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Kada Jungtinių Valsty
bių tauta švenčia Karo 
Laivyno Dieną, mašinos 
laivų statymo jarduose ir 
lėktuvų dirbtuvėse skubi
na kalti laivus ir lėktuvus 
rekordiniu greitumu, kad 
tik parūpinus nusveriamas’ 
jūrų ir oro pajėgas Jungti
nėms Tautoms jų ofensy- 
voj prieš Ašį visuose pa
saulio vandenynuose.

Pradedant 1922 metais 
Jungtinės Valstybės minė
jo kasmet Spalių 27 dieną, 
kaipo Karo Laivyno Dieną, 
kurioje buvo pagerbiami 
narsūs mūsų jūrų pajėgų 
žygiai. Spalių (October) 
mėnuo parinktas. todėl, 
kad tą mėnesį buvo nutar
ta įkūrti Karo Laivyną. 
Tokį nutarimą priėmė 
Kontinentalinis Kongre
sas 1775 metais. Šiais me
tais Karo Laivyno Diena 
užtiko mūsų tautą bevyk- 
dančią dar nematytą jūrų 
ginklavimosi programą, 
kurios tikslas yra nuvalyti 
jūras nuo laisvės priešų.

Solomono Salų paėmi
mas ir naikinančios Jung
tinių Valstybių submarinų 
atakos prieš japonų laivus 
Pacifiko pietvakariuose 
aiškiai rodo Amerikos lai
vų statymo programos di
dinimo ofensyvinę reikš
mę. Atlanto naikinimo ka
re naujai paleisti į darbą 
sargybiniai karo laivai ir 
jūrų lėktuvai vis daugiau 
aiies submarinų sunaiki
na, o mūsų paskandinamų 
laivų skaičius staiga su
mažėjo.

Jūrų vaizdas Jungtinėms 
Valstybėms ir kitoms 
Suvienytoms Tautoms da
rosi kasdien skaistesnis, 
kai Šiaurės Amerikos lai
vų statymo jardai gamina 
karo laivus vis didėjančia- 
me skaičiuje. Viename ne
sename pranešime atsto
vas Carl Vinson, Atstovų 
Rūmų Jūrų Komisijos pir
mininkas, pareiškė, kad 
didėjantis Jungtinių Vals
tybių laivų statymas duos 
galimybės “pereiti į ofen- 
syvą su perviršijančia jė
ga, bet kokioj mūsų pasi- 
rinktoj vietoj”.
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Mrs. Roosevelt Aplankė 
Amerikos Kareivių 

Stovyklas

Štai Henry J. Kaiser’s naujas mistiškas laivas, kuris buvo pastatytas per 125 dienas, West 
Coast laivų kieme. Tik pusė metalo sunaudota šio laivo statybai] negu paprastai esti sunaudojamu 
laivams.

Prezidentas Ragina Dalyvauti 
Rinkimuose

Jung. Valst. Laivynas Smarkiai
Kirto Priešui Solomon Salose

Sužalojo 7 Japonų Laivus

MacArthuro Lektūrai Sužalojo Kitus 
Septynius

Washington, D. C., lapkr.l Kaip žinoma, Amerikos 
2 — Amerikos karo jėgos karo jėgom Solomon salo- 
skaudžiai sužalojo Japoni- se buvo susidaręs rimtas 
jos laivyną kautynėse ore pavojus. Priešas— japonai 
ir ant vandens šiaurės-ry-, buvo sutraukę stiprias sa- 
tinės Guadalkanalo salos vo karo jėgas, kad išmušti 
dalyje. Bombomis trenkė į iš pozicijų Amerikiečius, 
du japonų didžiuosius lėk- į Tačiau japonams nepavy- 
tuvlaivus, du karo laivus ko. Amerikiečiai didvyriš- 
ir tris kruiserius. Be to, kai apgynė savo pozicijas, 
nušovė daugiau kaip 100, ir saiko, kad nors laikinai 
lėktuvų ir gali būti sunai pavojus prašalintas, 
kino 50 kitų, praneša lai-

Morgenthaa Grįžo Iš Amerikos Padangų Dirbtuvę 
Krausto Rusijon

VVashington, D. C., lapkr- Washington, D. C., lapkr.
! 2 — Jung. Valstybių iždo 2 — Amerikos valdžia pla-

—T-------- :—rr . „ sekretorius Henry Mor-nuojaperkraustytiįRusi-
Washington, D. C., lap- mai. Kaip tai 6-tame ir 7- genthaU, Jr„, kuris buvo iš- ją vieną Fordo dirbtuvę 

knčio 2 — Prezidentas tame Norfolko distrikte y- į Angliją, per Lisbo- padangoms (tires) gamin-
Rooseveltas atsišaukia į ra Visuomenės Politikos ną, Portugaliją grįžo į A- ti, pareiškė gumos admi- 

William M.visus piliečius, kad antra- klausimas: “Ar atstovai 
dienį, lapkričio 3 d. visi (representatives) Kongre- 
eitų į balsavimo vietas ir so iš to distrikto turi turė- 
balsuotų už tinkamus kan- ti įsakymą reikalauti Pre- su 
didatus į valdžios vietas. izidento ir Kongreso su- j valdžios " 

Balsavimas yra tai svar- šaukti greičiausiu galimu 
biausia piliečių teisė, ir momentu visų laisvų žmo- 
jeigu piliečiai ta teise ne- nių atstovų seimą paruoši- 
sinaudoja, tai jie neverti mui Federalės konstituci- 
pilietybės. jos, pagal kurią jie gali su-

Labai svarbu, kad iš- sivienyti į Demokratinę 
rinktume tinkamus atsto- Pasaulio Valdžią?” 
vus į valdžios vietas. Lietu- Pastarasis klausimas y- 
viai, piliečiai balsuokite už ra labai svarbus. Yra nuo- 
tinkamiausius kandidatus, monių už ir prieš. Vieni 
kurie laikosi Dievo Įstaty- sako, kad tai būtų gerai, 
mų ir dirba visuomenės jeigu tokia Demokratinė 
gerovei. i Pasaulio Valdžia susidary-

Massachusetts valstybė- tų, o kiti prisibijo, kad dėl- 
je yra patiektas piliečiams to gal būti reikėtų praras- 
referendumas, kuris yra ti šios šalies demokratines 
prieš Dievo įstatymą, bū- teises.

> ;ent, gimdymo kontrolės—, Kiek galima buvo suži- 
QUESTION No. 1. Balsuo- noti, tai Amerikiečiai ne- 
kite prieš tą referendumą, norėtų išsižadėti savo ša- 
Yra ir keli kiti referendu- lies principų, tačiau jie ne- 
mai, kurie verti piliečių norėtų, kad po karo Euro- 
dėmesio, būtent, svaigina- pa ir kiti kraštai taip su- 
mųjų gėrimų klausimas, sitvarkytų, kad būtų už-- 
arklių ir šunų lenktynių tikrinta pasauliui taika ir 
klausimas ir kaikuriuose visom tautom laisvė ir ne- 
distriktuose kiti klausi- priklausomybė.

nistratorius 
ugalijo- Jeffers. 
bėjimusj —

omingais 
ir grį

žo padrąsintas j.uo, ką jis 
matė AijgįįpjB^

menką 
Anglijoje ir

je turėjo

Amcrikrr Kadrini 
woraiTarc

Atvyko Lenkų Ministeris

vynas.
Tuo pačiu kautynių me

tu Jung. Valstybės prara
do vieną lėktuvlaivą ir des- 
trojerį.

Laivyno pranešimas sa
ko, kad tos kautynės buvo 
didžiausios Solomon salo
se.

Japonijos karo laivynas 
buvo priverstas pasitrauk
ti nuo Guadalkanalo salos.

Amerikos karo jėgos 
taip pat sužalojo kitus 
septynių japonų laivus.

į Montreal, Canada, lapkr. 
2 Pereitą šeštadienį čia 

; atvyko lėktuvu lenkų fi- 
jnansų ministeris, N. Stra- 
! sburger apkalbėti bėgan-

Londonas, lapkr. 2 — Vi
chy, Prancūzijos, radio 
skelbia, kad Amerikos ka
reiviai iškelti iš laivų Gi
braltare. Amerikos laivai 
buvo atlydėti Britų laivų.

Viesulas Užmušė 
27 Žmones

Berryville, Arkansas, 
lapkr. 2 — Pereito ketvir
tadienio naktį šiame mies
telyj ir apylinkėj siautė 
viesulas, kuris pridarė la
bai daug nuostolių. Užmu
šė 27 žmones ir apie 200 
sužeidė.

Viesulas sukėlė nemažai 
gaisrų; sugriauta Missouri 
geležinkelio stotis.

NACIAI BIJOSI ŽIEMOS
Berlynas, lapkr. 2 — Na- Tautinio Fondo konferen- 

cių radio praneša, kad So- j cija. Dalyvavo 1000 atsto-
čias finansines problemas Į vietai sutraukia daugiau, vų. žydai nutarė reikalau-
įr pokarinius Lenkijos 
klausimus.

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

KPT VIRŠININKAS RAGINA 
DAUGIAU MELSTIS

Londonas, lapkr. 2 - 
Mrs. Eleonora Roosevelt, 
Prezidento žmona, kuri 
dabar vieši Anglijoje, ap
lankė Jung. Valstybių ka 
reivių stovyklą. Ji pralei
do visą dieną su karei 
viais; kartu su jais valgė 
ir kalbėjosi.

Žemės Drebėjimas 
Turidjoje

Londonas, — Ketvirta 
dienio vakare, spalių 29 d. 
Istabulos mieste, Turki
joj įvyko žemės drebėji
mas. Tačiau nepadaryta 
jokių nuostolių.

Amerikiečiai Įrodė Galį Išlaikyti 
Solomon Salas

Pearl Harbor, T. H., lap-(dentų streiko, kuris vyks- 
kričio 2 — Japonijos karo' ta per šešias savaites, 
jėgų pirmas užsimojimas j Kancleris pareiškė, kad u- 
sunaikinti Amerikos jėgas' niversiteto neatidarys, kol 
Pietiniame Pacifiko van
denyne nepavyko. Tai yra 
aiškus įrodymas, kad A- 
merikiečiai, nors jų jėgos 
ten nėra perdaug gausios, 
gali atlaikyti japonų puo
limus ir išlaikyti Solomon 
salas.

neatsiras užtektinas stu
dentų skaičius, norinčių 
mokytis.

Dėl Streiko Uždarė 
Koiegijų

San Juan, Puerto Rico, 
lapkr. 2 — Jaime Benitez, 
Puerto Rico Universiteto 
kancleris, oficialiai užda
rė Universitetą dėl stu-

New York, lapkr. 2 —J ją. Teismas pareiškia, kad 
Charles E. Wilson, Karo karo metu Prezidentas tu- 
ProdUkcijos Tarybos vice- ri teisę karo teisman 
pirmininkas, kalbėdamas traukti ne tik įsiveržusius 
protestantų bažnyčios su- priešo šnipus, bet ir pilie- 
sirinkime atsišaukė į vi- čius šnipus sabotažninkus. 
sus vyrus ir moteris, kad . Tačiau teismas atmeta 
daugiau veiktų ir daugiau generalinio prokuroro Bid- 
melstųsi. idle argumentą, kad jis,

“Ką mums daugiausia teismas, neturįs teisės kiš- 
rei'kia Amerikoj, faktas, tis į Prezidento, kaipo vy- 
visame pasaulyj, daugiau- riausio vado veikimą karo 
vyrų ir moterų, kurie ne- metu.

ir daugiau kariuomenės ir, ti, kad po karo būtų suda- 
karo reikmenų į Maskvos ’ ryta ištremtų iš Europos 
frontą, kad iš mušti iš na- žydų kolonija Palestinoje 
cių pirmenybę kautynėse.! įr pavadinta “Massachu- 
Naciai prisibijo, kad atė-'setts”.
jus žiemai bus sunku : Taigi žydai jau dabar 
grumtis su raudonaisiais rimtai rūpinasi žydų kolo- 
Rusijoje. nizavimu.

Taigi žiema gani atnešti -------------
Vokietijos naciams di- Sutrumpino Kareivių 
džiausią nelaimę. Bet pa- Abu-f
tys naciai užsitraukia tą ATOSTOęaS
nelaimę. ..... .

Washmgton, D. C., lapkr. 
2—Karo sekretorius Stim- 
son paskelbė sprendimą, 
kad drafto keliu priimtų 
karo tarnybon vyrų prieš 
indukciją . atostogos su
trumpinamos nuo poros 
savaičių iki vienos savai
tės.

Nori Sudaryti Žydų 
Koloniją

Boston, Mass. — Lapkri
čio 1 d.. Hotel Statler pasi
baigė Naujos Anglijos ir 
Didžiojo Bostono Žydų

sigėdytų
Wilson.

melstis”, sako

Aukščiausias Teismas Pripa
žįsta Prezidentui Teisę Ati
duoti Šnipus Karo Teisman

Britai Laimi Afrikos Kautynes
Apsupo Nacius ir Paėmė Daug Jų 

J Nelaisvę

Lapkričio 1 d. įsigaliojo 
nauji mokesniai Federalei 
valdžiai. Mokesnius pakėlė 
ir ant tabako ir gėrimų. 
Ant tabako maždaug apie 
20 nuoš., ir turės mokėti 
$2.00 daugiau už kiekvie
ną galioną degtinės 100

Liberija Vartoja Amerikos 
Pinigus

Monrovia, Liberija, lap
kričio 2 — Jung. Valsty
bių pinigai, neviršijanti 
$20.00, gali būti legaliai

VVashington, D. C.; lapkr. prįįmamj įr leidžiami cir- 
2 Kaip žinoma, kada • kuliacijon, tokį įsakymą 
Prez. Roosevelto sudary- ■ išleido Liberijos preziden
tas karo teismas teisė aš- Us Barclay.
tuonius nacių šnipus, tai1 ________
septyni iš tų šnipų per sa
vo advokatus kreipėsi į 
Aukščiausiąjį Teismą, kad 
jis pripažintų, kad Prezi
dentas neturėjo teisės to
kį teismą sudaryti.

Aukščiausias Teismas

Amerikiečiai Sunaikino 2 
Japonų Lėktuvus

New Delhi, India, lapkr. 
2 — Japonų lėktuvai puolė 
Assam bazę, Indijoj, arti 

pripažino, kad Prezidentas Burmos. Amerikiečiai ja-
turėjo teisę, ir nacių šni-

proof. Tokiu būdu bus su- pai buvo nuteisti, 
kelta naujais mokesniais | Dabar Aukščiausias Tei-
$495,900,000.00 per metus, smas paskelbė savo opini- darni 6 kitus.

ponų puolimą sėkmingai 
atmušė, sunaikindami du 
japonų lėktuvus ir sužalo-

Londonas, lapkr. 2 —Bri
tų ir sąjungininkų karo jė
gos Viduriniuose Rytuose 
smarkiai puolė Ašies jėgas 
ir sudavė jom skaudų 
smūgį. Sąjungininkai per
kirto Ašies eiles ir paėmė 
keletą tūkstančių priešo 
kareivių į nelaisvę. Tai į- 
vyko Viduržiemo pakraš
tyj į vakarus nuo EI Ala- 
mein, praneša Cairo kores
pondentai Britų laikraš
čiams.

Jung. Valstybių kovojan
ti lėktuvai sunaikino tris 
Messerschmitts lėktuvus 
ir sužalojo kitus du sek 
madienio kautynes, prane

ša iš Cairo. Naciai prarado 
nemažai tankų.

Varšuvoj Užmušta Keletas 
Nacių

Londonas, lapkr. 2 — 
Lenkijos valdžia ištrėmi
me gavo žinių, kad Varšu
voje įvyko bombų sprogi
mas. Užmušta nežinomas 
skaičius nacių karių. To
dėl nacių policija suėmė 
50 lenkų įkaitais ir grasina 
juos sušaudyti, jeigu ne
nurodys tikrų kaltininkų 
arba jei kas panašaus pa
sikartotų.
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M0SU SODALIETES
/WVWV\^tra

ėjo Lovellio |žodalįetė6 »u savo vėliava. Kąs mane labiausiai džiu
gino, t<i Levellio Sodgiįečių Uniformos. Baltai sijonas ir Ivjgoiai J 

ėlynas trumpas plozeius ir balta kepuraitė. Matydama Lowel- 
liotes, pamąsčiau sau, kaip būtų gražu, kad ir mūsų kolonijos | 
Sodalietės turėtų panašias uniformas.

Paskui Leweilietes ėjo Braektaao, Gsmkridge, Lawrenee, 
Nąsbua, Nonrood ir Worceoterio kv. Kazimiero ir Aušros Vartų Į 
parapijų Sodalietės.

SVEIKOS SODALIETĖS: Į Galutini preeeeijoje pasirodė septynios jaunos Lovellio 6o-|
Prisirengimas, entuziazmas, nuovargis ir įspūdžiai mūsų dalietės, mMuus gėlių kaspinus Paskui jas ėjo Sodaliečių Aps-

Naujosios Anglijos Penktojo Sodaliečių Kongreso sėkmingai pa- Įkričio valdytos nartai fMė Pnuneišką Beoonytė, procesijos gar- 
sibaigė. Jūsų redaktorius, stovėdamas iš tolo, džiaugėsi dvasia bės martslfca; pdė &UMBB /enjaalavjčiitė nešė gražią, šilkinę, | 
rengėjų ir dalyvių. Visi parodė kilnią Sodaiicijos dvasią. Jei ka- mėlyną prisgalvf, aut kurios buvo padėtas ąpkarūnavojimo gė
da nors Sodaiicijos idealizmas pakilo, tai per šias kelias prisiren-Į lių vainikėlis. Paskiausiai ėjo Kongreso Karalaitė, p-lė Elena Į
gimo savaites.

Jei kas metą Naujosios Anglijos Sodaliečių tarpe rasis pa
naši dvasia, tai jūsų ši graži organizacija sparčiai augs ir neš| 
gražų vaisių.

Baigdamas savo įžanginį žodį, turiu pasidžiaugti gilia Soda-I 
liečiu dvasia, kurią pastebėjau Kongreso eigoje... būtent didis.

