: būsiu geras, nekeiksiu, nemeluosiu, neišdykau
siu ir tt. Tas girtinas pasiketinimų paprotys yra pasė
ka šitos filosofinės formulos, kad žmogaus laimingą 
ar nelaimingą likimą sudaro pats žmogus. Tai ne ko
kie mokslininkų išradimai, bet kolektyvinė tautų filo
sofija. Štai kokie žmonių posakiai: apdairų žmogų ir 
Dievas daboja; nesėjęs nepjausi; kaip pasiklosi, taip 
ir išsimiegosi; nepatepęs ratų nevažiuosi — ir daug 
panašių. Žmonių patyrimas čia rodyte rodo, kad taip 
vadinamoji laimė tai ne koks rastas ant kelio radi
nys, bet doro gyvenimo, darbštumo, sumanumo ir ap
dairumo pasekmės. Tad atrodo, kad linkėti laimingų 
Naujų Metų būtų lyg ir netikslu. Reikėtų tiesiog pa
sakyti: linkiu tau, kad šiais metais būtum geresnis ir 
darbštesnis, tai ir būsi laimingesnis. Bet kadangi taip 
drėbti artimui į akis būtų perdaug jau stačiokiška, tai 
kultūringi žmonės to vengia ir naujiesiems metams 
palieka kiekvieno laimę sudaryti. Mes gi žinom, kad 
Nauji Metai istorijos įvykių nesudaro, tik juos užre- 
korduoja. Tad nuo mūsų pareina būsimuosius metusi 
laimingus padaryti.

Tačiau būna tokių įvykių už kuriuos mes neatsa
kingi, nes jie ne mūsų galioje. Tai didžiulės viešosios 
nelaimės: karas, maras, potvyniai, žemės drebėjimai, 
limpamos ligos ir t.t. Čia tai jau paskirų žmonių nei 
tautų kaltinti netenka, nes tų tragedijų nieks nenori 
ir prie jų neprisideda, išskyrus karą, kurs yra grynai 
žmonių padarinys. Žinoma, ir čia atsakomybė nelygi, 
nes visą tautą ir net visą pasaulį gali įtraukti į karą 
viens kits diktatorius. '

Pasaulis gyvena vieną iš sunkiausių istorijos lai
kotarpių. Klausimai, šį karą iškėlę, yra tokie svar
būs, kad jų rišimas busimojoj taikos konferencijoj ža
da sukelti daug skaudžių susikirtimų, kurie nežinia 
kuo gali pasibaigti. Ir paties karo eiga labai sunki ir 
neaiški. Likimas abiem galais svyruoja. Kai kurių 
manymu karas dar tik prasidėjo. Kiti teigia, kad jis 
bet kada gali baigtis. Nieks tikrai nežino, bet einant 
saugiausiu keliu — pačiu viduriu — reikėtų spėlioti, 
kad šiuo momentu karas bus daugiau kaip įpusėjęs. 
Atsižvelgiant į milžinišką karo išsiplėtimą — jis apė
mė visa pasaulį — negalima lūkuriuoti, kad jis staiga 
nutruktų. Bet antra vertus, kariaujančių pajėga grei
čiau dabar išsisemia, negu senovėj, kaip antai šimto 
metų karas tarp Anglijos ir Prancūzijos (1330 — 1453, 
įskaitant paliaubų laikotarpius, jis, kaip matome, tę
sėsi ilgiau kaip 100 m.; arba 30 m. karas Vokietijoj iri 
Čekijoj (1618—1648). Susisiekimui ir kautynių prie
monėms tobulėjant, karai proporcingai trumpėja. Pe
reitas pasaulinis karas nusitęsė ilgiau, negu buvo ma
nyta. Ir dabartinis tęsiasi ilgiau, negu Hitleris buvo 
planavęs, bet 4—6 metų turėtų užtekti. Įskaitant į šį 
karą Lenkijos puolimą, (rūgs. 1939 m.), karas gali už
sibaigti 1943-44 m. Su japonais gali ir ilgiau nusitęsti, 
bet kai Hitleris bus nugalėtas, tai ir Japonija ilgai ne
galės laikytis. Taip spėlioja eiliniai politikai, bet jie 
gali skaudžiai nusivilti, nes šis neapykantos susirėmi
mas gali tol užsitęsti, kol kariaujančios šalys visiškai 
neišsisems. O milžinams sunegalėti reikia ilgo laiko.

I
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Kaip ten bebūtų, tautų vadai nenori būti netikė
tai užklupti ir jau dabar kalba apie busimąją taiką, ne 
ta prasme, kad taika jau būtų už durių, bet kad susita
rimo dirva būtų palaipsniui išdirbta. Tai būtina tuo 
atžvilgiu, kad šios taikos uždaviniai bus patys pla
čiausi ir opiausi, nes viso pasaulio likimas ir sutvar
kymas bus padėtas ant taikos konferencijos stalo. Be 
abejo visos problemos nebus pilnai išspręstos, bet pa

ltys svarbiausi principai karštai bus nagrinėjami. Di
džiausias uždavinys tai likviduoti diktatorių ideologi
ją, kuri peraukštai iškelia — tiesiog dievina — vals
tybę ir visiškai paneigia paskirų žmonių teises. Vals
tybė viskas, pilietis niekas — tai toks diktatorių prin
cipas. žmogus tai tarsi koks negyvas mašinos rate-

i lis, ar visur stumdoma šachmatų figūra, ar po ganyk- 
viens kits diktatorius. Tokiuose atsitikimuose kaip varinėjamas gyvulys gi diktatorius tai absoliu- 
viešos nelaimės, žmonės paprastai kaltina likimą (kas tus viešpats, prieš kurio valią ne puse žodžio negalima 
jis yr, tai nieks nežino) ir pageidauja, kad ateinančiais prasitarti. Tai atgaivinimas senovės azijatų vergijos, 
metais likimas būtų malonesnis. Katalikai ima daly- grįžimas į žiaurią stabmeldiją. Atsiras diktatorių, ku
ką konkrečiau ir aiškiau: jie prašo Dievulį, kad šiais rie įžūliai mėgins su demokratija sėbrauti. “Prieš tą 
būsimais metais apsaugotų pasaulį nuo nelaimių, o patį neprietelių kovojom”. Su tokiais bus daugiausia 
jeigu jos jau yra įvykusios, tai kad sutrumpintų išty- painiavos. Jie mėgins į demokratijos pasitikėjimą iši
rimų ar pabaudos laiką. briauti ir atsinešti savo kraitį — diktatūros ir vergo-

Esamasis karas, kaip ir visi karai, yra kelių gob- y-g pra(jus Tokįa nelemta galimybe demokratybės 
šių ir išdidžių diktatorių padaras. Jei taip, tai kam čia , . . ,, ._. T A -•. . , . . .... „ _ . .. , i vadai jau dabar susirupmę. Ir teisingai. Verčiau atvi-Apvaizdai kistis? Tegu jie pesasi, kol nusikamuos.; “ r .
Taip atrodo, bet ką gi kalti milijonai žūstančių ir varg- jras Piešas, negu apgaulingas, klastingas, prietelybe 
stančių žmonių? Dėl tų nekaltų karo aukų Dievulis .apsimetęs neprietelius, su kuriuo pirmiau ar paskiau 
suranda būdą karo baisenybėms sutrumpinti. K. teks sąskaitas suvesti. K.
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Per Maldą Į Pasisekimą
Rašo K. P. R.

Kad spausmas tau širdį kaip 
peiliais suspaus,

Kad žmonės pabėgs ir tavęs 
neužstos,

Pakelk tada širdį nuo žemės 
aukščiau,

O bus tau be žodžių kentėti 
lengviau!

Ei, bėk prie galingos maldos, 
Ramiau tau krūtinė vaitos!

ŽeligovskisVėlRuošiaNau
jus Planus Prieš Lietuvą
(LKFSB) Š. m. spalių 

mėn. 31 d. Edinburghe 
gen. Želigovski su būriu 
vienminčių sudarė Šiau
rės - Rytų Žemių Sąjungą, 
prisiekdami “atvaduoti” 
Vilnių. Pas save jie turi 
lakūnų “sparną” su Auš
ros Vartų Šv. P. M. atvaiz
du, turi ir tankų dalinius 
surištus su mūsų rytų že
mėmis. Anglijos lietuviai 
perduodami mums tas in
formacijas prašo, kad įta- 
kingesnieji lietuviai Ame
rikoje labiau išplėstų vie- 

i ningą sutartiną veikimą, 
|— kad Lietuvos
į žmonės sudarytų Vykdo
mąjį Komitetą, — kad la
biau tinkami žmonės ruo
štų planus Taikos konfe
rencijai. Parodytas akty
vumas galėtų atnešti ge
rų vaisių; net. pav., tarp 
tų pačių lenkų yra daug 
tokių, kurių nusistatymai 
nesutampa su Želigovs
kio.

oficialiai

.litus skriaudė, bet net į- 
sakė, kad motinos izraeli-- 
tus pačios savo kūdikius; 
žudytų. Tai peržengė vi
sas izraelitų kantrybės ri
bas, tai sulaužė visus tei
singumo nuostatus. Bet 
nebuvo kas žemėje izrae
litus užstotų ar kas jų pa- 

j sigailėtų. Faraonai buvo 
kurti, kad išgirstų izraeli
tų raudojimą, egiptiečiai 

Tuos žodžius yra para- buvo akli, kad pamatytų 
šęs mūsų mylimas dai- izraelitams daromą netei- 
nius Maironis. Ir mums jo sybę. Kur šauktis? Ir pa- 
žodžiai yra suprantami, kilo izraelitų maldavimai, 
kas skausmą patyrėm ir kaip vienas nepasiliaujan- 
kas skausme melstis mo- tis raudojimas, kurs tęsia- 
kėjom. Malda pasaldino ’ si dieną ir naktį, į Galybių 
skausmą ir nulaužė jo aš-' Viešpatį, į dangiškąjį Tė-j 
trumo spyglius. Tačiau vą. Ir pažvelgė Viešpats iš 
malda turi net tiek nuos
tabios galios, kad ji nere- nuo savo sosto angelus į 
tai moka skausmą iš viso Egipto šalį, kad bausmių

nebegalėjo, bet gerasis 
Dievas dėl jų maldų juos 
iš neteisybių išliuosavo,— 
mes lengvai priskaitytu- 
me šimtus ir tūkstančius. 
Tačiau šiame trumpame 
rašinyje to padaryti nega
lim. Mes tokius pavyz
džius surasime paskiau 
vieną po kito. O tuo tarpu 
tik melskimės karščiau, 
tik tikėkim giliau — na, 

į vyrai, pajudinkim žemę! 
Jei Visagalio vaikai, e- 
sam, mes pilnai galim su
gebėti tai padaryti. Mes 
Dievo teisybę paskelbsim 
pasauliui, mes pareik a- 
lausim pripažinti Kris
taus skelbtąją meilę, mes 
į kiekvieno kataliko šei
mą įnešim katalikišką lai
kraštį, kad būtų kas nuo
lat skelbia Dievo garbę. 
Tai mūsų šventa pareiga, 
jei mes norim palaimos iš 
dangaus mūsų šaliai! Tą 
pareigą mes garbingai at
liksim. O kas bus, jei 
skausmą ir pajuoką už tai 
iš nedorėlių sutiksim ? 
Mes žinome, kas bus. Išė
ję su malda į žygį už Die
vo garbę ir šalies laimę — 
mes skausmą į šipulius 
sutrupinsim, mes neteisy
bę vėjais paleisim!

Ir bus tik mūsų ateitis!

1
aukštybių! Jis pasiuntė I

-. . . . . . . . .—,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r,l
į šipulius sutrupint, ji mo-' rykštėmis nuplaktų Egip- « • •• . . ii jka visas pasaulio neteisy-1 tą, kad nulaužtų ragus iš- 
bes vėjais paleisti ir ji didžiajam Egipto karaliui 
moka skaisčiai nušviesti faraonui, kad egiptiečių 
šią žemę teisingumo sau- lavonais nuklotų Egipto; 
le! Na, vyrai, tik tikėkim žemę! Ir lūžo neteisingojo 
karščiau, tik glauskimės faraono ragai, angelų lau-i 
prie Dievo arčiau, ir kaip žiami, o Viešpats išvedė 
milžinas pajudinkim že- savo tautą iš Egipto į jai 
mę! Su Dievu mes viską žadėtą laimės šalį. Taigi 
galim, mes Visagalio vai-, izraelitų malda buvo tiek 
kai esam. Taip kalba Die- galinga, kad skausmą į ši- 
vas, taip kalba ir gyveni- pūlius sutrupino, o farao- 
mas. no neteisybę vėjais palei-

Dievo mylimi Izraelio do!
vaikai pateko į valdovui Panašių pavyzdžių, kur 
nemalonę senajame Egip-' neteisybių prislėgti gerie- 
te. Sužvėrėję valdovai fa- ji žmonės jau nei piršto 
raonai netik visaip izrae- prieš neteisybę pajudint

Iš Kelionės Egiptan
Prof. K. Pakštas

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

PAS KOPTUS — TIKRUOSIUS 
FARAONŲ AINIUS

Egipto karalystės plotas turi apie milijo
ną kvadratinių kilometrų, bet tai daugiausia 
dykumos, smėlio jūros, kuriose nėra sėslių 
gyventojų, o ir klajoklių beduinų labai ma
ža. Žmonių gyvenami Egipto plotai tęsiasi 
tiktai Nilo pakraščiuose ir jo žiotyse ir api
ma tik 35,000 kv. kilometrų, t. y. beveik du 
kartu mažiau negu Lietuva. Bet šitoje siau
roje žemės juostoje gyvena 16 milijonų žmo
nių. Taigi Egiptas yra tankiausiai gyvenama 
pasaulio šalis, kur viename kv. kilometre su
sigrūdę gyvena arti 500 žmonių, t. y. 11 kar
tų daugiau negu Lietuvoje.