Saulinaitė.
Apkarūaevojimo pulkeliui prisiartinus prie didžiojo alto-į 

riaus, visos Sodalietės giedojo l4Šioj Dienoj’'’. P-Išm Elenai Sau-i 
linaitei ir Sušauni Jarmalavičiūtei prisiartinus prie Panelės Šven
čiausios altoriaus, prasidėjo apkarūnavo jimo iškilmės, kurias, 
atliko prie Alena Saulinąitė. Apkarūnavojimo iškilmėms pasi-

pagerbimas ir paklusnumas savo Dvasios Vadų. Kiekvienas nu- baigus, visos Sodalietės giedojo ‘Magnificat”.
tarimas, kiekvienas išduotas raportas, kiekvienas darbas matėsi Negaliu apleisti nepaaiškinus apie papuošimą Panelės Šven-| 
eina garbingu keliu, kuiį nurodė vietos parapijos Dvąsios Vadai, čiausios altoriaus. Nuo grindų iki pat viršūnės altoriaus skendo, 
šiame dalyke kaip tik turiu kreipti visų mūsų Naujosios Angli- gyvose gėlėse. Visos gėlės buvo rudens rūdos, geltonos spalvos, j 
jos Lietuvių parapijų Dvasiškių dėmesį, kad jei ir tolinus jūsų Altoriaus apačią puošė nesuskaitytas rinkinys pom-pom Cbry- 
parapijų Sodalietės turės tokią pagarbą Dvasios Vadams, tai a-Į santhemumai. Taip degančių žvnkydžių galveles laikė dideli |
teities parapijų darbai eis ramybės ir džiaugsmo keliais.

Lai mūsų Naujosios Anglijos Sodalietės ilgai gyvuoja.
☆ ☆ ☆

Prlė M. U. B.
MŪSŲ METINIS KONGRESAS

Seniai laukiama Kongreso dienelė. Būrelis mūsų kolonijos 
Sodaliečių, vos saulei pravėrus akis, leidosi į kelionę, kuri veda 
į Lowellio miestą.

Lengvai važiuodamos makadamo keliais per gražius Wil

Chrysanthemųmai. Viršui prie Marijos statulos puošniai laikė 
savo žiedus baltos ir geltonos Leucanthemumai. Lowellietės, iš- j 
tikrųjų, nesigailėjo gražumo Marijai laike šių iškilmių.

10:30 valandą prasidėjo iškilmingos Šv. Mišios, kurias at-| 
našavo kun. Poviias J. Lunskis iš Marianapolio Kolegijos.

Laike Sv. Mišių visas Sodalietės “in corpore” priėjo prie šv. Ko-1 
munijos.

R0LITIBKA6 SKELBIMAS

ROGER L. PUTNAM 
Šiandien įvyksta rinkimai

MOMIHIO, MASS.
• Pereitą savaitę sunkiai su-

I sirgo LDS 2rros kp. pirmtakas
Kazimierąs Grigas. Jam pada
ryta operacija. Linkime p. Gri
gui greitai pasveikti ir vėl su 

| mumis dirbti.
» Šiandien įvyksta valdininkų 

j rinkimai. Lietuviai, balsuokite 
už lietuviams palankius kandi
datus. Iš Brocktoono 6 ir 7-to 
Wardo į representative vėl kan
didatuoja Charles McCaffrey,

] kuris yra labai palankus lietu
viams. Taigi, lietuviai piliečiai,

| atiduokite savo balsus už Char-
Į les McCaffrey.
• Su ateinančiu sekmadieniu,

I lapkričio 8 d. ku». Jonas švag- 
ždys, Šv. Roko par. klebonas, 
vienas iš pagarsėjusių kalbėto
jų ir pamokslininkų, po vakari- 

, nių pamaldų, parapijos salėje 
pradės duoti įdomias paskaitas 

į įvairiais klausimais. Būtų gera, 
kad į tas paskaitas susirinktų 

, ne vien Brocktoniečiai, bet ir iš 
apylinkių. Į jas atėję daug galės 

i išsinešti ką naują.

Mišioms pasibaigus, gražų Sodalietėms pritaikintą pamoks-, . , . . , . , , _ . „ _.
H pasakė mūsų Apskričio Dvasios Vadas Kun. P. A. Strakaus- rlnklmal buv0 «suomet svarbus, bet šiandien — karo
kas Manau tai buvo pirma karta mums Sodalietėms pasakyta metu Jie dar svarbesni. Lietuviai Amerikos Piliečiai,mingtoao, BiUerikos Tevksburio miestelius, galutinai apie *-1^^ reatajauja^. Manau dabar mes aiškiausiai supranta! visi balsuokite už Demokratų kandidatą į Gubemato-

j. . 6 . mięptą, kvns tą ypątm Ikas yra toji godajįet^ Kokis turi būti jos gyvenimas, pasiel- rius ROGER L. PUTNAM, kuris yra lietuvių didelis
gą seamadienų saldžiai snaude savo miege pne Memmack upes irėd Di duok kad mes sodietės matytume, prietelius ir draugas. Jis tapęs gubernatorium dės vi-
krantų. Susėdusios šv. Juozapo lietuvių bažnyčią, pastatėme I u kad šio karQ Lįetuva vėl laigva
savo automobilių pne šonines gatves, linksmai žygiavome i para-l J . ... A. . . ... , . , _1 testuotais, pamiršdamos savo tikėjimo principus. ir nepriklausoma valstybe

Pasibaigus pamokslui, visos Sodalietės, kartu su savo Dva- ncir^n t r.TTmv»i/ , , -. * JT“ v , ... ROGER L. PUTNAM yra labai nuoširdus dariusios Vadu atkalbėjo iškilmingai Konsekracijos Aktą. 1 J

Remkite tuos profesi
Aukštųjų valdininkų |**>u® * biznierius, ku. :

'savo skelbimais remi s. 
‘Darbininką”.

pijos svetainę. Vos spėjome prisiartinti prie svetainės durų, bū 
relis Lowellio Sodaliečių, linksmomis veido šypsenomis, pasvei
kino mus ir pakvietė į savo tarpą. Šiek - tiek susigraudinome, ži
noma iš džiaugsmo, kadangi nuo tos minutėlės dingo mumyse vi
sa susilaikymo svetima dvasia. Dabar aiškiai supratome, kad 
mūsų seselės Lowellietės ištikrųjų laukia mūsų.

Nespėjusios nužengti paskutinį laiptą žemyn į svetainę, akys 
išsivertė ir žodžių kalba užsikirto pamačiusius tokį artistišką 
svetainės išpuošimą. Priėjo viena Sodalietė ir suteikė gražiai iš- 
megstą raudoną, balta ir mėlyną varnelių “corsage”. Kaip jauni 
vaikeliai negalėjome atsidžiaugti šia gražia dovanėle.

Prie durų stovi gražiai papuoštas paukštelių namelis, aplink 
išbarstyta rudens lapai ir virš iškaba su parašu: “Sveikinamos į 
Lowellį”- Einame toliau. Štai kairėje pusėje raudonais, baltais ir 
mėlynais šilkais, Amerikos tautiškomis spalvomis papuoštas vi
duryje kybo didelis Amerikos Laisvės Varpas. Dešinėje pusėje 
svetainės Lietuvos spalvos: raudonas, geltonas ir žalias šilkas 
garbingai nuo lubų kybą. Skersai auksinėmis raidėmis žodis — 
“Lietuva”. Virš žodžių sudėtos dvi žalios palmės, ženklas kan
kinystės. Trumpai sustojusios prie šios vietelės, turėjome jausti, 
kaip nelaiminga yra mūsų tėvelių žemelė, prispausta komunistų 
ir Vokietijos nacių.

Artindamos arčiaus prie scenos, kairėje pusėje matėsi di
delė geltona, šilkinė pintinė, prikrauta gėlėmis. Baltas kaspinas, 
skersai ištiestas, skelbė auksinėmis raidėmis: “SVEIKOS SODA- 
LIETaS”.

Dešinėje pusėje prie scenos stovėjo Amerikos Laisvės Statu
la su žibintuvu rankoje. Aplink puošė šilkinės Amerikos trispal
vės.

Svetainės scena išpuošta baltais šilkais. Po visą sceną ant 
baltų šilkų išmėtinėta ilgos kaspininės kilpos, šviesiai mėlyno 
šilko. Scenos viduje pakabinta -balta ir mėlyna Sodaiicijos vėlia-

ĮVAtBOS SKHJHMAI
$V£1KATA—MAIGIAUSIAS 

TURTAS
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins būt Sveikais
Gydymas visokių ligų Šaknimis, 

Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk-
1 . T. _ „ . lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų

12 vabrad, suėjome j svetaine, fa- tenai prie artistiškai pri. | nankamsir biednuomęnei.Jis yra Pasaulinio Karo ve- Į* I X   T* T _ n _ X* w 1 * • •   _ _• • _ I ir WLyJUJMVČLl, 11 pjAntp** itaiiiirf*.! jLMlLUZo
rengtų stalų lankė mūsų afrapna kalakutų pietūs. Ilgai mes Soda- teranas. Jis yra demokratiškas ir visiems prieinamas. Į u^as gydo ir kaip reikia vartoti, 
iietės negalėsime užmiršti Lowelliečių svetingumą. Atsisėdome Tokio gubernatoriaus mums reikia, kaip ROGER L. I (i>ra^au iš Kacuos štampų nesiųsti, 
prie baltai aptiestų stalų, kurių viršus puošė rudens raudoni, gel- PUTNAM.
toni ir rudi klevo lapeliai. Atkalbėjus maldą, prasideda rimtas! John J' Gri&alus- 52 G S0“1* 8081011
valgio darbas. Kaip tvanas pasiliejo iš mažesnės svetainės kam- . .. .. . . . . ., - - - u:e.. . . * , „ \.................................. tuviskus liaudies sokius. Kiekvienas įdomus ir gražesnis uz kitą.bano visa armija Lowellio Sodaliečių, kurtes dėvėjo baltas suk
neles. Jos nešė skaauminųs ant stalų. Pamerančų “cocktail 
mojantis kalakutas aų gomurį erzinančiu duonos ir raankų pri
kimšimu, virtos bulvės, žirniai, dynių košė, spanguolių kisielius, 
žalios ir mėlynos alyvos, agurkėliai. Kiek nori kavos (pasakyki
te mums, kur gąlite tiek daug gauti). Pabaigoje gavome lietu
višką “jello”, pamarginta su suplakta grietine.

Pasibaigus pietums, yisos Sodalietės, turėdamos suvirs va 
landą laisvo laiko, išėjo pamatai įdomesnių Lowellio miesto vie
tų. Vienos užėjo ant Fort Hill pamatyti istorišką vietą, kur šim
tas metų atgal gyveno garsioji raudonodžių Indijonų Belviderio 
tauta. Kitos, vadovaujamos Lowelliečių, nuėjo pėkščios į kitą 
dalį miesto, kur randasi Paivtucket garsioji užtvanka, kuri keli 
metai atgal, kuomet siautė didis tvanas sulaikė Lovellio mieste 
nuo Merrisaaek upės išsiliejime. Sakoma, kad ir šioje miesto da
lyje prie aukšte kalno gyveno karinga Pawtucket indijonų tau
ta. Sugrįžusias, užėjome į garsią Kalvariją, kur ant aukšto kal
no stovi didis kryžius ir aplinkui Kalvarijos kėliai. Greta stovi 
Prancūzų vaikelių prieglauda. Turėjome progą aplankyti šią gra-

Šale manęs sėdėjo sena Lowellietė mamytė, kuri matydama šo- 
J kius, apsiverkė ir tarė: “Kaip mes dažnai taip šokdavome. Dievas 
žino, ar Lietuvoje jie gali daugiau taip linksmintis”. Prie piano 
joms pritarė jų parapijos vargonininkė p-lė Rozalija Atkinaitė.

Paskutinė perstatymo dalis buvo Amerikos patriotinis nu
meris, užvardintas “I am an American”. Būrys jaunų Lowellio 
Sodaliečių, apsirengusių Amerikos vėliavos spalvomis, pašoko ir
padainavo.

Pasibaigus, visi atsistojo ir sudainavo Amerikos ir Lietuvos 
himnus.

Baigdama šį aprašymą apie mūsų Sodaliečių penktą Kon
gresą, noriu nuo savęs tarti Lowellietėms gilios padėkos žodį 
(manau tą galiu padaryti vardu visų Sodaliečių). Kiek Lowellie- 
tės įdėjo darbo ir pasišventimo niekas pilnai negalės suprasti. 
Lowelliečių svetingumas buvo tikrai nuoširdus. Per visą dieną, 
atvykusios į Lowellį jautėmės, kad mūsų ten seniai laukta ir duo
ta progos jausti, kad visą darė, kad mūsų atsilankymas būtų 
linksmas.

Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu >1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške, adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS 
140 Athens Street,

SO. BOSTON, MASS.

M2£

MEDUS
(100* PŪKE HOKEYi

KONČIAUS BITININKYSTĖ
” šu k«.

doleriu dovanų, kuris įrodys, jog tis 
medus nėra tikras b.rių medus

». . . . Kol mūsų automobilius sugrįžo atgal į mūsų miestą, visąh, Irtaųp,, paakaftria »u Se»ele perdame, w pahkumos kilb<-1Jomi5j apie ^„„io Sodaliečių svetingumą.
auką, iškeliavome atgal į seimo vietą.

Kitos, nenorėdamos toliau iš miesto rybų išeiti, nuėjo į Lo- j galėjome ištarti kiekvienai atsisveikinimo ir padėkos žodį. Mū-
_ _ ■ J ~ Į _ _ __  weHio miesto centrą, ir tenai turėjo progos pamatyti dalį pirmu-Į troškilnas„. Dievo palaiminimas tegul ilgai jus lydi prie pa-

va. Po vėliavai pusrundiniai pakabinta žvilgančios sidabro rai- geležinkelio Massachusetts valstybėje, kuris ėjo iš Bostono ^jų gerų darbų. Mes daug gražaus iš jūsų sutartinumo ir pasi
dės su žodžiu: “MAGNIFICAT”. Kairėje pusėje scenos Amerikos i Kito6’ sugrįžusios pasidžiaugė, kad buvo nuėjusios į j šventimo pasimokinome. Sudiev, ir ačiū.

Whistierio muziejų, kur yra pakabinta šio garsaus piešėjo pa-'

Lowellietės, kadangi jūs darbais buvote užimtos, mes ne-

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė_______ 85c.
5 svarai -------------------$1.25
Gabonas, 12 svarų----- $3.00
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.OJ). 

Končiaus Bitininkystė 
57 Battery SL,

No. Abington, Mass.

GRABORIAI

vėliava ir dešinėje pusėje Lietuvos trispalvė.
Scenos viduryje stovėjo Panelės Švenčiausios altorius. Visa 

statula skendo baltuose ir mėlynuose šilkuose. Iš abiejų pusių 
degė penkpirštės žvakydės. Ant grindų stovėjo nesuskaityta eilė 
indelių prikrauta gyvomis rudens “Pompomų”.

Gaila, kad neesu rašytoja. Todėl man begalo sunku aprašyti 
savo įspūdžius iš Kongreso.

Apie 10 valandą svetainėje pasirodė Lowellio parapijos kle
bonas kun. P. A. Strakauskas, kuris trumpai pasveikino Sodalie- 
tes ir paaiškino Kongreso dienotvarkę.

10:20 valandą prasideda procesija į bažnyčią. Pirmiausiai

SKAITYKITE ir PLATINKITE
du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, South Boston, Mass.

veikslai. -
2:15 vai. po pietų prasideda Kongreso posėdžiai. Apie Kon

greso eigą nerašysiu, kadangi suvažiavimo raštininkai tą dienos 
tvarką patalpins į laikraščius.

5 valandai prisiartinus, visos Sodalietės užbaigia Kongresą, 
sugiedodamos Amerikos ir Lietuvos himnus.

Sueiname į bažnyčią padėkoti Viešpačiui, išstatytam šven- 
čiausiame Sakramente, už visos dienos suteiktas malones, šį dalį 
iškilmių gražina kun. J. Skalandis, Mųn. J. švągždys ir kun. P. 
Lunskis.

Atkalbėta Rožančius ir Magnificat, ir tvarkoje eisena pa
lieka jaukią LoveHio šv. Juozapo lietuvių bažnyčią.

Grįžtame atgal į svetainę. Vėl didelis surpryzas. Prie didelio 
papuošto stalo, apdengto megstinįais užtiesalais, kurie pagražin
ti Amerikos patriotiniais jausm&is- Čia ant stalo pridėta įvairių- 
įvairįausių užkandžių: pyragėlių riešutų, bulvinių plotkelių, sal
dainių.

Pasibaigus užkandžiams, turėjome vieną kitą minutą pasi
kalbėti ir pasidalinti dienos įspūdžiais, prieš pradėsiant progra
mą.

7 valandą prasideda programą. Pirmiausiai Lowellietės per
statė pantomimą. Daug gražaus tikėjimo įspūdžių buvo galima 
iš šio veikalo pasiimti. Toliau jaunosios Lowelho Sodalietės pa
dainavo ir pašoko keletą lietuviškų dainų ir šokių. Kiek teko su
žinoti, nemąžai darbo prie šio perstatymo pridėjo vietos vargo
nininkė p-lė Veronika Dzedulionytė. Trečią programą išpildė Nor- 
woodo Sodalietės. Jos perstatė juokingą “Minstrel Show” Kiek 
juokų ir įvairumo jos parodė, vien tik tie, kurie matė, galėtų 
pilnai įkainuoti. Garbė Norwoodietėms už jų pastangas.

Nashua Sodalietės irgi* neatsiliko. P-lė Ona Sabaliauskaitė 
padainavo “Mano Rožė”, ir būrelis Sodaliečių pašoko gražiai lie-

☆ ☆

REDAKTORIAUS PASTABA
Ačiū p-lei M. M. B. už gražų Kongreso aprašymą. Daug ma- 

onumo patyrėme iš Lowellio Sodaliečių. Mes per visą dieną, link
sminomės ir džiaugėmės dienos įspūdžiais. Bet Sodalietės, kurios 
visą tą darbą atliko ir per tą dieną sunkiai dirbo, niekas nematė 
ir niekas neperstatė. Jaučiu, kad neprasikalsiu, jei paskelbsiu są
rašą merginų, kurios tą darbą atliko.

Sodaiicijos Prefekte p-lė Alena Andriuškevičiūtė. Svetainės 
puošimo darbą atliko p-lė Veronika Dzedulionytė, Alena An
driuškevičiūtė, Alena Alaburdaitė ir Jurgis Kazlauskas, uolus 
Sodaliečių pagelbininkas.

Kvietimo Komisija: p-lės Alena Vilkišiūtė, Agota Dravins- 
kaitė, Alena Saulinaitė, Veronika Vilkišiūtė.

Dovanų Komisija: Atėjusios į svetainę gavote gražų Ameri
kos patriotinį varpelių corsage. Šį sumanymą įvykdė p-lė Elzbie
ta Dravinskaitė. Jai pagelbėjo ponia Ona Kasparavičienė, Ona 
Grendaitė, Mikalina Blažionytė, Juozapina Narinkaitė ir Agota 
Strakauskienė.

Visus valgius ir stalų pagražinimus prirengė pačios Sodalie
tės, priežiūroj Sodalietės p-lės Alenos Linkevičiūtės ir jos pagel 
bininkės Antaninos Bujaitės. Joms padėjo p-lės Joanna ir Sophia 
Aleksaitės, Juozapina Kavaliauskaitė, Zofija Blazevičiūtė, Vero
nika Masilionytė, Juozapina Narinkaitė, Veronika Dzedulionytė, 
Alena Saulinaitė ir Alena Andriuškevičiūtė.

Vakaro ir svečių priėmimo komisiją susidėjo ir sekančių 
p-lės Marijona Kriaučiūnaitė, Lilijona Bujaitė, Ona Grendaitė ir 
Monika Blažonytė.

Visoms Lowellietėms už pasišventimą ir pasidarbavimą ta 
riu nuoširdžiai ačiū.

Kmr. P. V. Strakauskas.

$Barase«iSwlr Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
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•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
Cotered aa aecond-claas matter Sept. 12. 1915 at the post Office at Boston.

Masa. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for maiiing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ____ __ ____ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ___ __________  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams __________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams ... $2.00
Užsieny metams .............. ......... $500
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
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SAVAITĖS APŽVALGA
Transporto Lėktuvai Gabena gabena Armijos oro Paje 

Strategines Žaliavas Komandos

Armijos ir Laivyno tran
sporto lėktuvai dabar ga
bena į Ameriką strategi-

ir
Armijos Oro Pajėgų Ap
tarnavimo Komandos bei 
Laivyno Oro Transporto 
Tarnybos lėktuvai, kurie 
grįžta iš kovos frontų nu
vežę ten karius ar karones žaliavas. Tas žaliavas 

draugingi; tat ir vokiečių medžiagą, 
okupacijoje drąsiai parodė | K Indijos buvQ atgaben.
savo simpatiją gettose ta vientisoji mika, kuri yra 
Kenčiantiems žydams. Zy- batinai reikaiį„ga kai ku-

Kodėl Katalikai Negali Balsuoti 
Už Gimdymo Kontrolę?

I tą Mausimą šitaip atsako I. E. Kardinolas 
O'Connell:—

“Katalikų Bažnyčia nedvejojančiai ir absoliučiai 
pasmerkia ir paneigia bet kokią dirbtinę priemonę, 
kuri stato kliūtis šventajam moterystės tikslui. Tai 
štai kaip katalikai yra nusistatę prieš tą pražūtingą 
ir nedorą praktiką.

Bažnyčia moko ir istorija tai įrodo, kad dirbtinoji
priemonė gimdymui sulaikyti ilgainiui atneša apverk- į
tinas pasėkas individui (paskiram žmogui), šeimai,
,valstybei ir tautai. Toksai Bažnyčios nusistatymas
tvirtai ir nepakeičiamai remiasi ant Šventojo Rašto ir
nenutrauktos krikščioniškos tradicijos (papročio).

/ Šiandien mes reikalingi ne sugrįžimo į stabmeldiškąją f ,_x , „ , - x1 naleistuvvbe bet krikščionišku tu dorvbiu sustiprini- ’ir butų galimVbe Jas Patlk" uz vokiečių pykdytas su- 
paleistuvybę, bet krikščioniškųjų dorybių sustiprini j susi. nybes prieš Vilnijos gy-
mo; ne pasileistuvavimo, bet susiturėjimo; ne gim-, voktumėm ar turim reika- ventojus, reikia pagalvoti 
dymo kontrolės, bet susivaldymo.

Geležies tvorelė, paaukota Michigan City, Ind., laikinai patarnauja, 
kaip tinkamam pavaizdavimui trijų Dėdės Šamo didžiausių priešų sim
boliškiems kapams aptverti. Naudinga būtų perskaityti užrašai 
pų lentelių, o paaiškės, kas veda į kapus tuos tris priešus.

dų vyriausias rabinas to
dėl yra pareiškęs viešą pa
dėką. Girdėta net tokių at-

rių lėktuvų dalių gamybo
je. Laivynui reikalingi še-

............... ..... .riai ir šilkas parašiutams
sitikimų, kad lietuviai po-|buvo atgabenta oru iš Ki- 

nijos centro. Iš Fidži salųlicininkai buvę vokiečių 
sušaudyti už tai, kad atsi
sakę šauti į nuteistų žydų 
būrį. Bet sulig lenkų pro
pagandos įrankiu (p.
Strcnskio radio ir PAT 
straipsnis iš London’o) 
vokiečiai Vilnijoje esą tik 
statistai ir net prietelingi, 
o už viską: už šaudymus,

, žudymus, ištrėmimus ku
sireiskimą ignoruo ama, j , gaudymus darbiniu
lenkų oficiale propaganda , ° n . ------- --------—o------------------
paskelbė būk ar ne 30,000 S” iPlaustlJ medis iš Centrali-

ant k a-

Lietuvos Pasiuntinybės Spaudos Žinios
Nr. 13 Washington, D. C. 1942 m. Spalių 27 d.

TIE NERAMŪS GANDAI 
IŠ LIETUVOS PADANGES

į Hondūras buvo nugaben
ti tam tikri vabalėliai, rei
kalingi tam, kad sunaikin
tų šakninius žiogus, kurie 
buvo užnikę kanapes vie
noje bandomoje plantaci
joje.

Kitos medžiagos ir žalia
vos, kurios jau buvo gabe
namos ar planuojama ga
benti oru yra lengvasis

(?!) kauniečių lietuvių pa- taip toliau esą atsakomin- 
gi lietuviai.i Vilnių persi- .... ... ......1 . . * ,. .. Vilnijoje, kaip ir kitose:kad vokiečiai „ . ».J J r T . ,

Kad galėtume apturėti (PAT iš London’o) ryžosi Į stumdo žmonių vokiečių apsėstose Lietu
žinių iš patikimų šaltinių! apšmeižti lietuvių vardą vienos 

kad patys
šitokį exodus iš Kauno į 
Vilnių suruošę yra dau-

lą su faktais ar su prama- ar tai nepanašu į koopera-! gįau negu abejotina oku- 
Aš čia tik trumpai pabrėžiu katalikų nusistatymą nytais gandais. Kad ture- ei ją naciams. Kaltė ,už pacijos sąlygose. Kiek di

link gimdymo kontrolės. Tačiau tai ne vienų kata- tumėm reikalą su faktais, žiaurumų ir šaudymų san-; dėsnis lietuvių skaitlius 
likų nusistatymas; net milijonai nekatalikų visuo- tai žinotumėm kaip juos į- trauką, paruoštą lenkų j Vilnijon galėjo nuvykti po 
met pripažino tokio požiūrio išmintingumą, nes jie vertinti ir kokia yra tikro- propagandos Ministro, me-11939 m. spalių 10 d., o ypač 
žino, kad tai būtina ir individo sveikatai ir šeimos ji padėtis Lietuvoje. Deja, tama ne vokiečiams, bet sovietiškos okupacijos me-

siskubinę 
kelti. Tiesa,

mases iš
vietos į kitą, bet daroma — yra daroma 

lietuviai butų * . .. noi , .

vos vietose, kas ten nebū-

bei tautos gerovei. Galų gale, kai dėl klausimo, ar ga- Lietuva nuo 1940 m. birže- vietos gyventojams lietu- 
lima kokiu nors būdu pritarti tokiai praktikai, kuri lio mėnesio skaitoma vo- viams; šie būk tai talkinin- 
laužo Dievo įstatymus, turi būti ko griežčiausiai at- kiečių - sovietų karo pa- kaują vokiečiams sumeti-
sakyta__“ne” ” fronte ir todėl yra nuo pa-, mais “keršto”, paeinančio: ventą vietą... PAT

Tokio aiškaus pareiškimo, rodos, visiems pakan- sauli?.^skirta ir veik her-dar iš sovietiškos okupa-lswiATPOL neturėtų
ka. Prieš Dievo įstatymus nevalia žmogui eiti. Paga- metls a* uždara. ..17 » o mus kapais pasiekia pra- kos okupacijos laikų

šymai surasti į svetimus lig lenkų, Vilniaus Lūkiš-

tu. Žinoma ir dabar dar y- 
ra lietuvių, kurie į Vilnių 
grįžta kaipo į pirmiau gy- 

ir 
Ste-

Pa o-a 1 uzAAcua.. Tiesa, ei jos laikų ar nęf.iš lenkis- betis, jei grįžusių tarpe y-Kaga- ----tuk.. gu_ •• , , •ra lietuvių; kuriuos buvo 
iš Vilniaus ištrėmęs lenkųliau, ir sveikas protas, ir ž/nonijos gerovė, ir papras

čiausias padorumas panašią praktiką ko smarkiausiai 
pasmerkia. Rodos ir sarmatytis turėtų tos
praktikos advokatai ir pakalikai. Bet ne. Jie nesiliauja guliariai gaunamų žinių niaus bolševikai galva- apie Vilnijos lietuvių 5%, 
varę atvirą, iki begėdiškumo, agitaciją gimdymo kont neturim ir dėl to tenka tu- trūkčiais kraustėsi, o vo- apie ^2% lietuvių pačiame 
rolės naudai. Pirmiau jie slėpdavosi nuo viešumos ir rėti reikalą su gandais ir kiečiai į Vilnių galvatrūk- Vilniuje, yra reikalingi re- 
v-arė tik pusbalsę propagandą, kad reikia, girdi, nusi- sielotis dėl jų netikrumo;
kratyti įsigyvenusių prietarų seksualiniais klausimais, tenka tuos gandus tašyti 
Kad būtų tai nežinystė ir plaukią iš kažkokios nepa- ir sijoti, kad surasti grūdą

kraštus ištremtų lietuvių kių kalėjime žuvę 500 len- okupacinis rėžimas. Atro- 
nedoros šeimynas, bet šiaip jau re- kų tuo metu, kai iš Vii- do. kad PAT’o tvirtinimai

matuotas baimės susivaržymai, atnešą žmonijai dau
giau žalos, negu naudos. Tad šalin dorovingumo varž
tai!

tiesos. O tie gandai ateina 
iš įvairių vėjų ir dažnai žinom; žinom 
vienas už kitą biauresnis.

Deja, ta pragaištinga palapinė agitacija veltui Jie betgi pasirodo vienos jo, 
1 ar kitos kalbos spaudoje irnepraėjo. Dorovės “varžtai” palaipsniui buvo likviduo

jami ir ištvirkimas ėmė viršų. Tada nešvaraus biznio 
rėmėjai jau išdrįso viešumon išeiti ir savo kreivus sie
kinius įstatymo skraiste pridengti. Neaiškiais žodžiais 
bando įlysti į legisliatūrą ir paskui jau viešą ištvirki
mą nekliudomi plėsti. Yra čia ir daug platesnių užsi
mojimų. Doriškai nusikamavusią krikščioniją pilnai 
susmukdyti ir jos tvarką, laisvę ir valdžios formą lik
viduoti. Paskui —<•

Kokie bus jų paskesni siekimai, tai kiek protau- ka. Taip pavyzdžiui 
jančiam žmogui pigu susivokti. Kiekvienam juk aiš- vasaros metu buvo

čiais veržėsi. Ar tie nelai- vizijos. Tat gi, lenkiškoji 
mingi buvo lenkai ar ne propagandos mašina kal- 
lenkai, ar jų buvo ten ma- tindama Vilniečius lietu- 
žiau ar daugiau — mes ne- vius “kooperuojant” su vo- 

betgi, kad kiečiais, turėtų nors tiek
jie bolševikais būti negalė- atsiminti, kad Vilniečiai 
jo, nes visi komunistai iš- lietuviai yra tikrieji kraš- 
bėgo su raudonarmiečiais, to šeimininkai, kuriems 

dažnai daro įspūdžio, vaiz-J Tą žinijo ir vokiečiai. Vie- krašto likimas negali ne- 
do, lyg būtų iš kreivojo, toje dėl tokio dalyko kai- rūpėti, kaip negali nerūpė- 
veidrodžio. Tat žinių rin-; tinti vietos lietuvius, len-; ti ir gyventojų šokia tokia- 
kėjas ir jų skaitytojas turi kų propaganda geriau pa- protekcija nuo žiauraus o- 
stengtis gandus nuo faktų darytų pranešdama sušau- kupanto priespaudos ir iš- 
atskirti. Gandas lyg rū-dytų pavardes ir kaip iš- naudojimo. Iš kitos pusės, 
kas, — kiek laiko praėjus tikrųjų ten buvo: Katrie juk yra lenkams geriau

vokiečių, vokiečių naudai, 
vokiečių tikslams. Kad vo
kiečiai darytų ką gero lie
tuviams, ar lenkams, ar 
žydams dar nebuvo girdė
ti. Todėl, koks gi lenkų 
propagandos tikslas te
nykščius lietuvius apšauk
ti pro-vokiečiais ir kolabo- 
raci jonistais ? Politiško 
kapitalo iš tokios tragiš
kos padėties nei lenkai nei 
lietuviai pasidaryti negali; 
pasinaudos trečioji pusė— 
vokiečiai. Taip vadinamoji 
vietos gyventojų “kolabo- 
raci ja” (sandarbininkavi- 
mas su okupantų valdžia) 
visuose okupuotuose kraš
tuose yra gan greit dvejo
pa: sabotažinė “kolabora
cija” tam kad apsaugoti 
vietos gyventojus nuo 
skriaudų bei išnaudojimo,
— tai sąmoningų patrijotų 
darbas, kuris veda prie at
viro pasipriešinimo engė
jo planams ir evantualiai 
prie krašto išlaisvinimo; gi 
antros rūšies kolaboracija
— kolaboracija talkinin- 
kiška, sąmoninga ar nesą
moninga, yra jau ne kas

nės Amerikos, reikalingas 
sklandytuvams Amerikoj 
ir anglų uodų laiveliams 
gaminti; tantalitas ir beri
lio rūda, kvarco kristalai, 
pramonėj naudojami dei
mantai ir mika iš Pietų A- 
frikos; žalia guma iš Bra
zilijos; dvidešimt tonų gu
mos medelių sėklų iš Libe
rijos, kad pasėjus ją vaka
rų hemisferoj.

Prekybos Laivyno Jūrininkai

Tarnybinė vėliava, pa
prastai iškabinama, kad 
parodžius, jog tokios tai 
šeimos narys tarnauja 
ginkluotose pajėgose, gali 
būti iškabinamas ir tų šei
mų, kurių nariai tarnauja 
prekybos laivyno jūrinin
kais. Šitaip pranešė admi
rolas S. Land, Karo Jūrų 
Transporto administrato
rius.

Admirolas Land sakė, 
kad būtų tikslu ir teisinga, 
jeigu prekybos laivyno jū
rininkai, taip pat, kaip ir 
Armijos bei Karo Laivyno 
nariai, būtų pagerbiami iš
kėlimu tarnybinės vėlia
vos.

Admirolas Land nurodė, 
kad prekybos laivyno jūri
ninkų pareigos išstato

)

I
i

išnyksta arba bent pasi
keičia, — faktai gi pasilie- 

šios 
mus

ku, kas norima sukurti ant susmukusios “buržuazijos” pasiekęs juodas gandas a-į litaniją
kapo... Tad krikščionija turėtų suprasti, kad viešai le- ..............
galizuota gimdymo kontrolė gręsia jai suduoti mirtinį
smūgį. K.

okupantai kalti? nei kam kitam žinoma,
Lenkų propagandos tar- kad - okupantai

nyba, remdamosi savo šal- ?av° nuoden“s g»dr.a. 
tintais yra surašiusi ilgoką baado P^P“ lr suverst.

kitas kaip išdavikiškas Juos beveik į nuolatini pa- 
darbas ir todėl pasmerkti- Gabendami karo me
na. Okupuoto krašto ele- w kar° pabūklus i
mentai, kurie okupantams tolimiausius pasaulio

I
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kampus, o taip pat gaben
dami mūsų karius į karo 
frontus, prekybos laivyno 
jūrininkai yra dideliame 
pavojuje.

Admirolas Land sakė:— 
“Amerikos jūrininkas be 
paliovos ir atsidavusiai 
kovoja už išlaikymą lais
vos tautos, ir jis yra toks 
pat Laisvės gynėjas, kaip 
ir bet koks kitas Jungtinių 
Valstybių ginkluotų pajė
gų narys. Todėl iškėlimas 
tarnybinės vėliavos būtų 
tinkamas būdas pagerbti 
prekybos laivyno jūrinin
kus, parodant, kad tokios 
tai šeimos ar įstaigos na
rys yra tarnyboje”.