Be senų vietos gyventojų, čia yra mies
tuose nemaža ir vėlesnių ateivių, svetimų 
valstybių piliečių: graikų 80,000, italų 55.000, 
britų 25.000, prancūzų 25.000, ispanų 2.500 ir 
po mažiau kitų europiečių. Ateiviai beveik 
visi krikščionys. Bet ir tarp senųjų vietinių 
gyventojų yra arti milijono krikščionių, ku
rie beveik visi priklauso koptų bažnyčiai. 
Tačiau yra ir katalikų koptų: jų apie J).000.

Tuo tarpu, kai musulmonai egiptiečiai 
gavo šiek tiek arabiško kraujo ir priėmė ne 
tik jų kalbą, bet ir kultūrą, tai koptai, pasili
kę krikščionimis, tuo lyg ir atsiribojo nuo a- 
rabų kraujo ir kultūrinės įtakos, nors savo 
senąją egiptišką kalbą ir užmiršo. Daugelio 
rašytojų koptai laikomi tikresniais egiptie
čiais, negu labiau suarabinti musulmonai. 
Kad ir seniau patyrę didelių persekiojimų iš 
musulmonų pusės, koptai šiandien yra pa
siekę aukštesnį kultūrinį laipsnį negu arabi- 
zuoti musulmonai. Koptų daugiau inteligen
tų, amatininkų, valdininkų ir šiaip aukščiau 
pakilusių žmonių. Kad arčiau su jais susipa
žinčiau, kitą sekmadienį nusprendžiau pa
tekti į koptų katalikų pamaldas. Jų bažnyčią 
vos suradau senojo miesto daly Musky, įsi
spraudusią į namų tankumyną. Kunigas lai
kė mišias sena koptų kalba, tačiau dalį mal
dų ir giesmių jis atliko ir arabiškai. Tai mi
šios buvo tarpais koptiškai, tarpais arabiš
kai laikomos. Jų mišiolai spausdinti 1736 ir 
1761 m. irgi dviem kalbom: koptiškai ir ara
biškai. Kunigas buvo apsirengęs geltona ka
pa, kaip ir armėnų, tik be apikaklės. Publi
kos buvo labai mišrios, bet driskių, kurių pas 
arabus gausybė, čia vis dėlto nebuvo. Vieni 
visai gerai, kiti pakenčiamai apsirėdę, dau
giausia europiškai. Moterys, kaip ir pas mus, 
laikėsi kairės bažnyčios pusės ir buvo beveik 
visos apsirėdę, juodai ir su skepetaitėmis, 
skrybėliuotų nedaug. Mane labiausiai stebi
no, kad nemaža dalis vyrų buvo per mišias 

su kepurėmis: su turkiškais tarbušais arba 
beduiniškomis emomis. Maniau iš karto, kad 
tai musulmonai, užėję pasižiūrėti katalikiš
kų pamaldų, bet man paskiau paaiškino, kad 
jie esą geri katalikai, tik prisilaiką seno Ry
tų papročio, pagal kurį pagarba išreiškiama 
pridengiant galvą. Juk čia Egipte ir Palesti
noje arabai, kaip ir ortodoksai žydai, gal tik 
guldami tenusiima savo tarbušus. Visur jie 
su tarbušais: gatvėje, moskėse, valdžios kan
celiarijose, restonaruose ir šeimynose.

Per mišias prie altoriaus giedojo arabiš
kai keletas vyrų, o paskui juos užtraukdavo 
ir visa bažnyčia, fisharmonijai pritariant. 
Nuotaika maldinga. Giesmės giedamos ne
blogai, vienu balsu, sutartinai, daug geriau 
negu arabų. Žinoma, gaidos orientališkos, 
mums neįprastos, vietomis panašios į grego- 
rianišką giedojimą.

Po mišių norėjau pasikalbėti su jų kunigu, 
bet tas nemoka nei lotyniškos, nei kurios ki
tos Europos kalbos, o vien tik koptiškai ir a- 
rabiškai. Bet čia pasimaišė jaunas simpatin
gas vaikinas Helmy Boutros, iš profesijos 
auksakalys, brangiųjų metalų ir akmenų 
specialistas. Jis išėjęs misijonierių mokyklą 
ir kalba prancūziškai ir angliškai. Pasisiūlė 
nuvesti mane tiesiai pas jų vyskupą, kurį jis 
gerai pažįsta. O man ir tai ne pro šalį. Ei
nam. Netoli bažnyčios surandam paprastus 
didelius namus su daugeliu kambarių ir mo
kykla. Koptų katalikų patriarchas esąs mi
ręs ir jį dabar laikinai pavaduoja patriarcha

to administratorius vysk. Mark Kuzam. Jis 
vyras dar nesenas, su stipria juoda barzda, 
malonaus, linksmo veido. Tolimą ir retą ke
leivį jis džiaugsmingai sutiko, pavaišino ka
va, ilgokai laikė ir daug papasakojo. Jis lais
vai kalba prancūziškai ir dar keliomis Euro
pos kalbomis. Painformavo, kad Abisinijos 
koptų apeigų katalikų mišios laikomos ghe- 
zų kalba, o Egipte — senąja koptiška su ara
biškais priedais. Egipte koptų katalikų esą 
arti 40.000, kurių dešimta dalis gyvena Kai
re. Gausingų atsivertimų dėka, jų skaičius 
kasmet paaugąs vienu tūkstančiu. Jie turi 
tris vyskupus, mažąją ir didžiąją seminariją 
ir apie 50 pradžios mokyklų, kuriose moko
ma arabiškai. Turi jie vieną katalikišką mė
nesinį laikraštį “EI Salah” (Gerumas ar Gė
rybė), skiriama jaunimui. Jis spausdinamas 
arabiškai, nes beveik visi koptai jau užmir
šę senąją savo kalbą, kurią mokanti tiktai 
dvasiški ja. Koptai (monofizitai ir katalikai) 
esą labiau apsišvietę negu kiti Egipto gyven
tojai, todėl ir turtingiau gyvena: jiems pri
klausąs koks trečdalis viso Egipto turtų, 
nors jie gyventojų tarpe sudaro tik keturio
liktą dalį.

Iš savo pusės papasakojęs Ekscelencijai 
kai ką ir apie Lietuvą, atsisveikinau ir nu
sprendžiau dar antrą kartą paklajoti senuo
se ir purvinuose priemiesčiuose, bazaruose. 
Tai garsieji

(Bus daugiau)
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LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SARASAS
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Žemiau talpiname iš Lie-: 
tavos išvežtų gyventojų 
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 ir 
alfabetiškai sudarytas. 
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo amžius ir gyve* 
namo ji vieta Lietuvoje.

12721. Žišienė- Ječenaitė. Ge
nė (Pranas), gimusi 1916, siu
vėja. gyv. vieta Kaunas.

12722. Žitkevičius. Balys (Do
mas), 45. karininkas, 
ta. Joskaičiai. Šėta.

12723. Žitkevičienė,
35. ūkininkė.

12724. Žitkevičius.
(Balys). 12, mokinys.

12725. Žitkevičius. Ipolitas 
(Balys), 9.

12726. Žitkevičius. Jonas (Ba
lys) . 3.

12727. Žitkevičius. Jurgis. 53, i 
policininkas, g. vieta Garliava.

12728. Žitkevičienė, 50. šeimi
ninkė.

12729. Žitkevičius. Vytautas
(Jurgis),
nys, gyv. vieta Kaunas.

12730. Žitkevičiūtė.
(Jurgis). 22. samdinė, 
Garliava.

12731. Žitkevičius, 
nas (Jurgis), 18. mokinys.

12732. Žiugžda, Karolis (Juo-i 
zas). 52. chemikas, gyv 
Igliškis, Marijampolė.

12733. žiugždienė.
(Jurgis), 22.

12734. Žiugžda. Zenonas (Ka
rolis). 9.

12735. Žiulys. Kazys (Sta- (Aleksas), 30, darbininkas, 
sys), 71, ūkininkas, gyv. vieta v. Vilijampolė. 
Moliškis. Utena.

12736. Žiūra. Jurgis (Jurgis), 
gimęs 1902, darbininkas, gyv. 
vieta Kleboniškis, Pažaislis.

Žiurienė - Adomaitė,
38, darbininkė.

Žitkevičius. Juozas
7. gyv. vieta Joskai-

| 
i

gis), 13.
12741. Žiūra, Juozas. 47, tei

sininkas. gyv. vieta Kaunas.
12742. Žiurienė, Marijona. 35. 
12743. Žiūra, Vytautas. 16. 

mokinys.
1274Į. Žiūra, Sigiu, 15. mo

kinė.
12745. Ziuraitienę, Aleksan

dra (Jurgis), 48. ūkininkė, g- 
v. Raščiukai, Girkalnis.

12746. Ziuraitytė, Genė 
tanas), 15. mokinė.

12747. Ziuraitytė. Sofija 
tanas), 9.

127|8. Žiurinskas. Juozas 
(Juozas), 18, siuvėjas, gyv. vie
ta Marijampolė.

12749. Žiuromskis. Leonardas 
(Julius), 20. darbininkas, gyv. 
vieta Vilnius.

12750. žižniauskas, Sobieslo- 
vas (Jeroslavas). 85, ūkinin
kas. g. v. Gegužynė. Ząsliai.

12751.
nija. 57,
Trakai.

12752.
(Sobieslovas). 28, darbininkas. 

12753. žižnievskienė. Marija 
i (Juozas). 37. šeimininkė, gyv. I
vieU Vilnius.

12754. Zižnievskytė. Janina 
14.

12755. žižys. Alfonsas. 29, 
darbininkas, g. vieU Kaunas.

12756.
(Pranas).

12757.

(An-

(An-

gyv. vie-

Elzbieta.

žižniauskienė, Stefa- 
samdinė. gyv. vieta

žižniauskas. Kazys

žižienė, Genovaitė 
gimusi 1916.
Žižmaras. Pranas

gimęs 1915, samdi- (pranas), gimęs 1907, mokyto-
I 

Aldona 
gyv. v.!

jas. gyv. vieta Vilnius.
12758. Žygelis, Kazys. 40, 

samdinys, gyv. v. Kėdainiai.
12759. Žygelienė, Stefanija 

Ge^ū^i* ] (Antanas), 35, gyv. vieta Jos- 
i vainiai, Kėdainiai, 
j 12760.

vieta mėnesių
12761.

Emilija 6
12762.

nina, 35. gyv. vieta Vilnius.
12763. Žlubeckis. Valerijus

or r ©•

12737.
Paulina,

12738.
(Balys).
eiai. Šėta.

12739. Žiuraitė. Genė (Jur
gis). 15.

12740. Žiūra. Liudvikas (Jur

kramente. Su Tabernaku
lio kalinio pagalba, — ji 
taip daug įvairių painių, 
nelaimių ir įvąirių nepasi
sekimų, savo gyvenime y- 
ra pasekmingai pergalėju
si. Ar gi Jis ją dabar ap
leis? Šaltos snaigės, bai
sios vėtros sų pūgą pešą- 
mos, jei į krūtinę įtsimu- 
šusios, — rodos, nustojo 
paprastosios savo jėgos, 
kai jį tvirtais, dyąsiniąįs 
meilės ryšiais, susijungu
si su Meilės kaliniu, — V. 
Jėzumi, klampodama pęr 
gilų sniegą, žengė pir
myn..., kąd tik Jis padėtų 
jei, pasiekti tuos namus, 
kuriuose yra pasislėpęs Jo 
tarnas — kunigas; kad tik 
ji laikų galėtų jam pra
nešti, apie taip didelį Die
vo tarnui gręsiantį pavo
jų, — kaip dideliai laimin
ga ji būtų! Gi su ja pačia, 
jeigu kas nors blogo ir at
sitiktų, tai ar yra jai taip 
svarbu ?

Tačiau jos vargšės ko
jos, kurios turėjo ją pas 
tėvą O’Beirne nunešti, pa
laipsniui žingsnis po žing
snio, pasidarė perdaug 
silpnos... Pagąliąu baisąus 
nuovargio visišką) nuga
lėta jos figūra, bejėgiškai 
sudribo į minkštu, pasle
piantį sniegą... Čia ji išgu
lėjo gal įšjtišąs valandas, 
kol, pagaliau, tėvas 0’- 
Ęeirne, išlipęs iš savo ark
lio balno, pamatė sniege 
begulinčią sušąlusią be 
sąmonės, į ledą pavirtu- j 
siuose drabužiuose, mote
riškės figūrą.

Tėvas O’Beirne atsar- ] 
giai ją pakėlė iš sniego, 
su dideliu vargu užsikėlė 
pryšakin savo balno ant 
arklio, — ir šuoliais leido
si namon, į laikinąją savo
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12769. žmiža, Vipcas (Juo
zas), 25. elektrotechnikas, gyv. 
vieta Rokiškis.

12770. Zosinienė, Danutė, 35. 
šeimininkė, g. v. Radviliškis.

12771. Žukovas. Vosilius (My
kolas), 70, kasierius. gyv. vie
ta Vilnius.

12772. žudickienė - Andri
jauskaitė. Vanda (Edvardas), 
42. g. v. Milošaičiai, Plungė.

12773. Žukas, Boleslovas 
(Jonas), gimęs 1912, darbinin
kas. gyv. v. Didžiasalįai. Leipa
lingis-

12774. žukienė. Marija. 27, 
Šeimininkė, gyv. vieta Kariniš- 
kis. Biržai.

12775. Žukas. Algimantas, 3. 
12776. Žukas. Juozas, 2.
12777. Žukas, Juozas (Ig

nas), 50, biznierius, g. v. Pil
viškiai.

12778. Žukienė. Erta, 45. šei
mininkė.

12779. Žukienė - Valančiūtė, 
Ona (Justinas, g. v. Kaunas.

12780. Žukas. Juozas (Ka
zys), gimęs 1896. mokytojas.

12781. Žukienė - Lukaitė, Jo
nė - Kazimiera, gimusi 1904, 
mokytoja.

12782. Žukas. Juozas Cezaris 
(Juozas), gimusi 1929. moki
nys.

12783. Žukas. Algimantas- 
Stasys (Juozas), gimęs 1933.

12784. Žukaitė, Marija (Juo
zas), gimusi 1938.