Office o f War Information.

padeda žmones engti ir 
kraštą išnaudoti yra nusi
kaltėliai piktesni už oku
pantus. Jie yra jau priešo 
įrankiai ir su krašto gero
ve ir tautos idealais jau 
nieko bendro neturi. Jie 
kandidatai į kaltinamąjį 
suolą. Ko mažiau žmogus 
tautiniai susipratęs, tuo 
mažiau jas jį ir pilietinės 
nuovokos. Šitokio elemen-

Į ant galvos kitų. Taip jų 
,xsur daryta Lenkijoje, taip ir 
tenu_i Lietuvoje. Yra atbėgėlių, 

kurie tvirtina girdėję ir
vokiečiai, bausdami vietos n€t savo akimis 
gyventojus už Švenčionių 
bei Lentupio pasipriešini-

, „, skriaudų ir
pie žydų naikinimą: būk žiaurių žudynių ir visur 
60,000 Lietuvos žydų nu-įtik vieni (?) lenkai 
žudyta kelių savaičių tar- kentėję, kai yra faktas jog
pe. Jaudinomės ir netikė
jom. Kiek vėliau tas juo
das debesys prablaivėjo ir 
pasirodė, kad iš tos nelai
mingos vietos (Vilniaus 
getto) žydai buvę išgaben-

savo akimis regeję, 
kad vokiečiai net filmavę 
tokius vaizdus; kai žmo
gystos, aprengtos į nevo-mo įvykius (buvę 3 vokie- . ... ., ... A _______________________

čiai nukauti), baudė visusįto, dėl istoriškai susipynu 
(lietuvius, lenkus ir gu- 'i vių, lenkų ir kitų), šaudę

ti žymia dalimi į frontodus) be išimties. Prisimin- * kitus suimtus žmones!
darbus, o tūla dalis perkel 

į ta į kitą getto. Arba vėl: 
kai netolymais Kauno bu
vo nukautas vienas vokie
čių pareigūnas, tai gandas 
nupasakojo, kad už vieną 
vokietį žuvę 200 ir kad 
miesto “savivaldybė” tu
rėjusi sudaryti sąrašą; vė
liau betgi paaiškėjo, kad 
sąrašą susidarę patys vo
kiečiai ir kad žuvusių di
džiumą sudarę vietos lie
tuviai, o ne kitos rasės pi
liečiai.

Tat gi ir dabar kai lenkų 
propagandos agentūra

tina Šimaičių kaimo tra-' 
gėdija. Bet kad lenkai ne
nori pripažinti vietos gy
ventojus — “tuteišius” — 
lietuviais esant, tai jie ir 
skelbia būk vieni lenkai 
tenukentėję ir tai dar nuo 
“lietuviškos policijos”. To
kia jų propaganda yra aiš
kiai tendencinga. Būdinga 
yra ir kitas lenkų propa
gandos manevras: kai Vil
niaus kraštas pasijuto e- 
sąs be lenkų valdžios, tai 
pasijuto esąs lietuviškas ir 
tie “tuteišiai” pasirodė ir 
lietuviškai bemoką. Tą ap-

Suprantama todėl, kad 
vokiečiai yra už visą atsa- 
komingi kas ten darosi jų 
okupacijoje ir kam jie 
naudojasi “divide et impe- 
ra” taktika. Jiem tai ypač

šių priežasčių, 
randasi rytinėje

daugiau
Lietuvos

f:

dalyje, kame lenkų propa
gandos pasidarbuota dau
giausiai. Lietuviai, kaipo 
tauta, giliai atjausdami 
savo ir kitų tautų vargus 
ir nelaimes, reiškia užuo-

•3

lengvai sekasi ten, kame jautą toms Lietuvos kraš- 
yra maišytas gyventojų to tautinėms mažumoms, 
sąstatas, kaip Vilnijoje,1 kurios dabar ypatingai 
kame tarpe lenkų ir lietu- kenčia nuo žiauraus oku-
vių yra žymus žydų ele
mentas. Kai dėl žydų, tai 
lenkų propagandos orga
nai visai bereikalo save 
stato protektoriaus rolėje 
sąskaiton lietuvių: lietu-

panto. Lietuvos žmonės 
tiki į Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atstei- 
gimą karui pasibaigus. 
Lietuvos gi laisvė reiškia 
laisvę ir Lietuvos lenkų ir

viai visados buvo jiems,žydų mažumoms.
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Antradienis, Lapkričio 3,1942 PARBINtMtAS

UETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRASAS YRI FROBTUBER lt “Bovnn Levis

Žymimi talpiname iŠ Lie- Į 9673. Sederevičhis, Pranas 
tavos išvežtų gyventoją Į (Kazys), 34, ūkininkas. 
Sibiran sąrašą, kurį SU- 9674. Sederevičrūtė, Anelė 
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 

jokių žinių, 
sunumeruotas ir 

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

(**»)
9656. Savickas, Stasys (Do

natas), 5, g. v. Ruktiškiai, Sku
dutiškis.

9657. Savickas, Viktoras 
(Jurgis), 29, ūkininkas, g. v.
Rudaviečiai, Pajevonis.

9658. Savickas, Vytautas 
(Kostas), 20, mokytojas, g. v.
Tauragė.

9659. Savickas, Vladas (Kos
tas), 16, moksleivis, g. v. Moc- 
kaičiai, Skaudvilė.

9660. Savickienė, Antanina 
(Jurgis), gim. 1917, knygvedė, 
g. v. Vilkaviškis.

9661. Savickienė, Rmtffja,
(Domas), 60, ūkininkė, gyv. v.
Samčiai, Vabalninkas.

9662. Savickienė, Emilija,
45, šeimininkė, g. v. Mockaičiai,
Skaudvilė.

9663. Savickienė, Joana (Fe
liksas), 32, g. v. Katinas.

9664. Savickienė, Ona (Jur
gis), 40, šeimininkė, gyv. vieta 
Ruktiškiai, Skudutiškis.

9665. Savičius, Antanas (An
tanas), 38, šoferis, gyv. vieta 
Panevėžys.

9466. Savičius, Vladas (Bo
leslovas), 22, ūkininkas, g. v.
Dvaralaukis, Merkinė.

9667. Savonis, Jonas, 23, ka
reivis, gyv. vieta Miškiai, Laz
dijai.

9668. Sčenovič, Marijonas 
(Jonas), 32, advokatas, gyv. v.
Vilnius.

9669. Sečiinskas, Vtas (Jo
nas), 22, ūkininkas, gyv. vieta 
Gervėčiai, Sudrinkai.

9670. Sedaitė, Ina (Jonas),
4, gyv. vieta Kaunas.

9671. Sederevičienė, Ona,
28, g. v. Mažeikiai, Šakiai.

9672. Sederevičienė, Petronė,
62, g. v. šakiai, Prūseliai.

(Pranas), 2 mėn. amž.
9675. Sega), Vanda (Jonas), 

28, šeimininkė, g. v. Vilnius.
9676. Seibutis, Balys (Vin

cas), 37, ūkininkas, g. vieta Už. 
paliai, Utena.

9677. Seydlit - Koplinska, 
Janina (Vladimiras), gim. 1921, 
darbininkė, g. v. Vilnius.

9678. Seydlit, Felicija, gim. 
1894, g. v. Vilnius.

9679. Seydlit, Vladimieras, 
gim. 1890, g. v. Vilnius.

9680. Seniokas, Balys (Juo
zas), 23, advokatas, g. v. Utena

9681. Semokas, Balys (Jo
nas), 36, mokytojas, g. v. Kau
nas.

9682. Semiokas, Juozas (Jo
nas), 34, darbininkas, g. vieta 
Kaunas.

9683. Selezniovas, Irgendijus 
(Aleksas), gim. 1911, darbinin
kas, gyv. vieta Josvainiai.

9684. Selezniovas, Jurgis (A- 
lėksas), gim. 1914, ūkininkas.

9685. Selickaitė, Goda (Anta
nas), 3, g. v. Laitiešiniai, Pa
švitinys.

9686. Selickas, Antanas, 35, 
mokytojas.

9687. Selickienė, Felicija (Jo
nas), 28, mokytoja.

9688. Selickienė, Elena (Ju
lius), gim. 1901, g. v. Panevė
žys.

9689. Selickas, Antanas, 37, 
ūkininkas, g. v. Gustaičiai, Ža
lioji.

9690. Seliuginas, Jonas (Gri
gorijus), 36, ūkininkas, g. vieta 
Šmatai, Jonava.

9691. Semeška, Antanas (Pra
nas), valdininkas, g. v. Rasei
niai.

9692. Semeška, Antanas (Jo
nas), 68, ūkininkas, g. v. Lie- 
piškiai, Šiauliai.

9693. Semeška, Antanas (Jo
nas), 39, valdininkas

9694. Semaškienė, Danutė 
(Stasys), 19.

9695. Semaškienė, Ona, 60, ū- 
kininkė, g. v. Iaepiškiai, Šiau
liai.

9696. Semaškytė, Stasė (An
tanas), 22, ūkininkė.

9697. Semokas, Juozas (Jo
nas), 35, darbininkas, g. vieta 
Kaunas.

9699. Semenas, Alfonsas (An
tanas), 18, ūkininkas, g. vieta 
Adutiškis.

9700. Semenas, Antanas (Juo
zas) , 50, ūkininkas.

9701. Semenas, Kazimieras
(Kazimieras), gim. 1921, fikin.

9702. Semionovas, Grigorijus
(Stepas), 8, fikin., g. v. Užuse- 
liai, Jonava.

9704. Semionovas, Stepas
(Baltramiejus), 53, fikin.

9704. Semionovienė, Vera
(Stepas), 50, šeim.

9705. Semuškienė, Danutė
(Stasys), 19, šeim., g. v. Rasei 
niai.

9706. Senauskas, Jonas (Pra
nas), gim. 1911, mokyt., g. v. 
Kaunas.

9707. Senda, Vincas (Jurgis), 
37, samd., g. v. Alytus.

9708. Senevaitis, Vladas (Ig
nas), 30, kalvis, g. v. Kaunas.

9709. Senikas, Alfonsas (Juo
zas), 8, g. v. Išlaužą, Prienai.

9710. Senikas, Juozas (Jur
gis), 38, fikin.

9711. Senikienė, Marija (Tu
mas), 27, fikin.

9712. Senkevičius, Jurgis 
(Petras), l’/2, g- v. Užpaliai.

tas, gyv. vieta Varėna.
9799. Simkevičius, Antanas 

(Pranas), 35, leitenantas, gyv. 
vieta Vilnius.

9800. Sinkevičius, Kazys (Juo
zas), 35, siuvėjas, gyv. vieta 
Vilkaviškis.

9801. Sinkevičius, Pranas 
(Antanas), 30, samdinys, gyv. 
vieta Rudmoniai, Jonava.

9802. Sinkevičius, Juozas 
(Antanas), 40, ūkininkas, gyv. 
vieta Šapava, Siesikai.

9803. Sinkevičius, Aleksas 
(Petras), 21, karys, g. v. Jona
va.

9804. Sinkovieiūtė, Irena (Le
onas), 13, mokinė, gyv. vieta 
Vilnius.

9805. Sinkiūtė, (Povilas), 
Krikštoniai, Seirijai.

•. lotFcm 
BONDS 
STAMPS

For Vidsej.

1914, mokytoja, gyv. vieta Dal
ginė, Liudvinavas.

9824. Sirutis, Bronius (Bro
nius), 15, mokinys, gyv. vieta 
Marijampolė.

9825. Sirutis, Jonas, gimęs 
1938, gyv. vieta Lazdijai.

9826. Sirutis, Jonas (Felik
sas), gimęs 1911, samdinys.

9827. Sirutis, Jonas (Jonas), 
2 metų amžiaus.

9828. Sirutis, Juozas (Felik
sas) , gimęs 1913. 

i 9829. Sirutytė, Marija (Bro-
9806. Sinkus - Sinkevičius, Po-; jjįus), 13( mokinys, gyv. vieta 

vilas (Jonas), 34, mokytojas, g. Marijampolė.
vieta Krikštonys.

9807. Sinkus (Povilas).
9808. Sinku vienė, Ona (Juo

zas), gimusi 1907, mokytoja.
9809. Simanauskas, Bronius

9830. Sisaitė, Marija (Karo
lis), 18 siuvėja, gyv. vieta Mi- 
čifinai, Gervėčiai.

9831. Siveckienė, Irena 43 
ūkininkė gyv. vieta Alksnynė,

(Vaclovas), gim. 1928.
9741. Sidzikauskas,

(Bernardas), gim. 1895, pulki- 
9713. Senkevičius, Jonas (Ka-L^^ g v Vilnius.

zys), gim. 1900, fikin. g. v. Bi
liūnai, Rudnia.

9714. Senkevičienė, Veronika 
(Adomas), 30, dentistė, g. v. 
Užpaliai, Utena.

9715. Sefikevičiūtė, Dalia, 
(Petras), 8.

9716. Senkienė, Monika, 45, 
mokyt., g. v. Skriaudžiai.

9717. Senkus, Algimantas

9742. Sedlecki, Marijonas 
(Stanislovas), 55, direktorius, 
g. v. Vilnius.

9743. Siekierskaitė, Jadvyga 
(Juozas), 25, studentė.

9744. Siekierskis, Juozas, 53, 
samd., g. v. Vilnius.

9745. Siveckienė, Irena, 39, 
fikin., g. v. Margai, Bartininkai.

9746. Sližys, Simonas (Jo-

9698. Semenas, Albertas (Po
vilas), g. v. Linkoniai, Adutiš- 
kiai.

(Kostas), 1, g. v. Liudvinavą, Į n^g)t fikin., g. v. Miškiniškiai, 
Marijampolė. Skiemonys

9718. Senkus, Benediktas, 50, 9747. Sližys, Keistutis (Simo-
mokyt., g. v. Skriaudžiai. nas) 13.

9719. Senkus, Kostas, 35, ūki-j 9748. Skardinskas, Antanas
nmkas, g. v. Liudvinavą, Mari-Į (Juozas), 36, fikin., g. v. Lapiš- 
jampolė. kiai, Antalieptė

9720. Senkuvienė, Albina Į 9749. Skavranska, Katarina
(Steponas), 25, ūkin. (Andriejus), gim. 1915, vienuo-

9721. Senulis, Vincas (Pra- ig, g v. Vilnius,
nas), 30, leitenantas, g. v. Vii- 9750. Skebėrdis, Vilius (Jo
nius. kubas), 36. g. v. Užušiliai.

9722. Serafinas, Pranas (Pra- 9751. Skeberdis, Algimantas
nas), 45, mokyt., g. v. Veviržė- (Vilius), 4. 
tai. Į 9752. Skeberdis,

9723. Serapinas, Algimantas (Vilius), 3.
(Pranas), 9, g. v. Raleliai, Tau- 9753. Skeberdienė, Juzė (Jo- 
jėnai. nas), 32, mokytojas, gyv. vieta

9724. Serapinas, Pranas (A- Pabiržė,
damas), 37, mokytojas. 9754. Skeberdelis, Leonas

9725. Serapinienė, Barbora (Motiejus), gimęs 1908, gyv. v.
(Motiejus), 34, mokytoja. Aleksandra va, Varėna.

9726. Serapinavičnrtė, Engė- 9755. Skerla, Izidorius (Ka-

"DARBININKO** KNYGYNE GALIMA 
O AUTI SEKAMU KNYGŲ —

ABC Pradžiamoksli* - elementorius, 40 pusi. Kaina.. 3Oc.
DIEVO MOTINOS APSIREIŽKIMAS ant Kalno 

La Salette, verte kun. Ig. A. Abromaitis, 85 
pusi. Kaina ____-____________„____________ 25c.

Dft VIIMCO PIETARIO RA»tAi. Tortas III, kie
tais apdarais, 287 pusi. Kaina ........ ..................  50c.

GELIU PINTINĖLE, grdži apysaka, M pusi. Kaind. 20c.
TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo

kykloms ir pirmai valkų MpaŽinčial. Paren
gė Knn. J. B. Kdnčlus, S.T.D. Kaind........ ......  20c.

KATEKIZMELIS — Pirma llpjtfrntis. Sutaisė Run.
P. Juikaltis. Kaina .......... ......... ..........................  t5c-

NOVENA prid Bv. PrancBkaus Asyžiečio. Verti K.
Kaind -------------------- --------------------------------------

nija (Pranas), 5.
9727. Šergejev, Mikola j (A 

nhnpadristas), 45, darb., g. v. 
Vilnius.

9728. Sicinskas, Stasys. 45, 
darb., g. v. Vilnius.

15c.
20c.

15c.

NOVENA prie Metines Gerosios Patarties. Kaina ._
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinis Pagalbos 

Kaina ___________________________________
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina .......... . ..........  20c.
TRYS KELEIVIAI, krikBčionls, lydds ir turkas.

Graži apysaka. Kaind .............. ............................ 25c.
PIETŲ AMERIKOJE, kelionės fepfidžidl. ParaM

Kun. J. Pažkauskas. Kaina ..._.......................... 25c.

PLANETOS IR ŽVAIGŽDES, paraki Gerutis, 87 
pusi. Raina.......—...............—........-........................

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
ParaM kap. P. Jurgita, gerais apdarais. Kai-

20c.

>1.60

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIOREJt-
MAS. Čia rasite daugybę įvairių valgiams . 
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu ....... >1.10

Su užsakymais kreipkitės —

"DARBININKAS"
$66 W. Broadway,

(Jonas), 28, mokytojas, gyv. v.! Margai.
Svėdasai. 9832. Sivickas, Kazys (Anta-

9810. Sipas, Bronius (Me- nas), 50, gyv. vieta Rumšiškėm, 
čius), 57, samdinys, gyv. vieta Kaunas.
Rokiškis. ' 9833. Syruvienė, Eugen r

9811. Sipavičius, Stasys (Ko- į (Bronius), 39, mokytoja, gyv '|Rožė (Jonas), gimusi 1896, mo- 
Vladas kytoja, gyv. vieta Kaunas.

9770. Slabšys, Ignas (Jonas), 
gimęs 1899, darbininkas, gyv. 
vieta Kaunas.

9771. Slančiauskas, Vincas 
(Vincas), 42, mokytojas, gyv. 
vieta Nemajūnai, Lazdijai.

9772. Slančiauskas, Algirdas 
(Vincas), 10.

9773. Slančiauskaitė, Laimu
tė (Vincas), 4.

9774. Slančiauskienė, Alek
sandra, 39, mokytoja.

9775. Slatvinski, Miroslavas 
(Juozas), 32, ūkininkas, gyv. v. 
Dūkštas.

9776. Slavėnas, Stasys, 55, ū- 
kininkas, gyv. vieta šeštokai.

9777. Slavėnas, Antanas (Jur
gis), 2, gyv. vieta Tvirbutai.

9778. Sięmaška, Zigmks, 30, 
gyv. vieta Vilnius.

9779. Sięmaška, Zigmas, 48.
9780. Sięmaška, Vojciehas 

(Bronislovas), 32, g. v. Vilnius.
9781. Siemenczuk, Marijona

(Kazimieras), gimusi 1887, vie
nuolė, gyv. vieta Vilnius.

9782. Sienkevičienė, Zose
(Edvardas), gimusi 1913, knyg 
vedis, gyv. vieta Vilnius.

9783. Siemikovas, Arkadijus
(Andrius), gimęs 1904, samdi-

■nys, gjrv. vieta Raudondvaris.
9784. Sierovaitė, Irena, 11, g. 

vieta Rūdiškė.
9785. Sieroviėnė, Michalina

(Motiejus), gimusi 1888, šeimi
ninkė.

9786. Silvestravičiene, Marija,
70, gyv. v. Lepkasai, Kuršėnai.

9787. Simanavičienė, Liudmi
la (Rijus), gimusi 1916, parda 
veja, gyv. vieta Kaunas.

9788. Simanavičius, Juozas 
(Juozas), gimęs 1938, gyv. vie
ta Kaunas.

9789. Simanavičius, Juozas 
(Simanas), gimęs 1911, gyv. v. 
Kaunas.

9790. Soročkinas, Vladas (Jo
kūbas), 80, darbininkas, gyv. v. 
Sirutiškiai, Kėdainiai.

979L Soredytė, Serafiną, 10, 
gyv. vieta Rinkeliškiai, Šiluva.

9792. Simanavičiūtė, Janina, 
22, darbininkė, g. v. Vilnius.

9793. Simanavičius, Jonas 
(Justinas), 46, ūkininkas, gyv. 
vieta Didžiagraščiai, Kupiškis.

9794. Simiunas, Vincas (Jo
nas), 23, seržantas, gyv. vieta 
Žemaitkėnai, Larelejai.

9795. Simonaitis, Povilas, 34, 
kapitonas, gyv. vieta Vilnius.

9796. Simonavičienė, Jadvy
ga, 28, šeimininkė, gyv. vieta 
Vilijampolė.

9797. Simonavičius, Petras

stas), 32, ūkininkas, gyv. vieta 
Panevėžys.

9812. Sipavičius, Domas

Romualdas

zys), 32, ūkininkas, gyv. vieta 
Mičiūnai, Gervėčiai.

9756. Skėrys, Vytautas (Kon
stantinas), gimęs 1920, samdi
nys, gyv. vieta Vilnius.

9757. Skerstovas, Jonas (An-
9728. Sicinskas, Stasys, 45, Į tanas), 37, mokytojas, gyv. vie-

darb., g. v. Vilnios. Į ta Medenrodė, Akmenė.
9729. Sidabras, Antanas (An- 9758. Skerstonas, Algiman- 

tanas), gim. 1896, pulkininkas, tas (Jonas), 9.
Į g. v. Vilnios. 9799. Skerstonas,

9730. Sidabras, Bernardas (Aleksandras), 22,
(Jokūbas), gim. 1905, g. vieta g. vieta Šiauliai.
Radviliškis. 9760. Skerstonaitė, Dalia (Jo-

9731. Sidaravičiųtė, Vincė nas), 6, gyv. vieta Medonrodė,
(Jonas), 22, slaugė, g. v. Kau- Akmenė.
nas. 9761. Skerstonienė, Eugenija

ĮI 9732. Sidaravičienė, Vincė, (Kazys), 32, mokytoja, gyv. v.
31, g. v. Kaunas. Medenrodė.

9733. Sidaravičienė, Petronė 9762. Skeuteris, Vladas (Juo-
(Pranas), 60, fikin., g. v. Prie- zas), 35. ūkininkas, gyv. vieta 
sėliai, Šakiai. GendvHiai, Radviliškis.

9734. Sidaravičifitė (Pranas), 9763. Skiepinaitis. Andrius
2 mėn. amž. (Jurgis), 27, siuvėjas, gyv. vie-

9733. Sidaravičienė, Ona, 29, ta Jurbarkas, 
fikin. 9764. Skunčikas, Mykolas, 26,

9736. Sidaravičius, Pranas studentas, gyv. vieta Vilnius.
(Kazys), 33, fikin. 9765. Skunskis, Leonas (Pet-

9737. Sidaravičienė, Scholas- ras), 39, direktorius, gyv. vieta 
tika, gim, 1902, g. v. Vilnius. Valkininkai.

9738. SideraVicius, Juozas 9766. Skunskienė, Barbora
(Vaclovas), gim. 1930, g. v. 
Vilnius.

9739. Sidoravičius. Vaclovas 
(Juozas), gim. 1898, elektro
mechanikas. g. v. Vilnius^

9740. Sidoravičiūtė, Regina

28, šeimininkė.
9767. Skunskytė, 

(Leonas), 4.
9768. Skunskytė, 

onas), 2.

Alfonsas
samdinys,

Margarita

Julija (Le-

9769. Slabšienė - Biliūnaitė, ‘

v. Panevėžys.
9834. Syzvid, Anelė, 47, gyv. 

vieta Vilnius. p
(Pranas), gimęs 1907, darbinin-į 3835. Syzvid, Vladas (Tadas), 
kas, gyv. vieta Kėdainiai. j 47 ,samdinys, g. vieta Vilnius.

9813. Sipavičius, Kostas (My-t 9836. Skabas, Danielius (Vik- 
colas), 30, ūkininkas, gyv. vie- toras), 4, gyv. vieta Radviliškis.
ta Parodomona, Rudamina.

9814. Sinkus (Povilas), gyv. 
vieta Krikštonys, Seirijai.

9815. Sipavičius, Jonas, 40, g. 
vieta Kaišedorys.

9816. Sipavičius, Eduardas 
(Jonas), 17, mokinys.

9817. Sipavičiūtė, Eugenija 
(Jonas), 18, studentė.

9818. Sipavičienė, Emilija, 38.
9819. Sirijatavičius, Povilas 

(Jonas), 29, samdinys, gyv. v. 
Kaunas.

9820. SirijataviČienė, Ona1 
(Jonas), 34, gyv. vieta Skura- 
tiškiai, Raseiniai.

3821. Sirijatavičius, Adomas 
(Enrikas), 32, kyngvedys.

9822. Sirutienė, Marija (Jur
gis), 55; šeimininkė, gyv. vieta 
Marijampolė.

9823. Sirutienė, Ona, gimusi

9837. Skabas, Viktoras, 29, 
pašto viršininkas.

9838. Skabienė, Apolonija 
(Pranas), 35, mokytoja, g. v.- 
Radviliškis.

9839. Skadauskas, Medardas,
140, samdinys, gyv. v. Ukmergė.

9840. Skadauskas, Vytautas 
(Medardas), 13, mokinys.

9841. Skadauskaitė, Irena 
(Medardas"), 19, studentė.

9842. Skadauskaitė, Beatriče, 
15.

9843. Skadauskaitė, Janina 
(Medardas), 6.

9844. Skadauskienė, (Marce
linas), 38, mokytoja.

9845. Skamarakas, Vincas 
(Simas), 53, biznierius, gyv. v. 
Daugai, Alytus.

Tęsinys 8-fame pusi.

SPECIALC VAIKUČIAMS MALDAKNYGE

"Darbininke" dar galima gauti Lietuvoje 
“Maldos" bendrovės išleistą vaikučiams pritai
kintą maldaknygę: “JĖZAU PAS MANE ATEI
KI". Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai 

aikučiams lengvai suprantamu būdu paaiš
kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai
kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip 
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš
ku.

Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirve- 
laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.

Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią 
knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbą 
ir vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė 
nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda
rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.

Užsakymus su money orderiu siųskite:

366 W. Broodw<iy,

(Stepas), 3, vežikas, gyv. vieta 
Kaimas.

9798. Simukaitis. Antanas 
(Juozas), gimęs 1910, leitenan-

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

“Darbininkas" išlei
do labai naūdingą kny
gutę, kuri lobai daug 
padės tiems, kurie ruo
šiasi gauti Amerikos pi
lietybės antruosius po
pierius. Joje yra trum
pai suglausti klausiniai

ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu
tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į riei- 
kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Norintieji gauti knygutę — “KAIP TAPTI 
AMERIKOS PILIEČIU?'—įdėkite į konvertą $6# 
ir priklijavę 3ę štampą, . pasiųskite “Dafbifiln- 
kui", 366 W. Btdddway, šo. Boston, Mass. if tuo
jau ją gausite.

i
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Ar Yra Skaistykla?
CKAISTYKLA yra vieta, 

kur mirusiųjų vėlės atlie
ka atgailą už savo nuodė
mes. Nors per išpažintį nuo
dėmės yra mums atleidžia
mos, bet dar pasilieka laiki
na bausmė, kurią turime ant 
žemės išdildyti atgaila, jei 
t6 nepadarėme, turime at
gailauti po mirties skaistyk
loje, nes “nieko sutepto” į 
dangų įeiti negali. Apvaliusi 
save nuo visų nuodėmės dul
kių, bausmių, vėlė eina į 
dangų. Tat skaitykla yra 
skausmo, atgailos ir vilties
vieta!

Šv. Rašto Liudijimas
Kad skaistykla yra, liudija 

Šv. Raštas. Senajame Testa
mente, antroje Makabiejų 
knygoje, skaitome, “kad la
bai tvirtas vyras Judas Ma
kabėjus, padaręs rinkliavą, 
nusiuntė į Jeruzalę dvylika 

. ‘ "’kstanėiįi sidabro drach- 
ad būtų atnašauta per-

,1^. idivimo auka už miru- 
.'dyr vėles (dūšias), gerai ir 

1h /tai galvodamas apie 
kėfimą, nes jei nebūtų 

tiacjęsia, kad kritusieji kel
sis, aišku, veltui butų buvę 
ir tuščia melstis už miru
siuosius. Jis tikėjo, kad di
delis pasigailėjimas laukia 
tų, kurie užmigo teisingu
me”. (2 Mak. 12, 43). Ir Šv.
Rasto autorius prideda:

“Todėl šventa ir išganinga

mintis melstis už mirusiuo
sius, kad jie būtų išrišti iš 
savo nuodėmių”. (2 Mak. 12, 
46).

Tat, pagal S. Testamentą, 
yra vieta, kur dar po mirties 
galima daryti atgailą ir gau
ti nuodėmių atleidimą, ir 
kad toje vietoje — skaistyk
loje atgailaujantiems gyvie
ji ant žemės gali padėti savo 
maldomis ir aukomis.

Naujajame Testamente, 
vienoje Evangelijos vietoje, 
Kristus sako, kad yra nuo
dėmių, kurios nebus atleis
tos “nei šiame pasauly, nei 
būsimame”. (Mt. 12, 32). Iš 
to Kristaus pasakymo gali
ma daryti išvadą, kad yra 
vieta, kur po mirties kaiku
rios nuodėmės bus atleistos.

Apie skaistyklą labai aiš
kiai kalba Šv. Paulius savo 
laiške į Korintiečius. Pagal 
Šv. Paulių, į dangų eina tie, 
kurie vedė šventą gyvenimą, 
ir tie, kurių darbus “ištirs 
ugnis” ir jei jų darbai bus 
rasti verti, ir jie bus išgany
ti “kaip ugnimi”. (1 Kor. 3, 
13-15).

Krikščioniška Tradicija '

Katalikai visais amžiais ti
kėjo, kad yra skaistykla. Jau 
seniausiose Šv. Mišių apei
gose randamas “Mirusiųjų 
prisiminimas — “memento 
mortuorum”, bet toks miru
siųjų prisiminimas Šv. Mi-

Prisiminkime mirusiųjų vėles prie Viešpaties altoriaus.

šiose būtų nesuprantamas, 
jei pirmųjų amžių krikščio
nys nebūtų tikėję į apsiva
lymo vietą — skaistyklą.

Ant krikščionių grabų ka

takombose randami užrašai, 
kaip tai: “melskitės už ma
ne”, “prisiminkite mane 
maldose”, aiškiai rodo, kad 
pirmieji krikščionys tikėjo,

kad yra* skaistykla. Jei jie į 
skaistyklą nebūtų tikėję, pa
rašai ant grabų neturėtų jo
kios prasmės. Nes jei skais
tyklos nebūtų, už ką gyvieji 
būtų turėję melstis? Maldos 
nieko nepadeda tiems, kurie 
savo noru pateko į pragarą 
— nes jie amžinai žuvę; dan
guje esantiems maldos taip 
pat nereikalingos, nes jie 
šventi! Tat krikščionys mel
dėsi už vėles skaistykloje ir 
malda trumpino jų kančias.

Žymus rašytojas Tertuli- 
jonas, gyvenęs antrame 
šimtmetyje po Kristaus gi
mimo, rašo, kad krikščionys 
prašydavo kunigų už miru
siųjų vėles atlaikyti šv. mi
šias.

Pirmųjų krikščionių gra
bų užrašai, Mišios ir maldos 
už mirusiuosius, rodo, kad 
jie tikėjo, kad yra skaistyk
la, kur mirusieji daro atgai
lą už savo nuodėmes ir ku
riems gyvieji ant žemės gali 
padėti.

Memento Mortuorum

Skaistyklos vėlės veržte 
veržiasi į Dievą, Jo ilgisi, bet 
nepilnai apgailėtos nuodė
mės kliudo joms pasiekti 
dangaus Tėvo namus. Jos 
kenčia ir kentėdamos šau
kiasi mūšų pagalbos. Ar mes 
jų prašymo neišklausysime 
ir joms neištiesime pagalbos 
ranką? Mūsų pagalbos šau
kiasi mūsų tėvai, broliai, se
serys, tėvų vaikai, giminės, 
draugai! Jei juos mylime, ir 
už parodytą jų gerumą nori

me atsilyginti — padėkime 
jiems.

Šv. Augustinas su dėkin
gumu ir ašaromis dažnai 
prisimindavo savo mirusią 
motiną Šv. Moniką. Kelionė
je iš Italijos į savo gimtąjį 
kraštą Afriką, sunkiai susir
go Šv. Monika. Prie jos mir
ties patalo stovėjo Šv. Au
gustinas ir jo brolis Navi- 
gius. “O kad mes galėtume 
savo motiną palaidoti tėviš
kėje, bet ne čia, svetimoj že
mėj”, kalbėjo susigraudinęs 
Navigius.

Mirštanti Šv. Monika atsa
kė: — Mano sūnūs, man vis- 
tiek, kur Jūs mano kūną pa
laidosite, tuo perdaug nesi
rūpinkite. Tik vieno dalyko 
Jūsų prašau — kur tik jūs 
būsite, visuomet prisiminki
te mane prie Viešpaties alto
riaus. (Šv. Aug. Išpaž. IX kn. 
11 sk.).

Prisiminkime ir mes savo 
brangius mirusiuosius prie 
Viešpaties altoriaus. Dažnai 
užprašykime už mūsų arti
mųjų vėles Šv. Mišias, su pa
maldumu jas klausykime, 
per Mišias eikime prie Šv. 
Komunijos, ir tuo mirusie
siems daugiau padėsime, ne
gu brangiomis gėlėmis, ku
rios ne mirusiesiems, bet gy
viesiems teikia paguodos!

Už skaistyklos vėles auko
kime savo maldas, nusigalė- 
jimus, kančias ir gerus dar
bus. Melskimės už vėles ir 
jos melsis už mus!

T. Just. Vaškys, O. F. M.

Naminis dais, jeigu galima, bet bi: savanorių pirmininkų' nos. Koatsargiausia reikia aliejaus turime, 
kokiu kitu būdu, jeigu bus kiekvienoj valstybėj, su- juos prižiūrėti. Uždengki- ; Namų ir ofisų savininkai
negalima. Mūsų gamini- vienija visus veikimus; te rašomąsias mašinėles ir su kuro - aliejaus proble-

Sutikti ataką vergų ar- mas ginklų negali sumažė-, miestų organizacijų, mo- Į kitus daiktus, kada jie ne- moms gali sumažinti ne-
mijos, kuris palaikytas t ti — jfes turi daug padidėti, bilizuo ja rinkimo paran-} vartojami. Tegul pataisy- smagumus. Jeigu origina

Suvie- PRižtORĖJIMAS • kumus, pradeda skardinių
: rinkimo programa ir vei
kia su laikraščiais, biznio

Prieš užpuolimą pasau
lio, Ašis jau seniai sėmė
savo vyrų - jėgą ir vyrus į vergų darbu, mes, Suvie- pRižtūRĖ JIMAS kumus, pradeda skardinių mo vyrai reguliariai juos liai į pečius anglį degino,
priverstinai pradėjo lavin- i nytos Tautos turime giliau GUMfN f Ų DAIKTŲ : rinkimo programa ir vei- peržiūri. jie gali atgal pakeisti. Jei-
ti karui. Buvo priverstinas' semti iš rezervų vyrų, mo- Gerai prižiūrėkite tuos įia Su . blz™° 3. Neeikvokite popieros ir ?u negalima pakeisti pe-

ūkio, fabrikų i terų, jaunuolių. Bet vis aminius kaliošus firm°^ir Vietl?11aiS Plhe' nevartokite kas nereika- f1US: įuro ’ aheJaus vart°-surinkimas
ir ginkluotų jėgų, ir iš pra- Į Jungt. Valstybėm labai 
d&bs atrodė, kad tai išeis trūksta vyrų visuose karo
stebėtinai sėkminga. Ėet 
totalinis karas Sunaudoja 
vyrų - jėfft lygiai, kaip ki- 
tus rezursus.

darbuose ir net 
civilių darbuose. Mes pra
dėjome geriau 

su

savo guminius 
kurie ligi šiol buvo sumes
ti į spintas (closets), jie

metalo laužo Iinga Sunaudokite abi „„..tojai turi aptaisyti namus

būtinuoseį sudaro daų Amerikos karo 
. | gurno kiekį.