12785. Žukas, Antanas (A- 
Į lenksandras). 29, leitenantas, 
į g. v. Vilnius.

12786. Žukauskas, Antanas 
(Adomas), 38, ūkininkas, gyv. 
vieta Žemaitkiemis, Lazdijai.

12787. Žukauskienė. Marija, 
53. samdinys, g. v. Vilnius.

12788. Žukauskas. Stepas 
(Boleslovas), 48, vežikas, gyv. 
vieta Vilnius.

12789. Žukauskas, Viktoras 
(Juozas), 16, darbininkas, g. v. 
Vilnius.

12790. Žukauskas, Stasys 
(Antanas), 25, studentas, gyv. 
vieta Anykščiai.

12791. Žukauskas,
(Andrius), gimęs 1894. gyv. v. 
Kaunas.

12792. Žukauskienė. Juzė 
(Stasys), 39, buhalteris, gyv. 
vieta Kaunas.

12793.
(Liudas),
tas.

12794.
(Liudas),
nys.

12795.
(Liudas),

12796. Žukauskas. Jonas (Jo
nas), gimęs 1905, teisininkas, 
g. vieta Kaunas.

12797. Žukauskas,
(Kazys), gimęs 1899, 
nys. gyv. v. Saldutiškis, 
menai.

12798. Žukauskienė,
35.

12799. Žukauskas, Algirdas 
(Petras). 13, mokinys.

12800. Žukauskas, Mindau
gas (Petras). 8.
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Žygelytė, (Kazys), 10. 
amžiaus.
Žygelis. Vimutis (Ka-

Žlatbariškaitė. Anta-

I

12764. Žmuida. Antanas. 39. 
darbininkas, g. v. Vičiūnai.

12765. Žmuida. Vladas (An
tanas), 40. ūkininkas, gyv. vie
ta Sasnava. Marijampolė.

12766. Žmuidzinienė. Magdė. 
28. šeimininkė.

12767. žmuida. Vladas (Vla
das) . 5.

I
12768. Žmuidaitė. Ona (VIa-Į 

das). 4. __ I
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6AUTI SEKAMŲ KNYGŲ —

ABC Pradžiamokslis - elementorius. 40 pusi. Kaina 30c.

DIEVO MOTINOS APSIREISKIMAS ant Kalno 
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis. 65 
pusi. Kaina ............... .*..... T.............................

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pust Kaina ............................

GELIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina ................

KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun. 
P. Juškaitis. Kaina .................................................

NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K. 
Kaina ............... ........ ............. ....................................

NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina 20c.

NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
Kaina .............       15c.

NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina...........  20c.

TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
Graži apysaka. Kaina ......................................... 25c.

PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė 
Kun. J. Paškauskas. Kaina 25c.

PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS, parašė Gerutis, 87 
pusi. Kaina .......................... ...................................

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na ....................................................................-.......

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJI
MAS- Čia rasite daugybę įvairių valgiams 
gaminti receptų. Kaina su p-’sluntimu

Su užsakymais kreipkitės —

| "DARBININKAS"
I 36S W. Broadway, So. Boston, Mass.

Pietų

Liudas

Žukauskas. Liudas 
gimęs 1923. studen-

Žukauskas, 
gimęs 1927,

Žukauskas, 
gimęs 1931.
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Naujos Zelandijos karys, kuris kovojo su britų aš
tunta armija Egipte, parodo, kaip intensyviai buvo 
kariaujama su nacių Stuka dive-bomberiais. Šovinių 
diržas duoda vaizdą, kaip šoviniais buvo penimas na
cių bomberis ir bomberiai.

J. Butkevičius.

riaus nučiupti, kai rytą jis 
čia ateis... Vadinasi, man 

į pasisekė daug geriau, ne
gu tikėjausi!

Stasys 
moki-

Juozas

Petras 
samdi- 
Links-

Anelė

Kun. J. Paškauskas 
labai įdomi ir verta 

Kaina tik

Parašė
Knygutė 
kiekvienam įsigyti.
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway 
3o. Boston. Mass.

(įvykis paremtas tikrais para
šais, paliudytais faktais). <

Ponia Darren, išgirdusi 
tokį baisų ir šventvagišką i 
kareivio keiksmą ir ble
vyzgojimą prieš nieku 
nekaltą V. Dievo tarną,— 
smarkiai kelis kartus 
krūptelėjo. Savo širdies 
gelmėse ji pradėjo karš
tai melstis, kad V. Dievas 
teiktųsi tą baisią ir stai
gią, bekabančią ant Savo 
tarno nelaimės rykštę, ir 
tuo pačiu nedaleistų taip 
baisiai užrūstinti Šv. Savo 
Sūnų. Dabar jai staiga a- 
tėjo galvon išganinga, į- 
kvepianti mintis:
— “Jūs tiesą sakote. Iš-’ 

tikrųjų aš pažįstu tokį nu
driskusį, rudabarzdį žmo
gų, kaip Jūs sakote, kuris 
čia dažnai po mūsų apy-] 
linkę vaikščioja. Jis daž-j 
nai pasisiūlo žmonėms at
likti mažus, pavienius dar
belius. šiandieną ir man 
pačiai, — jis prižadėjo ryt 
rytą atėjęs nukasti sniegą 
nuo mano namelių. Aš 
manau, kad jeigu Jūs pa
siliksite čia per naktį, 
kuomet oras toks baisus, 
tai rytą, kai jis čia ateis, 
labai lengvai galėsite jį 
pagauti... Juk Dievas vie
nas težino, kas gali atsi
tikti ir jums patiems, kai 
tokioje baisioje sniego pū
goje ir šalty, naktį ten į 
medžius, išeisite jo lauk
ti...” — gudriai kalbėjo 
kareiviui senutė.

Čia ponia Darren karei
viui nieko nemelavo! Tė
vas O’Beirne, kasdieną ją 
aplankydavo, ir suteikda
vo jei visus dvasinius šv. 
Katalikų Bažnyčios patar
navimus, ir atsižvelgiant į| darydamas baisiai vargin- 
didelį jos metų skaitlių ir 
silpną sveikatą, — ir įvai
rius namų ruošos darbe
lius, pats už ją padaryda
vo.

'J •

w 1 — Velniai
kur čia paimtų, — tai ląi-

” — rankas iš 
džiaugsmo trindamas, de
moniškai džiaugėsi karei
vis. — “Be abejonės, kad 
aš niekur šiąnakt iš čia 
neisiu!”

Dabar jis vėl sėdosi kė
dėn, iš kurios besikarš
čiuodamas buvo pašokęs, 
ir palinko prie krosnies. 
Ponia Darren buvo labai 
užimta beruošiama jam 
vakariene, kurią ji drau
gingai vėliau valgė kartu 
su kareiviu. — “Geras vy
nas!” — pamąstė kareivis, 
nesigėdindamas paprašy
ti dar daugiau, kurio šei
mininkė buvo jam patie
kusi. Gerosios šeiminin
kės rūpesčiu ir ragini-] 
mais, — netrukus ir visą] 
butelį, kareivis pasekmin
gai ištuštino! Pagaliau di
džiausiam savo pasitenki
nimui, atydžiai ji pastebė
jo, kad kareivis palaips
niui jau buvo visiškai nu
sigėręs. Galop jo gąlva be
jėgiai nusviro jam ant 
krūtinės; jis sudribo kėdė
je, ir greitai giliai užmi
go... Ji atsargiai jį tėmijo. 
Už dešimties minutų lai
ko, garsus jo knarkimas, 
galutinai senutę pertikri
no, kad kareivis jau yra} 
kietai įmigęs. Dabar jį ap
sisiautė savo pečius didele 
skara ir pasileido iš name
lių laukan...

Sniegas iš dangiškos er
dvės dabar krito kur-kaslj 
daugiau, negu pirma, ir 
smargus vėjas, pašėlusiai 
jį nešiojo į visas šalis, pa-V

mikis’...

ninką, ir abu veikiai pa
matė, kaip ji pilnai atga
vo savo sąmonę...

— “Ar dabar, jautiesi 
jau kiek geriau mamyte?”
— su didžiausia meile, 
gailestingumu ir užuojau
ta, pakląusė jos dvasinin
kas, tėvąs O’Beirne.
— “Truputį geriau, Tė

veli, ačiū Aukšeiausią- 
jam!” — atsakė ligonė. 
Paskiau, kai jos akys pra
dėjo vaikštinėti aplinkui 
po kambarį, — gana nus
tebintu savo balsu, rūpes
tingai ji paklausė:
— “Tėveli! — Aš niekaip 

pebegąliu suprasti to, 
kaip čia patekau!?”

Čia dvasininkas visą aiš
kiai jei papasakojo, kaip 
jis ją sušąlusią, be sąųio- 
nės sniege begulinčią at
rado. Bet didžiausias 
skeptiškumas aiškiai su
žibo visame pabalusiame 
jos veide, kai iš dvasinin
ko lūpų ji išgirdo jį sa
kant, — kad jis ją ten 
sniege begulinčią atradęs 
vien dėl to, — kad asme
ninis jos Pasiuntinys, — 
jam apie tai pranešęs, ir 
aiškiai nurpdęs tą vietą, 

jkame sniege ji nualpusį 
Į gulinti.
] — “Mano Pasiuntinys!?”
— sušuko su didžiausiu 

] nusistebėjimu senutė. —
Kokį” pasiuntinį jūs Tė- 

- .T —v-1 kalbate!? — 
Aš jokio pasiuntinio ne- 

t....... e -____-tJ1 siunčiau, ir visiškai nega:
^ętą. * Įėjau siųsti... — Jūs, Te

praėjo kelios dienos lai-jve^.’ turite didelę, stambią 
ko, kol ji bejausmiai be-j^a^\
gulėdama, pagaliau pra-! * ne> mamyte! — 
_i — • i . • ' ' < ■ ' i Ag i ly 1dėjo atgauti savo sąmonę.:,v1k 
Pastebėjęs ją pirmutiniu1 tunu’

ii
veli, Čia man¥ 7 -J * J «

I

kartu pakeliant vokus ir 
atidarant savo akis, tėvas 
O’Beirne su didžiausiu 
džiaugsmu prišoko prie I 

i jos lovos, ir pasilenkęs pa- į 
žvelgė į jos veidą. Paskiau į 
jis pasišaukė savo šeimi-1

i Aš visai jokios klaidos ne- 
! — Juk aš ne sapne 

Tamstos pasiuntinį sap
navau... Atrodo, kad šiuo 
momentu, Tamsta, geroji 
mamyte, tik nebeįstengia
te jo atsiminti”, — rimtai 
atsakė jai dvasininkas.

(Bus daugiau)
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G.H-RiCHABDSpu |

1480 Bridge St., Tel. 3-9632 Dracut, Lflass. |
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HOLLAND į

268 Mammoth Roacį, Tel. 7101, Lowell, Mąss. 
?

SHEAHAN'S PACKAGE STORE
3 Gallągher Sq., Tel. 2-9431 Lowell, Mass. |

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washingion Blvd.
BALTIMORE, Md.

Tęlephone Plaza 8695
' Llmoalnal dėl visokių reikalų. Į

— “Ar taip!? — Ištikrųjų 
jis čia ryt rytą ateis!? Oh! 
— Tai puiku!” — su už
springusiu juoku sušuko 
kareivis. — “Labai gerai, 
kad pirmiau ir nesužino- 
jei, kad jis yra popiežiaus 
agentas; gal nė pati nesi- 
jausdama, būtumei jį iš 
čia kaip kiškį išbaidžiusi... 
Dabar, man pirmutiniam 
ta garbė teks, jį už kalnie-

gą kelionę silpnai, be jėgų 
senutei keleivei. Jos kelio
nės progresas buvo nepa
prastai mažas, ir jos šir
dis pradėjo nujausti, kad 
ji nebeįstengs pasiekti sa
vo kelionės tikslą, — vie
ną jei žinoma namą, L. 
miestelio pakrašty, kame 
tuo tarpu slėpėsi medžio
jamas jos sūnaitis, Tėvas, 
O’Beirne.

Per visą ilgą savo šioje 
žemėje gyvenimą, ponia 
Darren turėjo didelį ir 
karštą savo pamaldumą, 
į V. Jėzų šv. Altoriaus Sa-

HALI Tfce Florist
26 School St., Tel. 1422 Taunton ,Mass. |

-r - • — * -T . - -• • ’ -r-v

LEONAM) « BAKĘJi STOVE GO- £
Cushman jSt., Tąunton, Mass. §

iBostock Furniture Company
1*

įvairūs namams rakandai

I10—12 Trescott St., T^l. 3421 Taųnton, Mass. |
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—Nelaimės tėvynės 
Ant mano krūtinės

Išdegino kryžių, įspaudė giliai..

—15 mptų nuo mirties kun. Dr. Mot. Gustaičio. — Kaip 
gyveno Vyčių himno autorius. — "Mergą pramokysi, tik 
gaspadinę sugadinsi'7. — Lietuviai Rusijos ištrėmime.— 
Kaip Čikagos lietuvė solistė pažadino poetui įkvėpimą.

nuoliška marijonų įtaka 
prisidėjo jame išauklėti 
dar didesnį dvasios švel
numą.

Taip jau buvo Apvaizdos 
lemta, kad tuo laiku Sei
nų vyskupu liko Ant. Ba-

Šitaip jautriai pirmojo 
pasaulinio karo metu de
javo poetas M. Gustaitis 
savo eilėraščių rinkinyje ranauskas. Jisai labai ver

tino mokslą ir kunigams, 
ypač gabiesiems kalbėda
vo:
— Važiuokite į aukštes

nes mokyklas, kad ir pusė 
dvasiškių, aš tuo tarpu su 
likusiais apsidirbsiu. Už 
tat sugrįžę daugeriopai 
atsilyginsite už išeikvotus 
mokslui metus”.

Gustaitis nusprendė sie
kti dar aukštesnio moks
lo, bet rusai to labiausiai 
nemėgo. Todėl jisai gau
na iš policijos leidimą ne
va gydytis į užsienį, čia gi 
pasivadinęs slapyvardžiu 
Mot. Balandis (kad rusai 
nesusektų) mokos Euro
pos universitetuose— Vo
kietijoje, Italijoje, Šveica
rijoje.
ŠVIESOS LIETUVOS 
LIAUDŽIAI!