, ._ sunaudoti) šiandieną tai skaitosi
. . . ' patriotinė pareiga gerai fbrangiai užmokėjo užjU|l.SOO darbininkų - admi-Į prižifirSti guminius kalio- c‘« n8?u«;

nistravimo komitetų karo į ŠUs. Ir valdžia duoda pato-“" * 
fabrikuose - sumazmda-s ri kaip juos Ugiau 
mi pakeitimus darbų ir ne- iaįkyti__
reikalingus atstatymus - * v -J 1 kallOSUS IT

fa&nėji&us Rusijoj, 
jie turi ieškoti darbininkų 
užimtuose kraštuose ir že
mėse jų pavergtų alijantų, 
pagaminti jiems naujus 
ginklus ir nuimti javus — 
net ir kareivių karo fron
te. Milijonai karo belaisvių 
priversti dirbti naciams, 
darbininkai vyliojami iš 
pavergtų šalių tuščiais pri
žadais gero gyvenimo Vo
kietijoj, arba grasinimais 
badu, jeigu jie nesutiks 
“bendradarbiauti”. Vistiek 
jie atsisako.

1. Padėkite 
kitus guminius batus į 
sausą, tamsią vietą, popie-

nuo darbo ir padauginda
mi skaičių moterų darbi
ninkių. Programa 2,000 
pradinių lavinimo , kursų .
pristato daugelį prityrusių Nedekite gumimus 
darbininkų. Šių pastangų i dai*tus batonų,
negana. Daug daugiau mi-1karsto vande»s, vamzdžių 
Ii jonų turi būti supilta į apšildymo jfen-mūsų karo darbų reXrvoi- ^mo- .Karštis. ^džiovina 
rą, kad užimtų vietas tų, P^šta.
kurie buvo paimti į karo
tarnybą — savanoriais bū-

©®©®®©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©e©©©©©©©;

SMAGU MELSTIS 
B Geros Maldaknygės

"DarbiBinkds" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

“MALDŲ * AUTI NIS”, didėlėmis raidėmis, odos
apdarais, auksiniai* kraitafs, 432 puslapių.... $2.50

DIEVAS BU TAVIM, Juodi, tikro kolenkoro virie-
n«l, TO pusi____________________________________ 350.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, Juodi, tikros odos
Ir lankstos vMeliai; apvalūs kampai -------------$1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai $1.00
MALDŲ RINKINĖLIS, balti ceMoltfiniai vtrfcHai

du kabtke________________________________ $1-50
PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,

$55 p«k_________ .................... .......................... $2-75
SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro vlrielial,*--- oo*_______ s• auMviii KrptfSi.

VYRAI BROLIAI, speoiaM vyrams maldaknygE, 
parinktos gražiausios maldos, iilkinE labai plo
na popiera, Juodi kolenkoro virbeliai................... $2.50

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS.... .................. 20c.
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, Juodi odos apdarai,

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

kraitai, 288 puslapiai. Kaina ................. .........  $1.50

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai,
32$ puslapiai. Kaina ............................... ....................._........ 65c.

"DARBININKAS"
366 W. Broad way, So. Boston, Mass.

ciais vesti
rinkliavą. i sės popieros Atsiminkite, į

Atliekama medžiaga yra kad Armija ir Laivy„as ir.Į
butma. musų pastangai - gi reikalauja popieros ir o- 
taip būtina kad vyrai, mo- T-js0 reįkmenų. Ko daugiau 
terys ir vaikai stato “ant- tų mes produkuojame _

Betj
i šis “antras frontas 
tikrai jų frontas. Yra su- 
siedijos darbas, kurį atlie 
ka šalies žmones.

3. Plaukite guminius ba
tus su muilu ir vandeniu. 
Nuimkite nuo jų smalą, a- 
liejų ir kitus nešvarumus. 
Nevartokite taip vadina
mus “dry - cleaning” skys- 

j čių, nes jie susilpnina gu
mą ir siūlės gali suirti.

4. Tuojaus pataisykite 
guminius daiktus. Papras
ti klijai arba cementai ne- 

I suklijuos gumą, bet spe- 
; cialus cementas arba kiti 
gumai sutaisyti daiktams, 
kaip tie, kuriuos randame 
į ‘padangų pataisymo bak-

TAUPYMAS VISKO 
PRIE DARBO

taip, kad kiekvienas turė
ję ’ tų užtektinai — tuo ma

žiau galėsime produkuoti 
labai reikalingų daiktų ka
rui.

4. Telefonas yra susisie
kimo instrumentas. Karo 

Taupymas netik namus laiku jis turi būti vartoja- 
liečia. Jis liečia viską, ką mas tik svarbiems reika- 
amerikietis daro. Ypač iams. Bereikalingai nekal- 
prie darbo kiekvienas turi bėkite per telefoną. Susi- 
suprasti taupymo svarbą, laikykite nuo tuščių kalbų, 
nes darbas tiesioginiai ar- Užlaikymas mūsų karo lai
ba netiesioginiai yra dalis ko telefono sistemos
mūsų karo pastangų. Eik- j milžiniškas darbas. Neap- 
vojimas tik sulaiko tą pa- sunkinkite 
stangą. Eikvojimas reiš
kia, kad mūsų fabrikai ir 
ofisai reikalauja daugiau 
darbo įrankių, daugiau 
reikmenų, negu tikrai rei
kalinga; ir tas tik apsun
kina darbą visiems — iš- 
dirbėjams, transportaci- 
jai, darbininkams.

1. Atsargiai vartokite į- 
rankius, jeigu dirbate fa
brike arba kitame mecha
niniame darbe. Šiandien 
vienas iš Amerikos svar-

— uždaryti nevartojamus 
kambarius, įšildydami ki
tus kambarius nuo virtu
vės, aptaisydami langus ir 
sulaikydami oro traukimą, 
bet mūsų namai vistiek 
daug smagesni, negu mili
jonai namų Rusijoj, Kini
joj ir kitur Suv. Tautų val
stybėse. Office of War Inform.

_ A
Ellis Cole (dešinėj), spagetų valgytojas. Tik ką su

grįžę išlikę kur nors nuo laivo Pacifike, dabar džiaugia- 
yraisi spagetais, kurių gavo valgyti, kur nors vakarinio 

kranto uoste.

kitų
kaip

Pennsylvanijos ir 
vietų angliakasiai, 
darbininkai plieno indus
trijoj, dirba kritišką dar
bą, ir jie privalo atsidavu
siai jį atlikti. Dėl stokos 
kuro - aliejaus, net 30 vals
tybių paskirstė kuro - a- 
liejų. Angliakasių užduotis 
dabar yra apsaugoti na
mus, apartmentus ir ofi
sus nuo šalto oro rytų ir 
vid-vakarų valstybėse ir 
District of Columbia, ir 
parūpinti kuro karo indu
strijoms.

Dūmai degančių aliejaus 
tankerių prie Atlanto pa
kraščio pereitą pavasarį į- 
spėjo apie ateinantį kūro- 

Visos

siuką yra tinkami. Jeigu, biausių trūkumų yra trū- 
; negalima gauti reikalin-į kūmas mašinos įrankių, 
gos pataisymo medžiagos i Išvengkite rūdį. Įrankius 

! [ | nuneškite batus pas kur- j iki išsitempimo nevarto- j 
pių, ir jis tinkamai patai-I kitę. Neapsunkinkite dar- 
sys- bą įrankių gamintojų, su-
ATLIEKAMŲ DAIKTŲ 'laužydami įrankius, ku- 
SU RIN KIM AS ’ riuos turite.

Dabar yra 13,000 vietinių į 2. Ofiso darbininkai turiI a^ejaus krizį. visos pas- 
rinkimo komitetų visoje Į suprasti, kad negalima' tąn§os buvo daromos da
šalyje, kurie stumia surin- gauti naujų rašomųjų ma- pildyti kuro - aliejaus kie
kinio atliekamos medžia
gos darbą.

Šie vietiniai surinkimo 
komitetai, po vadovyste

žinelių, mimeografo ir ki
tų mašinų, metalinių bal
dų ir kitų įrengimų iš plie
no, vario, gumos aliumi-

kį, bet su ateinančia žie 
ma nebuvo galima ir priė
jome prie paskirstymo... 
padalinti tarpe visų, kiek

Pranešimas Visiems Maldos 
Apaštalavimo Direktoriams Ir 

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

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

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

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

321 Willings Alley Philadelphia, Pa.
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Šv. Pranciškaus Mylėtojų ir 
TRETININKŲ KONFERENCIJA

“šv. Pranciškus — di- Juvenalis Liauba, O.F.M. 
džiojo Karaliaus šauklys”, pasakė konferencijai pri- 
— šiuo šūkiu Kristaus Ka- taikintą pamokslą. Po pa- 
raliaus šventėje spalių 251 mokslo visi konferencijos 
d. Brooklyno, N. Y. Aprei-! dalyviai pasiaukavo Kris- 
škimo Lietuvių parapijos tui Karaliui!
salėje įvyko Kunigų Vie
nybės Rytų Provincijos 
iniciatyva sušauktas Tre
tininkų ir Šv. Pranciškaus 
Mylėtojų konferencija. 
Šiuo metu, kai kerštas ir 
neapykanta užvaldė žmo
nių širdis, konferencijos 
tikslas buvo atkreipti visų 
akis į šv. Pranciškų — tą 
taikos ir meilės apaštalą, 
tą didįjį tryliktojo šimt
mečio reformatorių, kurio 
dvasios šiandien ilgisi XX- 
sis amžius.

Konferencija savo prog
rama ir skaitlingumu nus
tebino visus. Joje dalyvavo 
didelis skaičius Asyžiečio 
mylėtojų ir Tretininkai iš 
sekančių lietuvių parapi-. 
jų: Brooklyn, N. Y., Aprei
škimo parapijos, Angelų 
Karalienės parapijos, šv. 
Jurgio par., Maspeth, N.1 
Y., Bayonne, N. J., Eliza- 
beth, N. J., Newark, N. J., 
New York City, N. Y., Ha- 
rrison - Kearney, N. J. Pa- 
terson, N. J., Jersey City, 
N. J.

Konferencijoje dalyvavo 
ir daugumas Brooklyno, 
N. Y. ir apylinkėj kunigai: 
kun. N. Pakalnis, kun. J. 
Balkūnas, kun. J. Aleksiū- 
nas, -kun. K. Paulonis, kun. 
M. Kemežis, kun. J. Gu- 
rinskas, kun. Dr. J. Bogu- 
šas, kun. Dr. J. Starkus, 
kun. V. Vaškas, kun. J. 
Šeštokas, Tėvai pranciško
nai: Justinas Vaškys, Ju
venalis Liauba ir laikraš
čio “Amerika” redaktorius 
p. J. Laučka.

Konferencija prasidėjo 
bažnytinėmis apeigomis 
gražioje Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Iš pat ry
to adoracijai buvo išstaty
tas šv. Sakramentas. 8 vai. 
Apreiškimo par. Tretinin
kai išklausė iškilmingų 
Mišių ir bendrai priėjo prie 
šv. Komunijos.

4 vai. pp. didžiulė Apreiš
kimo par. bažnyčia prisi
pildė konferencijos daly

Po pasiaukavimo akto, 
Bayones lietuvių par. kle
bonas, kun. M. Kemežis 
atgiedojo Švč. P. Marijos 
litaniją. Po pamaldų ir 
giesmių, prasidėjo iškil
minga procesija su Švč. 
Sakramentu. Procesijoje 
su uždegtomis žvakėmis 
dalyvavo aukščiau minė
tieji kunigai ir beveik visi 
bažnyčioje buvę konferen
cijos dalyviai. Procesijos 
įspūdis buvo nepaprastas. 
Toks viešas ir iškilmingas 
pagarbos išreiškimas Kri
stui Karaliui gyvenančiam 
Švč. Sakramente dauge
liui išspaudė džiaugsmo 
ašaras. Ta iškilminga pro
cesija buvo kartu ir viešas 
atsiprašymas Išganyto- 
jaus už padarytus Jam į- 
žeidimus.

Po apeigų bažnyčioje, 
Apreiškimą par. salėje 
prasidėjo konferencijos 
paskaitos. Įžanginę kalbą 
pasakė Apreiškimo par 
klebonas, kun. N. Pakal
nis. Pasidžiaugęs kongre
gacijos skaitlingumu ir 
palinkėjęs jai Dievo palai
mos konferencijai pirmi
ninkauti pakvietė kun. J. 
Aleksiūną, Angelų Kara
lienės par. kleboną. Po 
trumpos konferencijos 
pirmininko kalbos ir ati
darymo maldų, sekė T. 
Justino Vaškio paskaita, 
“Šv. Pranciškus ir mūsų 
laikai”. Savo įdomioje ir 
turiningoje paskaitoje T. 
pranciškonas išdėstė kaip 
mūsų laikai ilgisi šv. Pran
ciškaus ir jame mato savo 

J gelbėtoją.
Referate “Trečiojo” Or 

dino reikšmė”, T. J. Vaš
kys davė praktiškų nuro
dymų kaip Tretininkai ga 
Ii dirbti Katalikų Akcijoje.

Po referato, Tretininkai

• 1

Specialis Išpardavimas Tik Vieną Savaitę
Kailiniai už $100.

Nuo Lapkričio-November 3 iki 10 dienos, I. J. Fox didžiausia kai
linių firma Amerikoje, skelbia didelį moteriškų kailinių išpardavimą, 
kuriame galite nusipirkti puikiausius kailinius tik už $100.

Kailinių pasirinkimas didelis — galite gauti įvairių spalvų, kaip 
tai: juodų, rudų, pilkų, ruožuotų ii kitokių. Atsiminkite, kad šis iš
pardavimas tęsis tik vieną savaitę, nuo Lapkričio 3-čios iki Lapkričio 
10 d. Taigi, naudokitės šiuo specialiu pasiūlijimu.

Jei norite už šimtinę įsigyti elegantiškus kailinius, atėjusios į 
krautuvę reikalaukite, kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis 
atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. 

Naujosios Anglijos

ei jos dalyvių ir vietos ir a- 
pylinkės kunigai. Vakarie
nės programai sumaniai 
vadovavo kun. N. Pakal
nis. Vakarienės metu kon
ferenciją sveikino kun. Dr. i 
J. Starkus. Jis džiaugėsi

lietuvės ponios ir pa
nelės, nepraleiskite 
progos, pasipirkite 
kailinius dabar, kada 
eina specialis nupigi
namas.

NEW HAVEN, CONN.
16 MOTERŲ SĄJUNGOS 

CONN. APSKRITIES METI
NIO SUVAŽIAVIMO 

Moterų Sąjungos metinis su-

411 WASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

metus, atstovės po išsikalbėji
mo, užgiria šį Valdybos suma
nymą su pastaba, jei atsirastų 
svarbių reikalų, kurie būtų rei
kalingi atlikti, tuomet šaukti 
seimą.

Paskirta iš apskričio iždo 
$5,00 a. a. kun. J. Navicko

Tėvų Pranciškonų Rekolek
cijos Ir Misijos 1942 m.

. . . , . , . važiavimas įvyko spalių 18 d.,
puikiai pasisekusia konfe- §v Kazimiero parapijos svetai-
rencija ir linkėjo, kad nuo į kurį atvyko atstovės iš . fondui. Įgaliota sąjungietė, B.
šios konferencijos 
Pranciškaus

Šv. 5 kuopų.

yiCTORY 

BUY
UNITED 
STATES

3VAR
ONDS
AND

STAMPS

____ , Mičiūnienė, kuri dalyvaus Tėvų
sekėjai Ja-] Suvažiavimo nuotaika buvo Marijonų Rėmėjų seime, įteikti 

biau pagyvintų savo veiki- pa^įjug Visos rimtai ir aty-1 pinigus ir pasveikinti apskričio 
mą ir prie III-jo Ordino jįjjū svarstė ir gvildeno orga-, vardu.
pritrauktų daugiau jauni- nįzacijos reikalus. Taipgi neuž-į Skaitytas laiškas nuo Centro 
mo. Konferencijų daly- j^j^a įr labdaringi darbai, į Pirmininkės, E. Paurazienės, 
vius nuoširdžiai sveikino šalies apsigynimo darbas kuriame' sveikino suvažiavu- 
Maspetho, N. Y. lietuvių jr mūgų senosios tėvynės Lie-' sias atstoves ir kvietė pasidar- 
par. klebonas, kun. J. Bal- ^uvog nepriklausomybės atgavi-: buoti visas vajaus metu. Atsto- 
kūnas Kai kiti Kristų mo reikalas. vės visos nudžiugo, kad mūsų
niekina, mes Šiandien is-, Suvažiavimui sėkmingai va- Centro Pirmininkė, nežiūrint, 
kilmingai išreiškeme pa- jOVavo sekančios atstovės: pir-' daugybės savo darbų, neužmir- 
garbą Kristui Karaliui ir minint e p-lė J. Janušonytė, pa-1 šo suvažiavimo pasveikinti, šio 
drąsiai pasiryzome^ kaip geibininkė Q. Norkūnaitė, rašt. suvažiavimo atstovės taipgi 

sveikina Centro Pirmininkę E. 
Paurazįęnę ir visą Centro Val
dybą ir džiaugiasi, matydamos 
visų gražią darbuotę. Taipgi at- 

Iš apskričio valdybos praneši- J stovės labai linksmos yra pa

rkeriai be baimės, kovoti. M jokubaitė. Mandatų ir į- 
po Kristaus Karaliaus vė- nešimų komisjjon pateko r. 
liava” baigė savo kalbą Mončiūnienė ir V. Elijošienė. 
kun. J .Balkūnas. I Tvarkdarė — O. Čepokienė.

atstovai padarė praneši
mus iš savo kongregacijų 
veikimo.

7 vai. prasidėjo konfe
rencijos dalyvių serafiška

viais. Kun. B. Kruzai su- vakarienė. Vakarienėje da- 
kaibėjus rožančių, Tėvas'lyvavo virš 350 konferen-

i MANO DRAUGAMS:
Per pastaruosius dešimtį metų,

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

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

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

Su tikra pagarba,
JOSEPH P. MICHAELONIS.

Kingston, Pa. — Švč. Panos 
Marijos par., lapkričio 9—15 
d., T. Justinas Vaškys.

Chicago, IU. — Švč. Panelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., švč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo novena ir misijos,1 
lapkričio 29 — gruodžio 8 d., i 
T. Justinas Vaškys.

Chicago, III. — Šv. Kryžiaus 
par., gruodžio 13—20 d., T. 
Justinas Vaškys ir T. Juvenalis 
Liauba.

Kevcanee, IU. — Šv. Antano 
par., gruodžio 21—25 d., T. Ju
venalis Liauba.

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard St.

Pittsburgh, Pa.

Bayonne, N. J. — šv. Mikolo 
par., lapkričio 30 d. iki gruo- 

: džio 8 d., Tėvas Geraldas, C. P. 
i Patterson, N. J. — šv. Kazi- 
miero par., lapkričio 29 d. iki 
gruodžio 13 d., Tėvas Gabrie
lius, C. P.

Tamaąua, Pa. — Šv. Petro ir 
Povilo par., gruodžio 16—25 
d., Tėvas Geraldas, C. P.

TĖVAI ALPHONSAS MARIE 
ir GABRIELIUS, C. P.,
St. Gabriel’s Monastery,

159 Washington St., 
Brighton, Mass.

Tėvu Pasijonisty Misijų 
Tvarka, 1942 m..

‘Amerikos’ reriaktnrina Į 18 apsimcio vaiayoos praneši- , stovės įaoai nnxsmos yra pa- Frackviūe, Pa. — Apreiškimo 
P J Laučka savo kalboje mų Pasirodė- kad V1SOS energin- mačiusios iš Centro Valdybos par., spalių 25 d. iki lapkričio 8 
priminė kad jis esąs dide-'gai metus pasidar- posėdžio užrašų, kad konstitu- ' d., Tėvas Geraldas, C. P.

bavo. c | ei jos darbas yra vykdomas, nes Philadedlphia, Pa. — Šv. Ra
li Trijų apskričių gegužinės, labai sunku yra kuopoms ir pa- į faelius par., lapkričio 15—22 d.,

kuri įvyko rugpiūčio mėnesį, į čiai organizacijai be konstituci- i Tėvas Geraldas, C. P.
ka Vėl grįš į sužvėrėjusį NeW Britain' Conn > pranešimą jos. f Kingston, Pa. — Švč. Panos
pasaulį. Konferencijos da-1 išdavė P'lė J- Janušonytė, pa- Į Atstovės pasidžiaugė, kad, Marijos par., lapkričio 16—22

lis Šv. Pranciškaus mylė
tojas ir esąs įsitikrinęs, 
kad per Šv. Pranciškų tai-

lyvius sveikino ir kun. K. 
Paulonis, kun. J. Aleksiū- 
nas, kun. V. Vaškas, T. J. 
Vaškys, O.F.M.

Vakarienės metu, visus 
konferencijos dalyvius 
gražiomis dainomis džiu
gino p. Jono Jankaus va
dovaujamas Apreiškimo 
par. choras. Panelės O. 
Plaktonytė ir L. Juodytė 
padainavo solo ir duetą 
Ponia A. Samalionienė 
chorui pritariant padaina
vo solo operetės “Syivia” 
atskiras dainas.

Brooklyno ir apylinkės 
kunigams nuoširdžiai ben
dradarbiaujant ir remiant, 
Tretininkų konferencija 
praėjo su didžiausiu pasi
sekimu. Kun. N. Pakalnis, 
Kunigų Vienybės Rytų 
Provincijos įpareigotas, 
konferenciją puikiai suor
ganizavo ir gražiai ją pra
vedė. Jam ir kunigų Vie
nybės Rytų Provincijos 
Kunigams už tai tenka di
delė garbė.

Konferencijos Dalyvis.

pasidžiaugė,
aiškindama, kad nežiūrinti lie- Conn. apskričio valdyba sudaro d., Tėvas Gabrielius, C. P. 
tingo oro. gegužinė pavyko ir'visos čia augusios
pelno liko kiekvienam apskri
čiui po $61.98. Suvažiavimas 
gausiu plojimu ištarė padėką 
p-lei J. Janušonytei ir visoms 
New Britaino kuopoms bei vei-

ir gimusios 
sąjungietės, ir vienbalsiai už- j 
gyrė tą pačią valdybą ateinan
tiems metams.

Į suvažiavimą buvo atsilankęs 
vietinis klebonas, kun. E. Gra-

kėjams ir veikėjoms už gražų deckas, kuris atkalbėjo maldą 
pasidarbavimą. j ir širdingai pasveikino atsto-

Išgirdus kuopų pranešimus iš ves; kvietė dirbti savo organi- 
praeito vajaus, buvo labai džiu- žarijos labui, šios šalies labui, 
gu girdėti, kad kiekviena kuopa ir Lietuvos nepriklausomybės
prirašė naujų narių. Pirmą vie
tą-užėmė 17 kuopa, Hartford,

atgavimo labui.
Suvažiavimui užsibaigus, vie-

Conn.; antrą vietą — Waterbu- tinės kuopos pirm. pakvietė ats- 
ry, Conn. Bet apskričio paskir- stovės vakarienei, kurią sumo
tos dovanos nelaimėjo nei viena šė vietinė kuopa atstovių pa- 
kuopa, nes neišpildė apskričio gerbimui. Pasisotinta, pasida- 
paskirtos kvotos. Sveikiname linta gražiomis mintimis, sudai- 
pasidarbavusias kuopas, taipgi nuota lietuviškų dainelių ir

jaukioj nuotaikoj atsisveikinta.naujai pnsirasiusias nares.
Kadangi su Naujais Metais ir

vėl prasidės naujų narių verba- Į Kristaus Karaliaus šventė 
rimas, tai apskritis kviečia ir, mūsų parapijoj labai iškilmin- 
skatina visas nares veikėjas ir gai apvaikščiota. Iškilmingas 
kuopų valdybas stoti į darbą ir, Šv- Mišias atnašavo

linus Kastetas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORF, Md. 

Telephone Plaza 8595
Llmoslnal dėl visokių reikalų.

Darbininkai 
neleiskite 

nugaros skaus
mui sulaikyti 

jūsų
Nugaros skaudėjimas ir kiti rau
menų skausmai neprivalo suristi 
jus į mazgą. Johnson’s Red Cross 
Kompresas uždėtas ant skaudan
čios dalies suteiks jums malonią 
Šilumą ir Švelnų sustiprinimą. Pa
darys jumis sveikus ir norinčius 
dirbti. Užsitikrink, kad būtų John- 
son's.
Produktas Johnson A Johnson, pa
saulio didžiausios iSdirbystės chi
rurgiškų tvarstų.

JOKNSONS
'RED CROSS

PLASTER
Draugijų Valdybų Adresai

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VC.

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

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

8 Winfield St., So. Boston. Mass.
i*roL RaSt. — Ona I Vaškienė,

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

4115 Washington St.. Roslindale,
Tel. Parkway 2352-W.

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway, S. Boston, Mass.

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston, Mass.

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raštininke.

•V. JONO EV. BL. PAftALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 6th 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, Masa

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass.

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
klebonas šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 

padidinti narių skaičių. Kuopa, ‘ kun. E, Gradeckas. Altoriai bu- krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte Darbininke . 
prirašys daugiausiai na- j vo gražiai išpuošti gėlėmis, ku-!kuri

rių, laimės 
dovaną.

Nutarta dėl transportacijos 
suvaržymo, laikyti apskričio 
suvažiavimą vieną kartą į me
tus. Taigi sekantis suvažiavi
mas įvyks spalių antrą, sekma
dienį, 1943 metais, Manchester, 
Conn.

Apskritis iš savo iždo pasky
rė kuopoms po $5.00, kad pa
gelbėjus pasiųsti Centro Lėšų 
fondui seimo nutartą duoklę. 
Sužinojus, kad Centro Valdy
bos posėdyje kilo mintis nukelti 
Moterų Sąjungos seimą į 1944

apskričio paskirtą rias aukavo parapijiečiai.
Pritaikintą pamokslą apie1 

Kristų Karalių pasakė vikaras 
kun. J. Bucevičius.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester. Mass. COL 1981

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120. So. Boston.

New Haven’o lietuviai labai 
apgailestauja ir reiškia užuo
jautą p. K. Vilniškiui ir jojo 
bendrininkams dėl įvykusios ne
laimės.

Korespondentė.

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

lĘMsssosssssttoaooosssssjossossasssssssssoooossassras^^

NOVENOS
NOVENA prie Sv. PranciSkaus Asyžiečio. Kaina .......................... 15c.
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ..... ................. 20c.
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina ........... 15c.
NOVENA už Sielas Skaistykloje. Kaina .......................... ...... ......... 20c.
NOVENA Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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VIETINES ŽINIOS
i Ketvirtadienį, 4 vai. p. p. bus 
Į klausomos vaikų ir nedirbančių 

Lapkr. 1 d. Henrikas Wilbur išpažintys prieš pirmą mėnesio 
apsivedė su Adele Baliukonyte. penktadienį. 4.15 vai. p. p., Ma- 
Liūdijo Jeremias Jankauskas ir r*l°s Vaikelių Draugijos pamal- 
Anastazija Baliukonyte.

Taip pat apsivedė Pranas Sul- 
livan su Alena Jenulevičiūte.
Liudijo jaunosios brolis Al- 
phonsas ir jaunojo sesuo Geral- 
<jina šeštadienį, 7:30 v. v., “Darbi

ninko” salėje, Seselių Jėzaus 
Nukryžiuoto prieteliai rengia 
Seselių naudai vakarėlį. Jo pa
sisekimui kai kurie labai dar
buojasi — ypatingai ponios 
Malvina Jenkevičienė, Cecilija { 
Naudžiūnienė ir Ona Martuse- 
vičienė. Kviečiami yra visi at-1 
silankyti į šį labdaringą paren
gimą.

ZINUTĖS

dos, po tam bus vaikams rodo
mi krutami paveikslai. 7:30 v 
v., bus klausomos išpažintys su
augusių žmonių.

Tą dieną tapo pakrikštyta šie 
kūdykiai: į

Elzbieta Vincento - Pranciš
kos (Kengraitės) Šumsku. 
Jokūbas Igno - Onos (Kybartai- 
tės), Voverių.

Loraine - Pranciška, Aleksan
dro - Marijonos (Norkiūtė) Sty
gų-

Trečiadienį, 7:30 v. v., bus So- 
dalicijos pamaldos ir svarbus 
susirinkimas.

)AKTARAI

Kitas parengimas bus Lietu
vos Dukterų Draugijos, bažny
tinėje salėje, sekmadienį, po 
mišparų.

L. žuvis Dantistas 
r įz- vt Kapočius

517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boeton 2660

Ofiso valandos nuo 9 Ud 12, nuo 
1:30 Ud 6 Ir nuo 6:30 Ud 9 v. r. 
Seredomis nuo 9 Ud 12 vai. dieną 
Subatomia nuo 9 Ud 6 vaL vak. 
Nedaliomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Neužmirškite nė puikiojo 
jaunimo teatro Seserų namelio 
fondui, kurs įvyks bažnytinėje 
salėje, lapkr. 15 d., po mišparų.

Tel. TRQwbridae 6330

J, Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HASVARD STREET 

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—1 ir 6—8.

N. N. paaukojo gražų juodą 
arnotą, Šv. Petro bažnyčiai.

N. N. paaukojo seserų koply- 
i čiai mišiolo papėdę.

Ponia Beržinskienė aukavo - 
$5.00 Seserų namelio fondui.

Panelė Hermanavičiūtė, jos< 
' mamytė, ir jos draugė N. N. į-1 
taisė ypatingai puikų divoną 
prie altoriaus, salėje.

Ponai Masiuliai padovanojo 
j vargonėlius parapijos salei, 
492 E. 7th St.

Dėkoja Už Taurę

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

South Boston 6arage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir

gasoiiną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus Ir 

iigrysuojame.

PARBIMLHgAS

Oro jėgų parašiutninkai nušoka nuo viršiaus šio bokšto ir leidžiasi 
su parašiutais žemyn. Tai įvyksta Fort Bening, Ga. Ir kanadiečių dalys 
ten daro lavinimus.

K4S==
girdkzt deitou

Vargdienių Seselių Kongregacija

(LKFSB). Nekaltai Pra
dėtos Švč. P. Marijos Sese
rų Kongregacija, arba 
kaip Lietuvoje daugiausia 
buvo vadinama

Young ragino balsuoti už 
tuos kandidatus į valdžios 
vietas, kaip Roger L. Put
nam ir kitus, kurie griež
tai yra pasisakę prieš gim
dymo kontrolės referendu
mą.

Susirinkimo vedėjas ačlv. 
Benjaminas Sykes, vieti
nis, kuris yra respubli
konas, bet pasisakė už De
mokratų partijos kandida
tą į gubernatorius Roger 
L. Putnam.

Kadangi šis susirinkimas

dienių Seserys — gavo sa
vo įstatų patvirtinimą įr 
atskiru vyskupo Antano 
Karoso dekretu buvo įstei- 

— Varg- gtos 1916 metų spalių mė
nesio 15 dieną, taigi ši 
kongregacija pradėjo 25- 
tus savo gyvavimo metus. 
Paskutiniu laikotarpiu, 
prieš bolševikų okupaciją 
vargdienių seserų kongre- 
gacijoje buvo 95 seserys, 
18 naujokių ir 16 postula- 
čių. Jos dirbo mokyklose, 
laikė mokinių bendrabu
čius, turėjo savo spaustu
vę ir knygyną, iš kur yra 
paskleidųsios daug gerų 
knygų. Jos teikė nemažą 
pagalbą ir organizacijoms, 
šiame darbe daug nuveikė 
dvi aukštąjį mokslą baįgu- 

veikinau pa- 
įstojusios į

nebuvo nei vienos politinės 
partijos kontrolėje, tai ve- sios ir savo 
dejas klausė susirinkusių, garsėjusios 
ar kas norėtų kalbėti arba vienuoliją lietuvaitės: Ona 
duoti kalbėtojams klausi- • Labanauskaitė ir p. Serei- 
mus, tačiau daugiau kai- kytė.
bėtojų nesirado, ir tuo už
sibaigė susirinkimas. Okupacijų metu dvi se- 

Daivvis serys mirė, o viena išvežta 
y * į Rusiją. Dvi gabios sese- 

!^s, su vyresnybės žinią
______ Į slapta pasišalino iš bolše-

Šiomis dienomis pas savo tė- vikų okupuotos Lietuvos ir 
vėlius lankėsi leitenantas Jonas dabar yra Argentinoje, 
Kapčius. Taipgi lankėsi ir pas pasirįžusios savo jėgas au- 
savo kleboną kun. P. Juškaitį.

Lietuviai kariai — J. Žilius ir 
B. Burokas lankėsi pas savuo
sius ir pažįstamus. Mūsų kariai 
—Jonas Mockevičius, kuris tar
nauja Maryland, M. Novošins- 
kas — Texas, Alfonsas Jakutis

CAMBRIDGE, MiSS.

koti darbui tarp lietuvių. 
Dabar Amerikoje yra 17

Vargdienių Seselių profe- 
įsių. Penkios iš jų darbuo
jasi motiniškame name — 
Vilią Maria (Thompson, 
Conn.), čia yra ir dvi novi-

Texas ir Steponas Jakutis—Jeės. Septynios profesėsDalyvavo ir kalbėjo visa 
eilė demokratų kandidatų. Texas rašo savo tėveliams ir pa
eisi pasisakė prieš gimdy- Ramiems, kad jiems patinka 

kontrolės referendu- karo ir kad Jie xra Pai mo
mą, ir, suprantama, ragino‘ 
balsuoti už demokratų 
kandidatus.

Prakalbos pavyko. Rap.
ko Lietuvių Katalikų klu
bo surengtos Demokratų 
partijos kandidatui į Mas- 

Sekmadh^TTapkričio i^husetts valstybes gu
ri. Roberte School auditori- bernator,lu?; Rc*er L Put'

Lietuviu Demokratu 
Prakalbos

Laikraščio “Darbininko” me-1 
tiniuose šokiuose, spalių 24 d.,
So. Bostone įvyko polkos ir val- 
co kontestas. Teisėjų sprendi
mu, gabiausios poros laimėjo 
Mayoro Roger L. Putnam, De
mokratų kandidato į guberna- joj, Cambridge, Mass. įvy-
torius, ir Kongresmano Joseph ----------------------------------------
E. Casey, Demokratų partijos jūsų surengtus šokius pereitą 
kandidato į Jung. Valstybių se- šeštadieni, spalių 24 d. š. m., 
natorius, taures. , kur buvo dvi dovanos, ir mes

Laimėjusieji Roger L. Putnam vieną jų laimėjome, būtent, Ro- i malis, 
taurę šiaip dėkoja: -----T ------ !

“Aš Aldona Kukauskaitė ir
Aldona Kukauskaitė 
Alfredas Biliūnas”.

, Lietuviu 
Susirinkimas

Norvvood, Mass. Sekma- 
nam prakalbos. ‘ dienį, lapkričio 1 d. š. m.,

Programą vedė p. Anta- 4 vai. po pietų Šv. Jurgio 
nas Daukantas. Amerikos lietuvių parapijos svetai- 
ir Lietuvos himnus ir kele- nėję įvyko lietuvių susirin- 
tą dainų sudainavo p. Sa- kimas pasitarti apie rinki- i i 

akompanuojant raus ir išsiaiškinti apie pa

siryžę ginti krikščionybę ir de 
mokratiją visomis savo 
mis.

Lietuviai kariai yra gabūs ir 
pasižymi tarnyboje.

Motinos meldžia Aukščiausio-

darbuojasi Marianapolio 
kolegijoje, penkios —Hin- 
sdale seminarijoje ir ūky
je. Dvi seselės mokosi, 

jego- Vargdienių Seselės turi ir 
bažnytinių rūbų dirbtuvę. 
Seserų skaičius Amerikoje 
auga — šiemet padarė įža
dus pirmosios Amerikoje

jo taikos pasauliui ir trokšta, baigusios novicijatą sese
rys.

Steigiant Vargdienių se
serų kongregaciją daug 
pasidarbavo arkv. Matule
vičius.

kad laimėjus pergalę, jų sūnūs 
grįžtų sveiki pas jas į namus. 
Dievas viską gali. Taigi melski
mės!

Karštas Patriotas.
xxxx3osxx3a(asts3aas3sxxx3BBneiavaasK9aa&3f3s&

referendumus 
lietuvių kalbėjo adv. Jonas balsavimui, ypač referen- j; 
Grigalius, Demokratų par- durną apie gimdymo kon- tijj lietuvių byriai pir- trelę - QUESTION No. 1. i 

t raininkąs> adv. Antanas Kleb. kun. S. Kneižis ąįš- ’ 
Young (Jankauskas), p J kino apie gimdymo kon-!