Grįžęs iš užsienio gavo 
: — kapelionu į 

Marijampolės gimnaziją. 
Čia ne tik dėstė tikybą, 
bet prie progos per savo 
pamokas primindavo Lie
tuvos praeitį, pasakojo a- 
pie lietuviškus raštus ir 
net pats tarp mokinių pla
tino lietuvišką spaudą. 
Rusai nepalankiai žiūrėjo 
į tokį jauno kunigo - dak
taro darbą, bet Gustaitis 
savo mokėjo padaryti 

į naudodamas didžiausį at- 
• sargumą. Matydamas, 
kaip Lietuvos kaimui rei- 

' kalinga šviesos, jisai daro 
į pastangas įkurti ‘Žiburio’ 
draugiją. Tas pasiseka į- 
vykdyti 1906 metais ir jau 
sekančiais metais įstei
giama Marijampolėje pir
moji lietuvių mergaičių 

~ 1 buvo 
didelis žingsnis, nes anuo 
laiku Lietuvoje daug kas 
manė, kad mergaičių iš 
viso nereikia į mokslą lei
sti. Tiesiai, net kalbėdavo:

— Išgersi, tai bent žino
si, kad pasigėrei, o mergą 
pramokysi, tai tik gaspa- 
dinę sugadinsi!

Gustaitis gi priešingai, 
manė, kad išlavinus, iš-

“Tėvynės Ašaros”. Nese
niai suėjo 15 metų nuo to 
mūsų mielo rašytojo mir
ties; dabarties Lietuvos 
nelaimės mūsų širdį dar 
labiau graudena ir mes 
dar su didesniu persiėmi- 
mu prisimename tą tėvy
nės ašarų poetą.
NEMUNO, JĖSIOS 
PAŠLAITĖSE BRENDO 
POETO SIELA

Motiejus Gustaitis kilęs 
iš Aukštosios Panemunės 
parapijos. Gabus jauni
kaitis per dvejus metus 
baigės pradžios mokyklą 
įstojo į Mariampolės gim
naziją, kur buvo garsusis 
lietuvybės žadintojas Pet
ras jdiaučiūnas. Atosto
gas praleisdavo pas savo 
gimines Pajėsyje, kur me
džiais apaugę paupių šlai
tai jautriai poeto sielai
atskteidė tėvynės gamtos; k j
rrvirvryt I\T z\v»ri/4 o m o <-« nim ome” ' 1 vgrožį. Norėdamas dvasios 
šviesą nešti Lietuvos žmo
nėms stojo į Seinų dvasi
nę seminariją. Čia įsitrau
kė į lietuvių klierikų slap
tą sąjūdį, kurio nariai tu
rėdavo lietuviškoje- -nuo
taikoje pravedamus susi
rinkimus, rašydavo strai
psnius į lietuviškus laik
raščius. Tas lietuvių idea
listų būrelis netik leido 
savo lietuvišką laikraštėlį 
“Knapt”, bet ir daug pri
sidėjo prie įkūrimo ir pa
laikymo Tilžėje leistojo 
“Varpo”.
TARP IŠMIRŠTANČIŲ 
BALTŲJŲ TĖVŲ...

Įšventintas kunigu buvo 
paskirtas vikaru į Mari- 
jąppolę. Čionai gyveno i 
tėvai marijonai, L___
lengva būdavo pažinti iš 
jų baltų kunigiškų drabu
žių. Rusų valdžia buvo už
dariusi jų naujokyną, tai
gi buvo parapijoje tik se
ni, beišmirštą tėvai. Jau
ną kunigą parapijiečiai 
labai mielai sutiko. Bet 
jis vengė vaišių, pramogų, 
visą atliekamą laiką nesi
skirdamas su knyga. Vie-

kuriuos progimnazija. Tai

»
*

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS 
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir ’ [ 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- 1 [ 
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. J | 

Į į Adresas: . . L
i; FRANCISCAN FATHERS i!
į; 310 OrchardStreet Pittsburgh, Penna. | 

Telephone — Hemlock 6567 j'
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Laivyno pranešimai pa
rodo, kad bazės Amerikos 
kovojantiems vyrams bu
vo įsteigtos tolimuose Fi
dži Salose.

Fidži Salos, Anglijos val
domos nuo 1874 m., ran
dasi tarpe Naujos Kaledo- 
nijos ir Samoa pietų Paci- 
fiko vandenyse. Jos apima 
daugiau žemės negu Ha- 
vajų Salos. Vitu Levi, di- 

1 džiausią iš 250 salų šioj 
grupėj, 75 mylių ilgio ir 
50 mylių pločio, yra pusė 
Massachusetts didumo.

Pagal pranešimą iš Na-I

I

Prie Amerikoniško klubo Londone, atvykusios merginos iš Amerikos 
darbuotis prie Raudonojo Kryžiaus,linksmai sutiktos ten esančių ameri
kiečių karių, žygiuoja į klubą, kuris tik ką atidarytas.

auklė jus būsimąsias mo-I 
tinas, ateis šviesesnės va
landos Lietuvai. Todėl ji
sai pats, beveik jokio at
lyginimo negaudamas i- 
masi vadovauti anai mo
kyklai ir rašo atsišauki- knygelę 
mus į Lietuvos žmones:
— Norint prikelti tėvynę 

iš šimtmečio miego, iš 
amžinos vergijos, norint — Nuženk Galybe iš Dangaus, 
išblaškyti tą visuomet Sustiprink jauną Vyčių dvasią! 
niūksančią prieš mūsų a- Mes už teisybę stosim drąsiai 
kis mirties šmėklą, kuri Tėvynę ginti kuonarsiaus. 
mus lyg koksai istorijos O plieno kardas priešą draus, 
šešėlis tuointimpos grau
dina ir slegia, — turi būti 
mūsų visų obalsis: dau
giau šviesos! Ne kaiku-, 
riems tiktai luomams, ne 
išrinktiems laimės vai
kams, bet plačiai visuome
nei, visiems tautos sluoks
niams be skirtumo...”
ŠVEICARIJA... 
MARIJAMPOLĖJE

Jis ypač brangino religi
nį auklėjimą (koks sten
giamasi dabar pravesti 
USA lietuviškose parapi
jinėse mokyklose) ir rašė:
— Jeigu visur, tai tuo la

biau religija reikalinga 
mokykloje ir auklėtnamy-. 
je. Ji tenai, kur perdėtinis , 
nemato ir veikti negali,; 
visados šviečia, it lempa 
ir apsaugoja nuo daugy
bės paklydimų. Pašalinus! 
gi ją, mokykla pavirstų į 
kareivių lagerį, kur reikė
tų vien baime užlaikyti 
tvarką... Išleisti gi jauni
mą iš mokyklos į margąjį 
pasaulį, nedavus jam tvir
tų tikėjimo principų, tai 
vistiek. ką paleisti bevai- 
rį laivą audrotomis marė
mis”.

Stengdamasis Lietuvon 
perkelti geriausius auklė
jimo būdus, jisai Mari
jampolės gimnazijoje į- 

į kurdina garsiausią Lietu
vos auklėtoją Mariją Peč- 
kauskaitę, kuri Šveicari
jos garsenybės Foersterio 
patyrimą perkelia ir pri
taiko toje Lietuvos 
auklėjimo įstaigoje.
NAUJAME 
PASAULYJE

Norėdamas sukelti dau
giau lėšų Lietuvos kaimie-

čių švietimui, Gustaitis 
prieš pat Didįjį Karą buvo 
atvykęs į Ameriką. Čia ji
sai išleido ir savo gražių 
eilėraščių rinkinį “Tėvy
nės Ašaros”, o taip pat 

“Liet. Vyčių Do- 
| vanėlė”, kurioje išspaus- 
' dintas ir jo parašytasai 

| Vyčių himnas:

■i~

y f r. r- ofzvcirv, zAr'Oclol

f"! i'Itg u?

i
Šį Vyčių himną ir Lietu

-vos skautai naudojo kaip 
savo himną.

! Amerikiečiams poetas 
paliko mielą įspūdį. Viena 
jį pažinusi ponia pasako
jo:

— Jis buvo kuklus, ma
lonus, draugiškas, tylus, 
I nuošalus; nedaug kalbėt, 
nedaug valgyt, išlaikyt 

: nuosaikumą.
I Kai jis rengėsi grįžti į 
Lietuvą, išleistuvių vaka
re lietuvė solistė Pocienė 
gražiai scenoje užtraukė:

i — Leiskit į tėvynę, leiskit pas 
savus...

90 laipsnių 
ir nežemiau 
Mūsų karei- 

devėti tokius

tional Geographic Drau
gystės Fidži Salos yra 
skirtingos nuo kitų salų 
Pietų Pacifike. Jos ne 
mažos ir oras ten ne karš
tas. Nors jos yra tropi
kuose, klimatas vidutinis 
dėlei aukštų kalnų, kurie 
kįla ligi debesių ir vėsina 
orą. Temperatūra tik daž
nai viršija 
Fahrenheit, 
65 laipsnių, 
viai galės
drabužius kokius nešioja 
namie. Baltiems žmonėms 
klimatas labai patinka, jis 
labai sveikas ir nors ten 
yra daug uodų, bet mala- 
rijos nėra.

Fidži Salas prieš kiek 
: laiko apgyvendino kani
balai. Ir kada pirmieji 
misijonieriai nuvyko te
nai anksti praeitą šimt
metį, jie rado, kad šie Fi
dži žmonės aplenkė jų 
kaimynus kanibalų pa
pročiuose. Bet į laiką, su 
misijonierių pagelba, jie 
apleido jų tankumynų a- 
petitus. Visi gyventojai 
tapo krikščionys. Šių die
nų gyventojai yra švel
naus būdo, mandagūs ir 
nuoširdūs.

Su karo pradžia buvo a- 
pie 200,000 gyventojų sa
lose. Iš tų, 4,000 buvo eu
ropiečiai, 101,000 vietinių 
ir apie 92,000 rytų indėnų, 
kurie dirba prie cukraus 
produkcijos, nes vietiniai 
nemėgsta dirbti plantaci- 

įjjos darbus.
Normaliais laikais čia 

i buvo daug cukraus ir ry- 
žų malūnų, skerdinyčių ir 
kitų industrijų įstaigų.

Mažai yra kelių salose. 
: Laivai ir laiveliai buvo 
! vartojami vietinėj trans- 
portacijoj. Kada garsusis 
Panama Canal buvo ati
daryta, ekonominis gyve
nimas salų sparčiai ėjo, 
nes trumpesnis kelias Pa
cifike sujungė jas su An
glijos - Australijos - Nau
jos Zelandijos laivų keliu.

Salų svarbiausias mies
tas yra Šuva su 14,000 gy
ventojų. Turi gilų uostą, 
vandens įtaisų, elektrinę 
šviesą ir telefonus. Svar
biausios statybos yra iš 
cemento. Šuva iš apie 2 
ketvirtainių mylių, yra 
svarbiausias kabelų uos
tas tarp Kanados ir Aus
tralijos. Laivai iš Vancou- 
ver. Kanada į Sydney, Aus 
tralija. čia sustoja. Laivai 
tarpe Naujos Zelandijos 
ir Australijos sustodavo 
Šuva kas savaitė prieš ka
rą.

Čia randasi aukšti kal
nai. Aukščiausias Mount 
Victoria, pasiekia net 
4,500 pėdų. FLIS.

ti skaitydamas jo eilėraš- - 
tį, kaip va šitas: i
— Tėvyne mano mylimoji! 
Tokia graži buvai, šviesi: 
Taip širdį būdavo vilioji 
Ir meilės glėbį ištiesi!.. 
Nū jau ramybės tavo rūmai 
Sugriauti... sūnūs išvaikyti... 
Ugnies gyvatės sienoms rangos. 
Padangėms skliaučias gaisras- 

dūmai...
O sielvartų liepsnoms gesinti 
Tik ašaros ir kraujo bangos... 
Ar kas paguos našlaičių kraštą. 
Tėvyne mano mylimoji ? 
Ar kas palengvins tavo naštą, 
Sakyk mieliausia?... Tu vaitoji!

Ne tik eilėraščiai jo bu
vo jautrūs. Jis rašė gra
žius pamokslus, vertė 
Mickevičiaus “Krymo so
netus”, “Vėlines”, lotynų 
poetų (Virgilijaus, Ovidi
jaus) kūrinius.
PALŪŽO...

Gal tas įtemptas darbas 
jo ir sveikatą iščiulpė. Ji-: 
sai mirė 1927 m. gruodžio' 
mėn. 23 d. Ant jo kapo 
Lazdijuose broliai pasta
tė akmens paminklą, ku
riame iškalta jo paties žo
džiai iš eilėraščio “Ties; 
mano kryžiumi”:
— Čia glūdi giesmės nerašytos, 
Tai vyro mintys nesakytos. 
Kurias likimas nuslopino
Ir niekas, niekas jų nežino".

Ir mūsų mintys skrieda- 
mos prie jo kapo kartoja 
to dainiaus žodžius:
— Nors taip toli — už okeano. 
Matau tave, tėvyne mano! 
Kada ateis ta valanda.
Kad grįšiu vėl? Kada, kada?...

Ir mums ima vaidentis 
siaubingi vaizdai, apie ku
riuos poetas kalba:
— Brolau, kad grįši į Lietuvą. 
Brangių nerasi giminių.
Bet rasi kaulų didžią krūvą. 
Lavonų daugei, kapinių...

Bet mes patys braukda
mi ašarą žadiname viltį 
drauge su dainiumi: 
“Neverk tėvynė, kad ir kraujas 
Taip gausiai liejas srovėmis; 
Neverk, ateis gadynės naujos— 
Dar šviečia tau skaisti viltis!”

K. J. PRUNSKIS.

mime ir jį taip kamavo tė
vynės ilgesys; ypač įsiga
lėjus ten bolševikams.
— Slenka dienos, — rašo 

jisai, ilgos — kaip karo 
metai, nuobodžios — kaip 
šiaurės gamta. Širdis ver
žias Lietuvon, bet ir ten 

į neranda ramios vietelės... 
O čia, kur pažvelgsi, visur 

: šaltos vargo bangos puto- 
I ja. Kartais nei iš šio, nei iš 
!to plykstels jausmas, lyg 
Į elektros kibirkštis, ap- 
! niauks akis ašara ir ne- 
! jučiomis giliai atsidūsti, 
pats nežinodamas ko ir 
kam: tik jauti, kad sunku, 
kad širdį kas gniaužo...”

Tėvynėn vis dėlto sugrį
žo. čia buvo pakviestas 
Seinų, vėliau Lazdijų gim
nazijos direktoriaus pa
reigoms, kurias ėjo iki pat 
mirties.
TĖVYNĖS DAINIUS

Nežiūrint gausių parei
gų Gustaitis yra parašęs 
26 knygeles, didesnes ir 
mažesnes skaitant su jų 
visomis laidomis. Pažy
mėtina, kad jo kūriniui 
“Broliai” mūsų garsiausis 
kompozitorius Č. Sasnau
skas sukūrė didingą 
muziką. Ši epiškai lyriškai 
kantata buvo atlikta ir A-j 
merikos scenoje. Ji prasi
deda:
— Broliai, kas mylit Lietuvą 
Meldžiami stokit į krūvą; 
Naujos atėjo gadynės. 
Meilę giedosim tėvynės.

Tėvynės meilė tam 
nigui poetui buvo taip 
brangi; vyčiams jisai ra
šė:

— Tebūnie tau tėvynė, 
kaip ta dienos šviesa a- 
kim, kaip duonos plutelė 
ir indas vandens ištrošku- 
siom lūpom. Tegu ji tau 
būna kaip ta motina — 
mielesnė — juo labiaus 
apleista, brangesnė — juo 
daugiaus iš tavęs pagal
bos laukia. Garbė tau. kad 
ją turi iš visų bėdniausią 
ir gali ją sušelpti, jos rci- 

jkalais gyventi’'.
UGNIES GYVATĖS 
TĖVYNĖJE ,

Vos ašaras gali sulaiky-
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Gustaitis klausėsi, aša
ros pasirodė iš jo akių ir 
jisai čia pat paėmęs savo 
mažą atvaizdą kitoje jo 
pusėje, publikos pilnoje 
salėje, bematant parašė

(trijų posmų eilėraštį, i 
į skirtą lietuvei daininin- j 
kei; jo pradžia:

■ — Giedok. Lakštute. 
Tavo balsas malonus 
Gamtos pravirkdė vargonus 
Ir liejas tonų srovėmis 
Ei kalba... kalba ką širdis.

LIETUVIŠKA VEIKLA 
RUSUOS GILUMOJE

Vos poetui grįžus į Lie
tuvą, pradėjo veržtis vo
kiečiai. Lietuvių gimnazi
jos išsikėlė į Rusiją. Gus
taitis apsigyveno Jaros- 
lavlyje ir tenai įsteigė lie
tuviams tremtiniams ben
drabučių, vaikų prieglau
dų, pradžios mokyklų, ‘Ži
burio’ progimnaziją ir į- 
vairių dirbtuvių. Visų tų) 
įstaigų mėnesinė sąmata 
siekė 20.000 rublių.

Gustaitis atsidūrė ištrė-
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SKAITYKITE ir PLATINKITE 
du syk savaitini laikraštį 

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $1.00

Pusei metų ................................ $2.00
Imant sykį į savaitę metams........ $2.00
Pusei metų .................................. $1.00

*

/

Čekius ar moncy orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Ji K.'



MOHTELLO, MASSCAMBRIDGE, MASS

Antradienj. sausio 5 d.. 7 vai.

susirinkimas. Prašome ir 
čiame visus narius bei 
dalyvauti ir apsimokėti 
duokles už organą

Anirsdienis, Sausio 5, UH?,

Iš L.D.S. Veikimo

Sekmadienį, sausio 10 d., tuo
jau po paskutinių mišių įvyks
LDS 8-tos kp. metinis susirin- cakare. šv. Roko par. svetainė- 
kimas. N. P. P. Marijos par. 
salėje. Visi nariai-rės malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti 
savo duokles už organą “Dar
bininką". Visus nuoširdžiai 
kviečia — Valdyba.

'. Įje įvyks metinis LDS 2-ros kp. 
kvie- 
nares 
savo 

“Darbinin- 
Valdyba.

su juo dirbti, ir pagelbėjo pa
statyti dirbtuvę lig to laipsnio, 
kurio jį šiandiena siekia. Ant
ras brolis, ponas F. W. Gilbert, 
kuris yra General Manager, ir 
sėkmingai veda visus reikalus, 
rūpinasi darbininkų gerove, 
taipgi dalyvavo bankiete ir pa
reiškė savo širdingus 
mus.

Bankietui baigiantis, 
teiktos garbės ženklo
kiekvienam darbininkui-kei už

ponui viams tiek daug malonumo. A- 
įsteigė teityje mes turėtume daugiau 

mūsų

linkėji-

tapo į- 
sagutės

reivių, kuriems buvo pasiųstos 
Kalėdų piniginės dovanos ir 
gražios atvirutės. Tikrai yra 
džiugu skaitant laiškus, kada 
mes žinom, kad mūsų tokios 
mažos dovanos suteikė karei-

Kiekviena pradžia yra sunki. | Tai tas pats atsikartoja ir su 
bet jei žmoguje yra užtektinai. įkūrimu Los Angeles lietuvių 
energijos pradėti kokį prakilnų bažnyčios. Pinigų neturėjau, 
darbą ir jei turi ištvermės už- bet pradėjau vykdyti užmany- 
tektinai. tai pasieks savo tiks- mą t. y. įrengti lietuviams prie 
lą. i Pacifiko bažnyčią ir šiandiena

Atsimenu, kada mane iš Pa-į su džiaugsmu galiu pasigirti 
nevėžio perkėlė į Švėkšną 1899 ne savo garbės ieškodamas.! 
metais, ir Vyskupas pasakė, i bet Dievo Apvaizdą pripažinda- 
kad Švėkšnoje reikia pastatyti mas. kad turiu bažnytėlę, kle- i 
bažnyčią, tai aš iš karto išsi-. boniją ir salę, o skolos turiu 
gandau. nes jaunas be patyri-1 tiktai du tūkstančius penkius 1 
mo. kaipgi aš galėsiu pastatyti šimtus dol.. 
bažnyčią, o ypatingai nusigan
dau. kada atvykau į Švėkšną 
ir pamačiau naujosios bažny
čios projektą (planą) ir pažiū
rėjau į bažnyčios kasą. — ku
ri pasirodė visai tušti, ir kada 
medžiagos naujai bažnyčiai ne
suradau, tada visai nusiminiau 
ir nuėjau pareikšti bažnyčios 
kolatorui. grapui Adomui Pla- 
ter'ui. kad negalima statyti 
bažnyčios, nes nieko nėra, nei 
pinigų, nei medžiagos, tiktai 
nubraižytas ant popieriaus di- 
delios - gotiškam stiliuje baž
nyčios projektas (planas). To 
projekto įvykdymui reikalinga 
trys milijonai plytų. apart 
daug kitokios medžiagos mano 
manymu, reikalinga turėti bent 
pradžiai šimtas tūkstančių rub
lių. Kada aš išdėsčiau savo pa
žiūrą grapui. tasai man atsakė 
taip: bažnyčia statyti, tai skir
tingas dalykas nuo rūmų - pa- 
lociaus statybos, kad norėčiau 
palocį statyti, tai turiu iš pir
mo turėti pinigų, o bažnyčią 
statant reikia tiktai pradėti, o 
paskui atsiras ir pinigai, 
tokio dietum unvgauo <
aš tuojau pradėjau dirbti:—; kad jos turėtų 
vežti akmenis, žvirą, kalkius ir. Manau, kad už dviejų metų tu- 
ėtc., kas tiktai statybai reika
linga— o paskui atsirado ir pi
nigai ir išdygo gražiausi Lietu
voje bažnyčia, kurios statybai 
šiandien būtų reikalinga pusė m?s negali gyventi, jei jo kas 
milijono dolerių — o viskas ap- ■ nors nemaitytų ir neaprūpintų, 
mokėta ir Švėkšnos bažnyčia Nereikia manyti, kad Los An- 
neturi nei cento skolos. gėlės nėra žmonių, kurie remia

-

o perkant namus \ 
turėjau užtraukti skolą 4500j 
dol.. neskaitant dar senų nesu
mokėtų taksų: o paskutiniame 
laike įgyjau 
mokyklai ir 
lems. Už tą 
5500 dolerių 
tos ant to namo. nėra. Tas įro
do. kad bažnyčią statant reikia j krėtę komunizmu.
tiktai pasitikėjimo Dievui, o 

i Dievas įkvėps žmonėms geras 
mintis ir gelbės pasiekti ge
rą tikslą, štai turim atiduoti 
kreditą Viktorijai Masiliūnas, 
kuri viso savo gyvenimo var
gingai uždirbtą turtą paauka
vo bažnyčiai ir dar norėjo už- ■ 
dirbti pinigų, kad i___ ___
taksus už paaukuotą Seserims ■ 
namą. Ji išėjo tarnauti pas ki
tus. bet dėlei nusilpnėjusios 
sveikatos, turėjo vėl 
gal pas mus.

Gavau žinią, kad 
savaičių atvažiuos į 
les Sesutės Pranciškietės 
pagalbą. Turiu viltį, kad 
tai mano parapijonai šelps Se- 

t sutes, kad bado nekentėtų, bet 
Ant (visos lietuvių kolonijos atjaus 

seno žmogaus t mūsų padėtį ir parems Seserys, 
iš ko gyventi.

I

Prie Madison Square, New Yorke Boy’s Club patalpose, sunešta New- 
Yorkiečių tiek daug moteriškų kojinių, kad jas surišus būtų penkios de
šimtys mylių ilgumo. Iš tų kojinių bus pagaminti maišiukai, kuriuose 
bus supilama “powder ”, dėl armijos ir siunčiama į karo frontą.

metų tarnybą. Pačiam
A. C. Gilbert, kuris 
dirbtuvę, jo tarnybos požįmį pasistengti patarnauti 
įteikė p. Richmond, kuris dirba kariams, 
bendrai su įsteigėju 31 metus. |

Iš lietuvių tarnybos požymius
Įgavo sekanti: V. Ausikaitis,, 
i M. Jokubaitė, S. Papeika, P. 
Tautvydžiūtė, V. Galinis, J. 
Šilkienė ir E. Kvaratiejus.

Malonu yra pareikšti, kad 
šioje dirbtuvėje dirba daug lie
tuvių, kaip mergaičių, taip ir 
berniukų, ir visi džiaugiasi sa
vo uždarbiu ir maloniomis ap
linkybėmis.

Taigi kaipo lietuvaitė, var
dan visų lietuvių linkiu A. C. 
Gilbert kompanijai sėkmingų 
ir laimingų Naujų Metų.

Kaipo šios kolonijos kores
pondentė širdingai sveikinu 
mūsų kleboną kun. Edv. Gra- 
decką, vikarą kun. J. Bucevi- 
čių, M. S. ir visus šios kolonijos 
lietuvius ir lietuvaites, kviesda
ma prie tokios gražios darbuo
tės, kokia viešpatavo praeitais 
metais. Taipgi sveikinu L. Dar
bininkų Sąjungos Centro valdy
bą ir visą “Darbininko” Štabą 
ir širdingai dėkoju už gražų 
kooperavimą visame darbe, ir 
talpinimą mano menkučių ko
respondencijų. Linkiu visiems 
linksmų ir taiką nešančių Nau
jų Metų. Jf.

dar antrą namą į ParaPW- yra. nedaug. Los 
Seserims vienuo-! An=eles Sėtuvių priskaitoma 

namą užmokėta! aPie 500 šeimynų, bet tiktai 
ir skolos užtrauk- i dešimta dalis t. y. apie 50 šei- 

- ' mynų remia parapiją, kiti užsi-
, ir yra di

džiausi priešai lietuvybės ir ži
noma katalikybės. Mano rūpes
niu “Darbininko” redakcija 
prisiuntė savo laikraštį. Tai 
netiktai parašė. į "Darbininko” 
redakciją, kad nesiųstų jiems 
laikraščio, o aš net gavau gerą 

'pabarimą laišku: “eini senyn ir 
užmokėti kvaiIyn". kad jam parūpinau 

! "Darbininką”, kurį pavadino 
šlamštu ir "Hitlerio” l&ikraš- 
čiu. Nėra ko stebėtis nuo tokio 
asmens gauti pabarimą, džiau
giuos. kad pavartoja tas vyras 
žodžius, o ne plytą, kaip gerb. 
Kanauninkui Kemešiui, kada 
buvo atvykęs į Los Angeles.1 
Aš nesupykau, bet pamaniau, 
kad apsisnarglėję vaikai pyks
ta ant motinos, kad 
nosį nušluostyti.

I

grįžti at

už
Los

dviejų
Ange-!° i 
man į i

I 
netik-1

I

rėsime gražiai sutvarkytą lie
tuvių parapiją, kuri nereika
laus iš kitų kolonijų paramos, 
o tuo tarpu, kaip vaikas užgi-

i

JĖZAUS ŠIRDIS PASAULIUI...
... PASAULIS JĖZAUS ŠIRDŽIAI!

AR JŪS NORITE PATIKTI 
JĖZAUS ŠIRDŽIAI?

Naujiems Metams sužibės Lietuvių Katalikų 
padangėse nauja vilti nešanti

(C

i

ŽVAIGŽDĖ”
Taigi visi J ĖZAUS ŠI R Dl ES Mylėtojai 

skubėkite užsirašyti

Zyai
MALDOS APAŠTALAVIMO ir 
JĖZAUS ŠIRDIES SĄJUNGOS 

Mėnesini Laikrašti.
Leidėjai TT. Jėzuitai------Kaina 50<£ metams
Kas prisius SI.00 gaus ir dideli, spalvuotą Jėzaus 

Širdies paveikslą... Adresas: —
"ŽVAIGŽDĖ"

488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
Telefonas So. Boston 2384

I
i

I RYTINIU
I VALSTYBIŲ ZIMIIS
i

(■>■■.......................................................................... ...... .............. .... -....... ■EJ

HEW HAVEN, COHN I rūpėjo mažų vaikučių palinks
minimas. Taigi jis dažnai užsi
imdavo magiko darbais, ir vė
liaus su savo žmona važiuoda
mas traukiniu pamatė tiltą, 
kuris tvirtai buvo sustatytas iš

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS
Kiek laiko atgal puošniame 

Hotel Taft viešbutyje A. C. 
Girbert kompanija suruošė pa
gerbimo bankietą savo darbi- plieninių girders, ir jis pareiš- 
ninkams-kėms, kurie išdirbo 10 ^ė savo jaunutei žmonai, kad 
metų ir ilgiau. Vienu žodžiu tai Jam atėjo mintis į galvą, kad 
buvo draugiškas ir i______
bankietas. kuriame viešpatavo 
draugiškas 
darbdavio ir

Čia noriu

malonus būtų galima ir mažiems vai
kučiams pagaminti žaislus 
moksliškus, kuriais jie galėtų 
patobulinti savo jaunutes min-

jausmas tarpe
darbininko.

pareikšti kelias *r ateičiai pasimokinti. Tai- 
mintis apie šios dirbtuvės sa- 

’ vininkus bei įsteigėją poną A. 
. C. Gilbert. kuris yra labai gėliems nori • v. •ros širdies žmogus ir baigęs 

i medicinos mokyklą su daktaro 
kurie ne- laipsniu Yale Universitete, bet 

pasirodyti būdamas neturtingas vertėsi į-
Yra dalis žmonių, 

komunistai, bet nori 
pažangiečiais, tai jiems Kata- vairiais darbaus, ypatingai jam 
likų Bažnyčia per sena motina, -------------
tai ieško šokių, 
praleidžia laiką 
mogose ir jiems nerūpi katali- jubiliejaus 
kybė.

--------------------------- --------------- ----------------- , J J'—--

teatrų, arba Maciejauskui esant pirmuoju 
įvairiose pra- lietuvių klebonu, jojo auksinio 

metais tas namas 
didesnei Dievo garbei paskir- 

Per Kalėdas turėjome labai tas ir po vardu (titulu) Šv. Ka- 
gražų 
tuviai 
kė bažnyčią, 
žų įspūdį padarė, kada per šv. 
mišias ėjo prie šv. Komunijos, 
šeimos, tėvai ir vaikai. Kalėdų 
nuotaiką sudrumstė giltinė, ku
ri iš mūsų gerų 
tarpo, pagavo a. a. Mykolą Ja
saitį. — bažnyčios komiteto 
aktyvą narį, kurs daug mums 
pagelbėjo prie įsikūrimo baž
nyčios. Bažnyčios sienoje yra 

. graži iš vario lenta, kurioje yra 
gražus parašas, kurs liudys 
amžiams apie įsikūrimą lietu
viškos bažnyčios Los Angeles, 

j Calif. Tekstas skamba lotinų
kalboje:

A.nno D-ni 1941, mensis junii 
1 die Sub Pio XII Pontifice, 
Joanne J. Cantroell civitatis 
Angelorum Archiepiscopo.
Praelato Julio Maciejauskas 
primo lituanorum eurato, ėjus 
que durei jubilei anno. pace do-

■ mus ad majorum Dei 
įdestinata et sub titulo 
; simiri benedieta.

O vertimas to teksto
1941 Viešpaties metais,

želio mėnesio 1 dieną. Esant Genovaitė nori parduoti greitu 
Pijui XII Popiežium, Jonui J. laiku visas spintas ir įrengi- 
Cantroell esant Angelų miesto mus krautuvės ir visus įran- 
Arkivyskupui, prelatui Juliui kius laikrodininkystės ir tiktai

orą. todėl katalikai lie- zimiero pašvęstas, 
gana skaitlingai aplan- ■

ir ypatingai gra- kurs 
viršū- 
Panos

Be to, a. a. Jasaitis iš vario 
padirbdino gražų kryžių, 
puošia mūsų bažnyčios 
nę, o dar Švč. Marijos
stovyla. jo meniškų gabumų 
kūrinys, mintis kelia prie Die- 

parapijiečių vo ir širdį traukia prie Dievo ir 
dėl to,

gi tą vakarą jaunas Mr. A. C. 
Gilbert su savo geros žmonos 
pritarimu, sugrįžęs į namus, iš 
popieros pradėjo kirpti girders 
ir daryti kombinacijos tiltus ir 
kitus žaislus, ir tokiu būdu ga
vo pirmą išbandymą žaislais, 
kurie visam pasaulyje yra mė
giami ir žinomi, ir kiekvieno 
vaikučio širdžiai artimi — E- 
rector sets ir Gilbert Chemis- 
try sets. Malonu yra pareikšti 
iš savo ilgų metų patyrimų, 
kad ši dirbtuvė ir jos steigėjai 
nėra kaipo inkorporuota kom
panija. bet tikrenybėje yra 
kaipo viena didelė šeima, kuri 
atjaučia kiekvieno darbininko- 
kės nelaimę ir laimę.

Pankieto proga, pats A. C. 
Gilbert Co. prezidentas ir jos į- 
steigėjas pasakė gražią kalbą 
ir pasveikino visus darbinin- 
kes-kus ir pareiškė, kad ne jam 
priklauso garbė, bet tiems, ku
rie šiandiena dirba ir pradėjo

Kalėdų šventes mūsų parapi
joj praleistos labai Dievobai- Į 
mingai ir jaukiai. Piemenėlių 
šv. 
skaitlingai žmonių, jų tarpe 
matėsi kareivių, jūreivių i. 
marinų, kurie buvo parvykę 
pas savo šeimas bei mylimuo- j 
sius praleisti Kalėdų šventes. ■ 
Bet teko patėmyti bažnyčioj Jums nereikia porcijos 
didelį trūkumą jaunimo, ypa- korčiukės pirkimui J. V. 
tingai vyrų, kas liudijo, kad Karo Bonų, 
dauguma yra išvykę į kariuo
menę. Šv. mišias atnašavo kle
bonas kun. Edv. Gradeckas, ku
ris taipgi pasakė pritaikintą 
pamokslą linkėdamas visiems 
ramių ir Dievobaimingų Kalė
dų, prašydamas gimusio Kūdi
kėlio, kad šis karas kuogrei- 
čiausiai užsibaigtų, ir kad visi 
mūsų jaunuoliai sugrįžtų prie 
savo mylimųjų, šv. Kazimiero 
parapijos choras, nežiūrint vy- < 
rų balsų trūkumo, gražiai gie
dojo šv. mišias ir Kalėdines 
giesmes, vadovaujant mūsų ga
biai vargonininkei p-niai A. 
Kripienei.

Nuoširdžiai dėkojame už svei- 
. mišių išklausyti susirinko kinimus; linkėjimus Jr bendra-

, darbiavimą. Lai Kūdikėlis Jė- 
įr žus jus apdovanoja gausiomis 

malonėmis.
Redakcija.

!

Kam 
kentėti

raumenų 
skausmus

bereikalinga kentėti aštrius

prašo 500 dol. Vieta labai gra
ži ir sveika. Jasaičio firma pla
čiai žinoma, nes pirm Jasaičio

Marijos. Manau, kad 
kad Jasaitis ypatingai mylėjo 
Jėzaus Širdį ir Mariją, užsipel
nė laimingą mirtį, nors ji buvo 
netikėta, bet jį neužklupo ne- 
prisiruošusį, — nes tik vieną 
dieną pirm mirties atliko išpa
žintį ir priėmė Švč. Sakramen
tą. A. a. Mykolas Jasaitis bu- -per keliasdešimts metų toje 
vo garsingas laikrodininkas ir 
turėjo visokių brangenybių 
krautuvę, kurioje kibojo Šir
dies Jėzaus paveikslas ir taip 
pat kibojo jo miegamajam 
kambaryje Širdies Jėzaus pa
veikslas ir prie lovos malda
knygė — ir apie Jėzaus Širdį 
knygelė. Būtų gera proga lietu
viui laikrodininkui nupirkti tą‘ I

i

i

i

Jasaitis gražiai 
išleido į aukštes- 
savo vaikus. To- 
jei šiek tiek su- 

darbą.
Dėlei smul-

gloriam
S-ti Ca- vietą, kurioje per 15 metų a.a.

Jasaitis turėjo savo prekybą ir 
yra šis: taisė laikrodžius. Jasaičio įpė- 

bir- diniai: sūnus Zenonas ir duktė

pačioje vietoje buvo juvilierio 
parduotuvė.
pragyveno ir 
nius mokslus 
dėl ir kitas.

' pranta laikrodininko 
galės pragyventi.
kesnių žinių galima tiesiog 
kreiptis į Zenoną Jasaitį šiuo 
adresu: 7875 Santa Monica 
Blvd., Hollywood, Califomia.

Aš iš savo pusės pagelbėsiu 
kiekvienam lietuviui, kurs no
rėtų nupirkti Jasaičio firmą.

Prelatas Julius Maciejauskas 
1942. 30 XII.
2511-3rd avė.
Les Angeles, Calif.

Šv. Kalėdų dienoj mūsų tar
pe randasi sekanti ligoniai, ku
rie negalėjo lankytis bažnyčio
je: Pranas Meižis, Kazimieras 
Šidlauskas. Apolonija šidkaus- 
kienė, Stanislovas Valička. 
Prašom gerojo Dievo sustiprin
ti visų ligonių sveikatą ir su
grąžinti j mūsų tarpą.

Jau gauta gražūs padėkos 
laiškai’ nuo mūsų kolonijos ka-

Yra 
raumenų skausmus iš slogos ar 
sunkaus darbo. Johnson’s Red 
Cross Kompresas padeda skaudė
jimą greitai ir nebrangiai pašalin
ti. Džiaukis Johnson’s Kompreso 
malonia šiluma ir švelniu sustip
rinimu be atidėliojimo.

Produktas Johnson & Johnson, 
pasaulio didžiausios išdirbystės 
chirurgiškų tvarstų.

JOHNSONS
RED CROSS

PLASTER

ĮVAIRIOS KNYGOS
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para

šė Vyskupas Būdys, 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 vaisi
oj vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina.........

ŠVENTAS RAŠTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS ..................................................................

PILIETYBĖS KATEKIZMAS, šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra 
labai naudinga Įsigyti. Kaina tik.....................„

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 
parašė kun. Pr. Juškaltis. Kaina _________

ENCIKLIKA šv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ............. ..

GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadelkls, labai gražūs 
kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po........ ................. —

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar_
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun. 

Dr. J. Starkus. Kaina.............................. ............
VYTIS KANKINYS (šv. Jurgis) penkių veiksmų 

tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina___

$1.CO

$1.25

25c.

50c.

25c.

10c.

25c.
50c.

$1.10

35®.

Su užsakymais kreipkitės — 
"DARBININKAS"

36S W. Broadway, So. Boston, Mass.
• <



Antradienis, Sausio . 5, 1943

VIETINES žinios
ŽINUTES

PRANAS LINGIS iš So. Bostono sužinojęs, kad

rūnaitės) Kalinauskų, ir Mag
dalena, Petro Pranciškos (Šid
lauskaitės) Long.

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

| Sausio 3 d., tapo pakrikštyti 
! šie kūdikiai: Povilas Enrikas 

Gruodžio 28 d. mirė, savo na- <Z“P^«skaitės) Leus;
urnose, 99 Capen St., Dorches- ad,V;.,K_azio,.On<B.
ter, Mass., Stepas Matulis, 42 
metų amžiaus. Paėjo Švedasų 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 29 metus. Tapo palaidotas 
gruodžio 31 d., iš Šv. Petro pa
rapijos bažnyčios, Naujos Kal
varijos kapuose. Paliko nuliū
dime žmoną Domicėlę (Šilins- 
kaitę), dvi dukteris, vieną sū
nų ir seserį.

Aukavo seserų nameliui N.N. 
$100.00, Ona Vengrienė $5.00, 
N. N. $5.00, N. N. gyvajai lem
pai $2.00 ir Petras Grigas pui-

(Altar
i 
II 
i

Kaip pereitais metais, taip ir šiais, “Darbininkas 
išleido sieninį dviejų spalvų kalendorių, kurio kiek
vieną mėnesį puošia skirtingi religiško turinio pa
veikslai; kiekviena diena pažymėta šventojo vardas; 
pasninkų dienos paženklintos žuvimis, o katalikiškos 
ir tautiškos šventės — atžymėtos raudonai. Kalėndo- 
riai buvo išsiuntinėti prieš pat Kalėdas. Manome, kad 
visi LDS nariai ir “Darbininko” skaitytojai juos gavo į 
laiku — prieš Naujus Metus. Turime jau gražių atsi- 

Sausio 3 d 3 V P p Šv Vili- liepimų su padėka ir aukomis. Turime priminti, kad 
cento par. bažnyčioje įvyko Marytė Kilmoniūtė ir Maldos Apaštalavimo Draugija: 
metinės šv. Vardo draugijos iš So. Boston aukojo po $5.00 kalendoriaus klišėms, 
pamaldos. Dalyvavo šv. Vardo kurios puošia Sausio ir Birželio mėnesius. Labai dė- 
draugijos skyriai iš šv. Petro ■ ko jame geradariams už aukas.
lietuvių parapijos, iš Šv. Petro j 
ir Povilo airių parapijos ir, šv. į ruošiame spaudon kalendorius, aukojo $2.00; pirmuti 
Vincento parapijos, 
buvo virš šimto.

i-
Lietuvių nį kalendorių mūsų raštinėje pasipirko sena “Darbi-

kias kortas altoriui 
Cards). Ačiū visiems.

Sausio 2 d., staiga mirė Ona 
Pupalaigienė, 48 metų, gyv. 81 
Bolton St. Paėjo Žąslių parapi
jos. Amerikoje pragyveno 28. 
Paliko vyrą Andrių ir tris sū
nus. Laidojama iš Šv. Petro 
par. bažnyčios sausio 5 d., 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Noriai Stoja 1 Tikietų 
Platinimo Eiles

Naujų Metų vakare, Maldos 
Apaštalavimo draugija laikė 
susirinkimą. Daug narių užsi
rašė naują laikraštį “žvaigž
dę”. Pasiryžo platinti katali
kišką spaudą. Buvo skaitytas 
laiškas iš Federacijos skyriaus, 
kurs kviečia draugijas pri
klausyti prie Federacijos ir da
lyvauti tautinės šventės paren
gime, vas. 14, 1943. ši draugi
ja visuomet priklauso prie Fe
deracijos skyriaus ir yra prie
lanki katalikiškai ir tautiškai 
veiklai.

DAKTARAI

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. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Kaip jau buvo spaudoje mi- ' 
nėta, LRK Susivienymo Ame
rikoje Naujos Angį. Apskričio 
seimelinis bankietas ir šokiai į- 
vyks sekmadienį, sausio-Jan. 
24, 1943, Strand Salėje, 376 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.. 
6-tą vai. vakare.

Į tikietų platinimo eiles su 
noru įstojo So. Bostono vieti
nės 94 kp. nariai ir jų artimie
ji draugai — F. Zaletskas, 
Nanartavičienė,

L. Palionis,
Majauskaitė. O. Ivaškienė, 
Masiulienė, A. Petrušytė, V. 

Valatka, S. Averkienė, J. Bur- 
dulytė, B. Martinkienė, P. Lu- 
šienė, P. Kupra itis, 
rienė, P. Razvadauskas, ir S. ' 
Griganavičius. Apart aukščiau 
išvardintų asmenų, tikietų dar 
galima gauti “Darbininko” ad
ministracijoje.

“TURKEF” NUO PARMOS \ 
Teko kalbėti su šio bankieto' 

vyriausiu šeimininku p. A. Ne- , 
viera, ir jis pareiškė, kad kala-) 
kutai jau užsakyti pas farme-; 
rį, ir jis sutikęs juos pašerti į 
iki bankieto.

Patartina tikietus įsigyti iš 
anksto. Pūga.

tė, 
A. 
K.

ninko” skaitytoja ir rėmėja ONA KIBARTIENE iš 
So. Bostono ir aukojo $1.00.

Vienas veikėjas ir nuoširdus “Darbininko” prie- 
telius iš Lawrence, Mass. rašo: “Kalėdoms gavau 
“Darbininko” kalendorių, kuris tikrai gražiai ir me- 

Į niškai padarytas, už kurį siunčiu mažutį papėrėlį (če
kį), kaipo atlyginimą. “Darbininko” nuopelnai yra di
deli Amerikos lietuvių išeivijai, todėlei jis tikrai užsi
tarnauja paramos; tik gaila; kad didelės paramos ne
galiu suteikti. BEVARDIS”.

Sekantieji “Darbininko” rėmėjai prisiuntė padė
kos laiškus už kalendorių ir aukojo kalendoriaus fon
dui:
A. Juškevičius, Scranton, Pa. ............ .........
Elzbieta Nanartavičienė, So. Boston, Mass. 
Frank Zaikis, Dorchester, Mass...................
Ant. Sinkevičius, Dorchester, Mass...............

. P. Lapenas, Athol, Mass.................................
I Chas Lacey, Lawrence, Mass. ........................
T. Jenukevičius, Hartford, Conn..................
J. Gedulevičius, Hartford, Conn...................
A. Zilionienė, Hartford, Conn......................
A. Pateckis, Hartford, Conn.........................

A. Nevie-jJ. Traskey, Dorchester, Mass......................
Grasilda Martinkienė, So. Boston, Mass......
S. Deveikienė, Gardner, Mass......................
E. Džiaugis, Worcester, Mass......................
Mykolina Ilkevičiūtė, So. Boston, Mass..... .

E.!
M. Kilmoniū-

E. Marksienė,

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—&

ĮVAIRŪS skelbimai

Leit Romanas Paskir 
tas Aktyvion Tarny

bon I

Leitenantas John J. Roman, |
i

Massachusetts Statė Guard, 
gruodžio 15 d. paskirtas akty
vion tarnybon prie F Kuopos, 
26-to pulko, South Armory. Į 
Irvington St., Bostone.

Leitenantas Romanas prane
ša, kad F kuopoje yra kelios 
laisvos vietos ir jis kviečia lie
tuvius nuo 18 iki 50 metų am-j 
žiaus pasinaudoti proga. įstoti į

$1.00 
.50 
.50

. 1.00 

.1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 

_________ 7 • 1-.°9 
Taipgi ji keletą dienų dovanai dirbo prie kalendorių.

G. Stačiokas, mužikas, Athol, Mass.........................1.00
A. Daugirdienė, Shenandoah, Pa........................... ;50
J. Kišonis, Westfield, Mass...................................... 1.00
H. Daniels, Chelsea, Mass........................................ 1.00
B. Urban, Cliffsįde, N. J....... ............ 1.00
J. Malinauskas, Woreester, Mass........................... 1.0(
A. Mažeika, Lawrence, Mass.................................... 1.0C
J. Naujalis, Stoughton, Mass..... ........................... 1.00
Mrs. M. Paulauskas, Brockton, Mass........  .............1.00
J. Sinkevičius, Phila. Pa. ............................ 1.00
Wm. Lutkin, S. Easton, Mass...............................  1.00
M. Makusas, Carbondale, Pa.................................... 1.00
A. Tumsienė, Westfield, Mass.   ,................... .50
T. Alfonsas Maria, C. P., Brighton, Mass.............. 1.00
V. Varaneckis, Lewiston, Me....................................1.00

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukojo ka
lendoriaus išleidimui. .....  , , ,

“DARBININKO" Administraciją.

NOVENOS
prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ............................ 15c. Z
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .....................   20c. j
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina ............ 15c. g
už Sielas Skaistykloje. Kaina ..........................   20c. |
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c. I

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

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

| Myopia Clti b Beverage Co.
IGrafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130^-R

šios valstybės atsargos karių 
eiles. Įstoti galima antradienių 
vakarais nuo 7:30 iki 9:30 v.

Statė Guard buvo suorgani
zuota užimti vietą National 
Guard (milicijos), kada pasta
roji buvo pašaukta 
tarnybon Jungtinių

! kariuomenėn.
Statė Guard kariai 

nių vakarais renkas į kareivi
nes pratimams. Jiems valdžia 
duoda nemokamai uniformas ir 

' ginklus. Jie gali būti pašaukti 
i aktyvion tarnybon tiktai Mas- 
; sachusetts valstybės rybose ir 
tik tada, kada pavojus yra 
toks, kad viena policija, be pa
galbos. pavojaus negali paša
linti.

Tie vyrai, kurie dėl šeimynų 
negali stoti į reguliarę kariuo
menę ir tie. kurie ateityje ma
no stoti reguliarion kariuome
nėn. turėtų stoti į Statė Guard. 
kur jie įgys patyrimą. 1 
jiems vėliau bus labai reikalin
gas reguliarėje kariuomenėje, 
ir kartu jie jausis, kad jie pri
sideda aktyviai prie šios šalies 
apgynimo.

ford, Conn. Atsilankymo pro
ga atnaujino “Darbininko” 
prenumeratą ir pasipirko kny
gų.

aktyvion 
Valstybių

antradie-

LANKĖSI

I 
i 
i

PRAŠAU... DĖL MANĘS!

tai“Duok man gerą pasaulį užaugti jame”, yra 
United War Fund’s 1943 Naujų Metų kūdikio atsi
šaukimas į Didžiojo Bostono gyventojus.

“Bendrai su visais kitais milijonais kūdikių pa
sauly, aš noriu taikos ir džiaugsmo ir laisves — ir 
aš pasitikiu jumis. Kalbėdamas kaipo Community 
Fondo kūdikis, aš noriu jums pasakyti, kad jūsų 
dovana šiais metais į Didžiojo Bostono United War 
Fondą pagelbės mums, kaip niekad pirmiau, ir duos 
teisėtą progą išaugti. Prašau, būkite duosnūs!”

nicrius, kurie savo skelbimais remia:
“DarBIninką”.

Visi skelbkftės •‘Darbininke’’.

1
«įVAlNS SKOMAI

I

LANKĖSI

šeštadienį, “Darbininke” lan
kėsi senas “Darbininko” skai
tytojas Povilas Kapčius iš 
Cambridge. Mass. Atsilankymo 
proga, atnaujino “Darbinin
ko” prenumeratą. pasipirko 
knygų ir aukojo $1.00 už sieni
nį “Darbininko” kalendorių.

P-nas Kapčius džiaugėsi, kad 
jo sūnus Leitenantas Jonas 
Kapčius atvyko iš kariuome
nės aplankyti savo namiškius. 
Atsilankymo proga, jis papirko 
savo tėveliui ir mamytei Karo 
Bonų už $50.00. Tai be galo 
gražus pavyzdys. Leitenantas 
Jonas Kapčius yra oro laivyne 
ir tarnauja jau antri metai. 
Geriausio pasisekimo.

šeštadienį, sausio 2 d., “Dar
bininke” lankėsi Kazimieras 
Šliužas iš Methuen, Mass. Atsi
lankymo proga atnaujino “Dar
bininko” prenumeratą ir nuo
širdžiai dėkojo už prisiųstą 
jam sieninį “Darbininko”, 1943 
m. kalendorių. P-nas Šliužas 
kalendoriaus spausdinimo 
padengimui aukojo $1.00.

Reikia priminti, kad 
Šliužo žmona Magdalena
trečias metas kaip serga para- 
ližiumi. Reiškiame pp. Šliu
žam gilią užuojautą ir linkime 
ligonei greitai įsveikti.

lėšų

p-no 
jau

Lietuvis Karys Gavo Leitenanto Laipsnį
Fort Benning, Ga., sau-trys kandidatas turi moky- 

sio 4 — Jung. Valstybių tis tris mėnesius, kad 
karo departmentas prane- gauti laipsnį. Kandidatai 
ša “Darbininkui”, kad paruošiami naudoti įvai- 
Bernardas Pranas Jakun- rius moderniškus pėksti- 
skas, So. Bostonietis, šio- ninku ginklus ir būdus 
mis dienomis sėkmingai kautynėse. Taipgi turi iš- 
užbaigė karių kursą Pėks- mokti įvairius kitus daly- 
tininkų mokykloje, Fort kus, kuriuos būsiantis a- 
Benning, ir gavo leitenan- ficierius turi žinoti apie 
to laipsnį. administraciją, militares

Leit. Bernardas P. Ja- teises ir tt.
kunskas yra sūnus p. E. 
Jakųnskienės, gyv. 9 
Monks St., So. Bostone. 
Jis buvo pašauktas karo 
tarnybon kovo 15 d., 1941 
m. ir tarnavo lOlst Inf. 
26th Division. Ten buvo 
užsitarnavęs sergeanto 
(viršilos) laipsnį.

Leit. Bernardas P. Ja
kunskas yra baigęs pradi- 
nę mokyklą So. Bostone 
ir Boston Latin High 
School. Lankė lietuvių pa
rapijos vasarinę lietuvių 
kalbos mokyklą. Jis buvo 

' veiklus Šv. Petro lietuvių 
' parapijos jaunuolis, pri

klausė prie parapijos cho- . . - v --
ro ir kitų jaunimo organi- pasiekti aukštesnį laipsnį 
zacijų; yra pasižymėjęs Dėdės Šamo tarnyboje.

. sporte. ________
The Infantry School, ku- Infliacija yra priešas, 

, rią lankė Įeit. Jakunskas, kurio tu negali matyti. 
. yra didžiausia tos rūšies' Nugalėk ją Karo Bonų 
■ institucija pasaulyj. Ka-lsutaupomis.

LAIŠKAS 
"DARBiMlNKUI"

Vyrai, kurie lanko Offi- 
cer Candidate Schools, y- 
ra geriausi kareiviai, pus- 
karininkai ir viršilos (ser- 
geants), parinkti iš visos 
armijos jos viršininkų. Jie 
turi būti inteligentiški ir 
turėti vadų gabumus. Tai
gi kariai, užbaigę tą mo
kyklą, yra puikiausi Ame
rikos armijos vadai.

Mes džiaugiamės, kad 
mūsų jaunuolis, Bernar
das P. Jakunskas, turėjo 
visas tas kvalifikacijas ir 
sėkmingai užbaigė moks
lus leitenanto laipsniu. 
Linkime jam sveikatos ir

Draugijų Valdybų Adresai
A

nuo Antano 
jį ir siunčiu 
Kalendorių.

taip, kaip

Gerbiamieji:—

Šį čekį gavau 
Mažeikos, taigi 
“Darbininkui” už

Kalėdos buvo ne 
tikėjaus. Apie savaitę turėjau 
peršalimą, kaip žinoma, tas 

j greit neapleidžia, tai dar ir da
bar kosulis ramybės neduoda.

Linkiu daug, daug laimės su 
Naujais Metais, “Darbininkui", 
kurį vadinu “Antanų Valsty
bė”: Redakcija. Administraci
ja. Antanai, ir 500 Antanų Jan
kauskų. Duok Dieve su Nau
jais Metais So. Bostonui dau
giau Antanų.

Visiems. Visoms, “Darbinin
ko” Bendradarbiams linkiu 
laimingų Naujų Metų.

Bevardis.

Nuoširdžiai dėkojame vetera
nui “Bevardžiui” už čekį, svei
kinimus ir linkėjimus. Lai Ap
vaizda palengvina jūsų gyveni
mą ir stiprina jus sveikatoje.

Redakcija.

GRABOR1AI

“Skubiai reikia VYRO 
VARGONININKO. Kreip

tis pas Kun. J. Vaitėkūrtą, 
350 Smith St., Prčvldėn- 
cė, R. I.”

i

REIKALINGA patyrusi mer
gina ar moteris dirbti skalbyk
loje —laundry. švarus darbas; 
ideališkos sąlygos, geras užmo
kestis. Jei jūs gyvenate arti So. 
Bostone, kodėl neateiti pas 
mtis pabandyti? Crown Coat & 
Apron Supply Co., Ine., 32 Al- 
ger St., So. Boston, (arti An- 
drew Square). Apron Supply)

LIETUVOS PUKTERŲ OR-JOS 
po Globa motinos svc.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

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

8 Winfle!d St, So. Boston, Mass.
Prot Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass.
Fin. Rašt — Marijona Markoniutė,

4115 Washin jton St., Roslindale, 
Tel. Parkway 2352-W. 

Iždininkė — Ona Stanluliūtė, 
177 West 7th St„ So. Boston, Mass. 

Tvarkdart — Ona Mizrtrdienė.
948 E. Broadvay, S. Boston. Mass.

Kasos GL — Elžbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston, Mass.

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

■ Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

i urew oųudiv j. apivii ouppiy 
kur’s Į Co., Ine., 32 Alger St., So. Bos

ton. (arti Andrew Sąuare).
(29-4-8-11)

♦ Antradienį, gruodžio 29 d. 
lankėsi “Darbininke” kun. Ig.
Abromaitis, lasalietis iš Hart-

REIKALINGA bakeris-kepč- 
jas, darbas pastovus, atlygini
mas geras. Atsišaukite tuojau: 

MARYLAND BAKING CO., 
H6 W. 8th St., So. Boston, 

Massachusctts.
(28-4)

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINfiS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždyt,
601 Bth St., So. Boston. Mass. 

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

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

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

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

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

I

Cią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston. Mass.

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

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

Povilas Bušhmanas
48 Crescent Avenue
Telephbne COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Į

S. Barasevičius Ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKR
LIETUVIŲ GRABOR1U3 IR 

BALSAM UOTOJA8 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Bocton 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta;

638 Dorchester Ava.
Tel COLurcbt* 2537

CASPER
FUNERAL HOMK
187 Oorchester Street 

South Boston, Mass. 

Josepfi W. tapei 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenim* Dyk*’ 
Tai ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL H0M1

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MAS3. 

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTART PUBLIC 
Tai. tOU toetoo 0915 
Tai. ŠOU Boston 2909
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Pergalės Taksai
pajamų taksų įtraukti į 
tederalių taksų tinklą as
menis, kurie uždirba tik 
$12. per savaitę.

Industrijų ir ofisų dar- 
Ibininkams taksai bus 5% 
algos arba uždarbio. Jeigu 
darbininko algos pasikei
čia per metus taksų suma 
ir pasikeis. Todėl, kad 
taksai bus renkami, kur 
algos mokamos, jie bus 

tvirtino Pergalės Taksus, numušti nuo savaitinių, 
su naujais pajamų taksų dvi-savaitinių arba mėne- 
patvarkymais. Bet Perga-;sinių mokesčių čekių, 
lės Taksai skirtingi ir ki-j Vyrams Armijoj, Laivy- 
toki nuo normalių pajamų ne. Marinų Korpuse arba 
taksų išmokeščių. ‘Pakraščių Sargyboj, ūkių

Regulariai pajamų tak- darbininkams ir namų 
sai bus mokami sekamais tarnams Pergalės Taksai 
metais nuo pajamų gautų nebus atskaityti iš jų al- 
1942 m. Pergalės Taksai gos. Bet tas jų nepaliuo- 
bus uždėti ant pajamų suoja. Užmokestis tik ati- 
uždirbtų 1943 m. Kitais 
žodžiais, jie bus “pay-as- m. jie turės išpildyti tak- 
you-go” taksai. Ir daugu- sų blanką 
moj atsitikimų jie prasi-, metams, kurioje turės pa
deda su pirmu algos kon- rodyti pilnas pajamas, net 
vertu sausio mėnesy, 1943 ir jeigu jie neuždirbo pa- 
metais. kankamai. Taigi, vienu

Pergalės Taksai padengs metu vėliau, specialės 
visokių rūšių pajamas, su blankos bus išleistos, ku- 
dviejais išskyrimais — rios reikės išpildyti su In- 
pajamas nuo valdžios bo- ternal Revenue kolekto- 
nų ir kapitalo pelną. Per- riais. Jie per 1944 m. mo- 
galės Taksai lies algas, kės jų 1943 m. Pergalės 
uždarbius. nuošimčius, Taksus, pagal mokesčių 
nuomas ir metinius mo- pagrindą, 
kesčius.

Visi amerikiečiai, 
uždirba daugiau 
$624. per metus, turės shingtono ekspertai rūpi- 
mokėti Pergalės Taksus. naši. Bet tūkstančių žmo- 
Jie padengia ir ginkluotas nių taksus nebus galima 
jėgas, nors kareiviams, sulaikyti nuo algų. Tarp

Apart didesnių pajamų 
taksų, kuriuos daugumas 
amerikiečių turės mokėti 
sekamais metais padėti 
laimėti karą, kiekvienas, 
kurio pajamos 1943 me
tais viršija $624. turės dar 
mokėti Pergalės Taksus, 
ir Valdžia tiki šiuo būdu 
gauti net tris bilijonus do
lerių karo tikslams.
. Kongresas neseniai pa

dėtas. Sausio mėn., 1944

I’?"* ■ J - 1

1943 m. pajamas ant re- 
gularių pajamų taksų 
blankų, kurias turės išpil
dyti kovo mėn. 1944. Jei
gu neuždirbo užtektinai 
pinigų, tada turės išpildy
ti Pergalės Taksų blanką, 
panašią į tą, kurią vartos 
vyrai ginkluotose jėgose.

Didesnė dalis dirbančių 
žmonių galės mokėti tak-i 
sus per darbdavius. Saky
kime, kad darbininkas už
dirba $2,000 per metus. 
Pirma, reikės numušti 
$624. Lieka $1,376. Reikės 
mokėti penktą nuošimtį 
tų pinigų — arba $68.80 
Pergalės Taksais dėl 1943

Asmenys, kurie uždirbai 
daugiau kaip $12. ir ne
daugiau $16. mokės 10 
centų kas savaitę. Kurie 
uždirba nuo $16. 
per savaitę mokės 
tų ir 1.1.

Pergalės Taksų
nimai turi vieną nepapra
stą ypatybę, kuri paleng-i 
vins taksų naštą asme
nims ateityje. Valdžia su
grąžins dalį tų taksų po 
karo, bet įstatymas nesa
ko, kada po karo pabai
gos pinigai bus sugrąžin
ti.

Po kariniai kreditai ne- 
vedusiems vyrams bus 
25arba nedaugiau 
$500., vedusiems vyrams 
bus 40(c ir nedaugiau 
$1,000. Šeimų vyrams bus 
40% arba nedaugiau 
$1,000, virš 2% arba ne
daugiau $100. dėl kiekvie
no užlaikomo vaiko. Auk
ščiausias sugrąžinimas 
bet kuriam asmeniui bus

praėjusiems

Atskaityti taksus nuo 
algų, darbdaviams vėl buskurie

kaip daug darbo. Apie tai Wa-

I

iki $20.
30 cen-

parūpi

jūreiviams ir marinams ir tų yra profesijonalai vy- $l>000 ir po $100 dėl kiek
kitiems vyrams unifor- rai, gydytojai, dantistai, 
muose, ir ūkės darbinin- advokatai ir biznieriai, 
kams ir namų tarnams, kurie neį. orporuoti kaip 
skirtinga mokesties siste
ma bus sumanyta.

Pergalės Taksai bus 
5<. Valdžios pirmos pas
tangos taksuoti pilnas pa
jamas ir yra pirma rūšis asmenų, turės paduoti jų

mažų krautuvių savinin
kai, ir tie, kurių pajamos 
paeina iš mokeščių, nuo
mų ir pan.

Daugumas viršminėtų

i

k

f 
i

Garsus atletas Frankie Sinkwich, dabar jau U. S. 
Marines, atvykęs su coach Wally Butts, į New Yorką, 
kur jis atstovaus Georgia Universiteto football ratelį 
ir priims Heisman Trophy už pasižymėjimus.

N. G. GURNSEY & CO.

POLLARDS

144 Merrimack St., Lowell, Mass.

MACKENZIE & W1NSLOW, INC.
698 Rodman St., Tel. 6-8563 

Fall River, Mass.

The Brooklyn Savings Bank
<1

Hugh Byas Rašo Apie Japoniją
(Šių dienų knygos; recenzija Stephen Pearce)

vieno užlaikomo asmens.
1944 m. kada regulariai 

pajamų taksai bus rokuo- 
jami, paliuosavimas iš 
$624. pridėjus sumą, už
mokėtą kaipo Pergalės 
Taksai praėjusiems me
tams, bus numušta nuo 
pilnų pajamų. FLIS.

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS 
MALDAKNYGE

“MALDŲ ŠALTINIS”

Sutvarkė ir išleido
KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS

Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

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

"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5V4 x 31A colio. 
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK 02.50

Užsakymus siųskite su money orderiu—

“DARBININKAS”
366 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.

¥ ¥

- '
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Hugh Byas, kuris pralei- Į 
do 23 metus Japonijoj kai
po Amerikos laikraštinin
kas, savo nesenei išleisto
je knygoje, “Government 
by Assassination”, įrodo, 

į kad jis visapusiškai pažįs
ta tą šalį.

Geresnėse dienose Hugh 
Byas rašė apie japonų 
žmones— apie jų darbštu
mą, jų lojalumą savo šei
moms, jų artistiškumą. 
Bet dabartinė knyga api
budina šių dienų gyveni- 

į mą Japonijoje, ypatingai 
•plėšikus ir nacionalistus, 
kurie veikia užkulisyje ir 

į stumia Japoniją į jos da- 
' bartinį užkariavimo kur
są.

Amerikiečiai labai ma
žai žino kokiais keliais Ja
ponija per paskutinius 12 

į metų buvo įstumta karan
I

t

Į

tam tikrų vidujinių jėgų.: 
Amerikiečiams gal teko! 
matyti davinius Japonijos: 
militarizmo, bet jie ligi1 
šiol nežinojo kokios gru
pės žmonių ir įstaigų tai 
nustatė. P. Byas knyga y-: 
ra labai įdomi todėl, kad 
ji aprašo istoriją 3 įtakin- i 
gų grupių — galima šaky-! 

i ti japonų “underworld”. • 
Jos yra “jauni karininkai! 
armijoj, taip vadinamos 
patriotinės draugystės ir 
žulikai”, kurie atlieka 

• draugyščių biaurius dar-1 
bus.

Sukilimas jaunų kari
ninkų prieš jų vyresnius 

; įvyko 1936 m. kada skait
lius su savo pulkais už
puolė Diet’o (seimo) rū
mus ir kitas viešas vietas 
Tokyjo mieste, susekdami 
ir užmušdami kiek tik ga
lėjo surasti Japonijos au
kštų valdžios valdininkų. 
Byla prieš juos įrodė, kad 
jų tikslas buvo priversti 
civilių valdžią atsistaty

dinti ir įvesti militarinę 
kontrolę visoj šaly. Nepa-

■ sitenkinimas kapitalistine 
i kontrole šalies ir noras

“apvalyti” šalies politiką 
buvo priežastis tokio pasi
elgimo. Bet jie tikrai no
rėjo visiškai prašalinti 
net likučius reprezentaci
nės valdžios ir pavesti e- 

ikonominę ir politišką kon
trolę militariai ir turėti 
visa - galingą imperato-> 
rių, kuris faktinai bus jų 

į įrankis.
Byas paaiškino, kad jie 

nesekė Vokietijos, bet grį
žo prie feodališkos Japo
nijos (kuri egzistavo ligi 
1868), kada imperatorius 
buvo tik figūra militari- 
nės kontrolės. Kalbėda
mas apie bylas jaunų ka
rininkų p. Byas įrodo, 
kaip jie terorizavo jų vy
resniuosius ir privedė val
džią arčiau prie aktyvaus 

‘ karo.
P. Byas buvo gana sun

ku aprašyti patriotines 
draugystes Japonijoj ku
rios stūmė valdžią į mili- 
tarinius užkariavimus ir 
apie šių draugysčių atsi
radimą ir pranykimą. Bet 
iš viso to pasirodė figūra 
patriarko Tojamo, savo 
pasekėjų pripažintas kai
po žymus patriotas, kuris 
turėjo didelę įtaką val
džioj, bet visada laikėsi 
nuošaliai.

Iš visų “patriotų”, biau- 
jriausi buvo žulikai, kurie 
■ politinius žmones užmušė 
už pinigus, p. Byas sako, 
kad jie sekė pavyzdį bū
relių darbininkų, kurie 
nešdavo jų feodališkų po
nų turtą kas metinėj pro
cesijoj į Tokio.

P. Byas knyga turi su
organizavimo klaidų, jis 
gal per greitai sudėjo kar
tu atskirus straipsnius. 
Bet ji siūlo geriausią ap
rašymą tos patriotinės 
“underworld”, kuri už- 
mušdama Japonijos libe- 
rališkiausius vadus, tikrai 
atnešė karą į Tolimus Ry
tus. FLIS.
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į Main St.,
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Danielson. Conn.

Tel. 56

HERBERT C. E ALĖS. INC.
660 Pleasant St., Tel. 2-1131

Fall River, Mass.

C APITAL SAVINOS BANK & 
TRUST CQi

į

> I

r
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45 Statė St., Tel. 910, Montpelier, Vt.$ . . ... 4
FRANK L. ALLEN LUMBER CO.
296 Oliver St., Tel. 9-6443 

FalI River, Mass.

Union Markei Nailonai Bank

Tel. Wat. 3750 Watertown Sq.
Watertown, Mass.

| AMERIC AN METAL CRAFTS CO.

& Water Street Attleboro, Mass.
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B ARBOUR WELT1NG CO.

932 No. Montello St.,

i

1
1Brockton, Mass. ?

IOHNJ.DUANECO. |
600 Southem Attery Tel. Pres. 6030 jį

Ouincy, Mass. i?

IiThe Bargain Cenier, Ine.

l,< C >■’l '' I »

2 Washington St., Quincy, Mass.