! Antanas Zaveckas ir A. F. į trolės — Question No. 1 
i Kneižys. referendumą; nurodė, jog
į Mayoras Roger L. Put- į tas referendumas yra 
narų, kandidatas į guber- Į prieš Dievo ir Bažnyčios į- 
natorius pasveikino susi- statymą. Ragino prieš tą j 
rinkusius lietuvius lietu- referendumą balsuoti iri

ger L. Putnam, Demokratų par- muzikui M. Karbauskui. IŠ siūlytus 
tijos kandidato į gubernatorius.

Tel. ŠOU 9530 

5*1 Broadvvay So. Boston, M
jūreivis Alfredas Biliūnas nori- 

ime pasakyti lietuvišką ačiū už

Pristątom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė.. Isluigton Mosi

Tel. Dedham 130L-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130į-R

Po rūpestingo 

dienos darbo.. PIOOHCR
"ALE that is ALE"

P1CKWKK ALE — «CK W1CK
MEWE0 BY MAFFEMBEFFEt 8 CO.. fc*c.. M«« BBEWCTS SBipi

viškai — “Gera Diena” ir 
paaiškino dėlko lietuviai 
ir bendrai visi piliečiai turi 
balsuoti už Roger L. Put
nam ir visus kitus demo
kratus. Jis griežtai pasisa
kė prieš gimdymo kontro
lės referendumą — Ques- 
tion No. 1 ir ragino pilie
čius prieš tą referendumą 
balsuoti.

Kalbėjo ir koųgresmanas 
Joseph E. Casey, Demo
kratų partijos kandidatas 
į Jung. Valstybių senato
rius. Jis taip pat pasveiki
no lietuviškai — “Sveiki”.

kitus raginti tai padaryti, 
padedant kryžiuką šalę 
NO. Po to pakvietė adv.) 
Benjaminą Sykes vesti su
sirinkimą.

Kalbėtojai pp. Clement 
Riley, Norwoodo miesto 
selectmąnas, adv. Jonas 
Grigalius iš So. Bostono, i 
adv. Antanas Young (Jan-, 
kauskas), iš Brightono ir 
Antanas F. Kneižys taip; 
pat ragino piliečius bal
suoti prieš gimdymo kon
trolės — Question No. 1 
referendumą. Adv. Jonas 
Grigalius ir adv. Antanas

ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą — "VALGIŲ 
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėękas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Sų prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:

"Darbininkas"
* 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvida*. Šioje knygelėje 

tilpsta trys veikalai: "GERMANĄ", 2 akUi.
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, "F ABI OLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupS. Dalyvauja 
7 vyrai, 5 moterys, mini#, sargai ir kareiviai- 
"LIURDO STEBUKLAI", 4 aktų drama. Da
lyvauja 21 moteris. Sies knygutes kaina ....... 35c.

ESU MAS 3 dramos d., "Gims Tautos Genius".
* ParaSS Kun. Leonas Vaičekauskas ..............  15c.

GYLIUKINGA6 VYRAS, 2 aktų komedija ir CICI- 
LIKAS, monologas. 8utaieS J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, S vyrai ir 3 
moterys. Kaina------------------------------ ------- -------15c.

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas i* Ame
rikoniško Gyvenimo. ParaSS H. Sienkievtč. .. 20c.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų 
komedija. ParaSS Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina 25c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
SS Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina___________ ______________  30c.

VAIKŲ TEATRAI. TUpeta trys vaikaISliai: "lityr- 
sime paskui", "Antanukas Našlaitis" ir "Mė
ginimas”. Kaina ________________________ 15c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mas



Antradienis, Lapkričio 3, 1942

V. M. Klausutis.

Amerikos Lietuvių Pareigos
visi lietuviai privalome, 
remti Dr. Pakšto veiklą.

Būtų malonu, kad mes 
galėtume susikaupti, iš
vystyti rimtą lietuvišką 
vienybę ir visi bendromis 
pastangomis suteiktume

Amerikos Lietuvių Tautinės Vienybės, Lietuvos 
Vadavimo Ir Šelpimo, Amerikos Pastangų Karo
Laimėjimo Rėmimo, Tai Būtinos Mūsų Pareigos ‘ reikiamą materialinę pa

čiame Karo Momente. ramą Dr. Pakštui. Būtų
-------------- j gerai, kad prie Dr. Pakšto

Amerikos lietuviai nuo- tyti kiek Amerikos lietu-‘galėtume pasamdyti nors 
širdžiai remdami Ameri- viai išpirko karo bonų —!du įžvmius amerikonus 
kos pastangas laimėti šį paskolino Amerikos vai- • publicistus, turinčius įta
karą atlieka savo pilieti- džiai pinigų karo laimėji- 
nes pareigas dėl labo savo mui, kiek lietuvių tarnau- _
šalies — Amerikos ir pa- ja Dėdės Šamo kariuome- kurie sudarytų lengvesnes 
tarnauja savo senai tėvy- nėję ir laivyne. Šios žinios sąlygas Dr. Pakšto veik- 
nei Lietuvai. Mes, pirkda- svarbios istoriniu ir politi- lai ir padėtų praplėsti Ins- 
mi Amerikos karo bonus niu atžvilgiu mums ir A- , tituto raštus Amerikoje; 
ir štampas, skolindami pi- merikos visuomenei. Šiais! svarbu, kad tie raštai pa- 
nigus mūsų valdžiai, pade- reikalais privalome pasi- siektų mokslo ir diploma- 
dam Dėdei Šamui laimėti rūpinti.
karą, nugalėti imperialis-, 
tinę Ašį ir išlaisvinti pa
vergtas Europos ir Azijos 
tautas

kos mokslo ir diplomatijos 
instancijose Amerikoje,

“MALDŲ ŠALTINIS”

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS 
MALDAKNYGE

tinių sferų žmones, kad 
pasiektu spaudą ir Ameri
kos visuomenę. Tokiam 
tikslui ir darbui reikalin

KITI SVARBŪS 
MŪSŲ REIKALAI

t Kovodami už Amerikos ga visų Amerikos lietuvių
Mūsų sūnai, tarnaudami laisvę demokratiją, ne- • gausį materialinė parama.

Dėdės Šamo kariuomenėje Pamirskime’ kad P°J^ro' 
ir laivyne, mūsų dukterys, tėvynė LIETU- TAUTINĖJE VIENY-
stojančios į karinę tarny- šauksis pagalbos. Lie-
bą, pasišvenčia Amerikos tuvos zraones Prąsysmu- 
ir Suvienytų Tautų kilniai sų paramos — maisto, dra- Mūsų tautinės vienybės
idėjai — išgelbėjimui de- b?zių “^dlka“!n1tų; idealu paremtame planin-
mokratijos ir civilizacijos Lietuva, atsikelianti iš ka- 
nuo barbariškų vokiečių ir ™ giruvesių, okupantų nu- 
japonų. Mūsų ryžtingi almt?: Prasys mus^ Pask?
veiksmai sąryšy su šio ka- los’ bukime pasirengę is- Todėl branginkime vieny- 
ro laimėjimu dėl patikri- tiesti savo viengenčiams bę, vienykimės ir dirbki- 
nimo saugumo ir laisvės pagalbos ranką. me bendrai dėl labo mūsų
Amerikai, laisvės ir lai- Dabar mūsų pareiga su- šalies — Amerikos ir Lie- 
mingesnės ateities pašau- prasti, kad laikas prisi- tuvos. Lietuviai būdami 
liui, žada laimėjimus ir rengti pagalbą po karo vieningais 1917-1920 me- 
mūsų tautai — Lietuvai, j Lietuvai teikti. O rimtas tais, s^kdam^ ^?r- ^on^®a' 

Visų mūs pareiga yra prisirengimas tegalimas sanavičių ir kitus, valiojo 
jausti pilietinės ir tautinės tiktai turint vienybę ir sutelkti savo tautines jė- 
vienybės svarbą ir reika- praktišką pagalbos teiki- £as> iškelti Lietuvos nepri- 
lingumą, pareiga pilietines mui planą. Dabar laikas klausomybės idealą ir lai- 
užduotis atlikti ir pašiau- planuoti, visoms Amerikos mėti politinėje kovoje už 
koti dėl labo mūsų krašto.: lietuvių srovėms bendrai tautos laisvę. Dabar mūsų 

Mes, lietuviai, tikėdami veikti, dabar laikas sutelk- vadai privalo eiti pėdomis 
į kilnius Amerikos paža- ti mūsų visuomenės jėgas Ur. J. Basanavičiaus ir ki- 
dus po karo grąžinti poli-i talkininkavimui Amerikai tų ir rūpintis Lietuvių, pa
tinę laisvę pavergtoms ir prisirengimui prie šelpi- krikdytų po platų pasaulį, 
tautoms, pra vedimo tei- ‘ mo Lietuvos žmonių po ka- suvienymu ir sugrąžinimu 
singų reformų ir išvysty- ro. į Lietuvą. Šie reikalai, tai
mo glaudžių santykių, va- Taip, labai svarbu, kad mūsų tautos reikalai, 
dovybėje, Amerikos vadų, Amerikos lietuviai pasirū- Prie tokio kilnaus ir vie- 
tikimės sulaukti pastovios pintų paskleisti kultūrines nmg° tikslo pažadino mū- 
taikos ir laimingesnių lai- ir politines informacijos vadus ir visuomenę di- 
kų pasaulyj. Tikėdami į A- žinias Amerikoje dėl supa- dysai mūsų šalies vadas,

BĖJĘ GLŪDI
PASISEKIMAS

game darbe glūdi musų 
lietuviškas patvarumas ir 
mūsų veiklos pasisekimas.

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 3V4 colio. 
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK $2.50

Užsakymus siųskite su money orderiu—

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

lietuvos Tremtinių Sibiran 
, Sąrašas

merikos laimėjimą, tikime žindinimo Amerikos visuo- 
ir į mūsų tautos — Lietu- menės su lietuvių tautos 
vos laimėjimą. gyvybiniais reikalais, su

Siekdami Lietuvos išlais- Lietuvos politinėms ir ūki- 
vinimo, privalome jausti nėms problemomis.
savo pareigą visomis išga
lėmis remti Amerikos pas- nemažai rūpinasi gerb. Dr.

Prez. Franklin D. Roose
veltas, kuris pasakė mūsų 
vadams pas jį apsilankiu
siems: “Būkite vieningi, 
rūpinkitės, organizuoki-

Šiais reikalais ligi šiol tčs, remkite Amerikos pa-

9881. Skučinskienė, Palionč, 
gimusi 1911, gyv. vieta Egeliš
kiai, Kuršėnai.

9882. Skučinskas, Juozas 
i (Zigmas), 8.

9883. Skučinskas, Zigmas, gi
męs 1913, gyv. vieta Egeliškiai, 
Kuršėnai.

9884. Skučienė, Angelė, gimu
si 1895, mokytoja, gyv. vieta 
Kriokalaukis, Simnas.

9885. Skučienė, Antanina 
(Antanas), gimusi 1900, gyv. v. 
Kaunas.

9886. Skučaitė, Dalia (Ma
tas), gimusi 1936, g. v. Kaunas.

9887. Skučaitė, Aušra, gimusi 
1933.

9888. Skučas, Kazys, gimęs 
1905, mokytojas, g. v. Kroka- 
laukis, Simnas.

9889. Skučas, Juozas (Anta
nas), 45, darbininkas, gyv. v. 
Veiveriai, Marijampolė.

9890. Skučas, Matas, gimęs 
1900, gyv. vieta Kaunas.

9891. Skszyvskis, Antonis 
(Jokūbas), gimęs 1922, darbi
ninkas, gyv. vieta Vilnius.

9892. Skomskienė, Elena (Ka
zys), 30, mokytoja, gyv. vieta 
Širvintai.

9893. Skomskis, Romualdas 
(Vincas), 8.

9894. Skomskis, Vincas (Fe
liksas), 40, policininkas.

9895. Skrzynska, Jadvyga 
(Juozas), 28, mokytoja, gyv. v. 
Vilnius.

9896. Skrolis, Antanas (Povi
las), 32, dailidė, gyv. v. Šeduva.

9897. Skriženskienė, Magda
lena, 40, gyv. v. Kaunas, Freda.

9898. Skriženskis, Vincas 
(Viincas), 50, darbininkas.

9899. Škrivelis, Kostas (Kos
tas), 23, karys, gyv. vieta Bik- 
šiai, Pabiržė.

9900. Skripauskas, Stasys, 40, 
ūkininkas, gyv. vieta Pavdiuo- 
niai, Plokščiai.
• 9901. Skrinskaitė, Janina, An
tanas), 26, mokytoja, gyv. vie
ta, Eržvilkas, Tauragė.

9902. Skrinskienė, Jadvyga 
(Kazys), 52, g. v. Marijampolė.

9903. Skrinskas, Antanas (A- 
domas), 52, mokytojas.

9904. Skrinskas, Juozas, 43, 
gyv. vieta Šiauliai.

9905. Skrickis, Napoleonas 
(Antanas), 27, samdinys, gyv. 
vieta Tauragė.

9906. Skrebutienas, Antanas
(Kazys), gimęs 1910, ūkinin
kas, gyv. vieta Radiškė, Tvere
čius. (Bus daugiau)

9870. Skyrius, Vytautas (Juo
zas), 11, mokinys.

9871. Sklintas, Bronius, 38, 
samdinys, gyv. vieta Vilnius.

9872. Skomskis, Vincas (Vin
cas), 38, gyv. vieta Širvintai.

zaris), 28. darbininkas, gyv. v.1 Skundikas, Mykolas
foidnagiai. Tauragė. i <Jonas»- glmęE 1914- s™4“)*-

9851. Skaras, Jonas (Kazimie- ST" vieta Vilnius.

: ’f ir • -
(Pradžia 4 pusL)

9846. Skasssročius, . Juozas 
(Andrius), 477gyv. vieta Jurge- 
žeriai, Marijampolė.

9847. Skamaročius, Juozas, 
40, ūkininkas, gyv. vieta Kalva
rijai Marijampolė.

9848. Skamaročienė, Marė 
(Juozas), 40.

9849. Skamarotienė, Marija, 
38, ūkininkė, gyv. v. Kalvarija.

9850. Skandunas, Stasys (Ce-

ras), 65, darbininkas, gyv. vie- 9874. Skulsčiūtė, Elena (Ka-
U Ukmergė. zys), gimusi 1938. gyv.

9852. Skierkienė, Elzbieta, 28, Pervaznikai, Kiduliai.
vieta

- i 9875. Skulsčienė, Antosė, gi-g. v. Metiškampis, Marijampolė. _
9853. Skiltas, Romualdas, (Jo- m“3' 1908-

nas), 38, karys, gyv. v. Vilnius. 9876' Sklu^’ ,J°-
9854. Skidnerienė, Antanina 1909> 5klninkas-

(Pranas), 37, mokytojas, gyv. 
vieta Saugailiai, Betygala.

9855. Skinderys, Vladas (Vla
das), 20, darbininkas, gyv. vie
ta Kaunas.

9856. Skinkienė, Elzbieta, mo
kytoja.

9857. Skipitienė, Stanislava,
60, ūkininkė, gyv. vieta Kaipo- nag^ ? 
kai, Šaulėnai. | *

9858. Skipitytė Dangelienė 
(Rapolas), 22, Pranė, gyv. vie
ta Dotnuva.

9859. Skipitytė, Marija (Ra
polas), 25, Pakruojus, Šiauliai.

9960. Skirgailienė, Marija 
(Pranas), 53, gydytoja, gyv. v.
K. Naumiestis. į

9861. Skirmantas, Jonas 
(Viktoras), 48, samdinys, gyv. 
vieta Dautartai, Girkalnis.

9862. Skirmantienė, Anelė 
40, ūkininkė.

9863. Skirmuntas, Edmundas 
(Boleslovas), 34, lektorius, gyv. 
vieta Vilnius.

9864. Skiptunas, Jonas, gi
męs 1898, mokytojas, gyv. v.
Jeznas.

9865. Skiržinskas, Vincas 
(Vincas), 56, darbininkas, gyv. 
vieta 2. Freda.

9866. Skiržinskienė, Magdė 
(Kazys), 45, šeimininkė.

9867. Skyrienė, 95, gyv. vieta 
Šiaudinė, Ratakiniai.

9868. Skyrius, Edvardas (Juo
zas), 13, mokinys.

9869. Skyrius, Juozas (Izido
rius), 44, karininkas, gyv. vie
ta Šiaudinė, Batakiai.

9877. Skukauskaitė, Birutė 
(Jonas), 6, gyv. v. Radviliškis.

9878. Skukauskienė, Emilija, 
44, ūkininkė, gyv. v. Radviliš
kis.

9879. Skukauskas, Jonas 
(Juozas), 40, knygvedys.

9880. Skukauskas, Jonas (Jo-

stangas karo metu. Lietu 
va nežus, jos nepriklauso
mybė tik laikinai užgniau
žta; po karo Lietuva vėl 
bus nepriklausoma 

Tie Prez. Roosevelto pa-

K. Pakštas, deja, jo rūpes
nio ir darbo sąlygos nelen
gvos, reikalinga mūsų vi- 

tingai labai svarbu, kad suomenės materialinė pa
mušų veikla būtų rimta ir rama jo veiklai. Ligi šiol . . 
užrašyta istorijoj, kad A- i Dr. K. Pakšto veikla Insti- drąsmimo ir patarimo zo- 
merikos lietuvių vienybės tute tebuvo remiama tik- Į džiai turi būti visiems 
ir Amerikos demokratiniu (tai ALRKF ir individų, bet 
idealu būtų paremta; svar- j šie reikalai, kuriais Dr. 
bu, kad mūsų surinktomis' Pakštas rūpinasi, yra mu
šimomis galėtume nusta- sų tautos reikalai, tatai

tangas karo laimėjimui ir 
mūsų tautinės vienybės iš
vystymo Amerikoje. Ypa

mums suprantami ir bran
gūs. Remdami Amerikos 
pastangas karą laimėti, 
turėdami pilnutėlę laisvę

WONDERLAND’S GIFT TO CITY OF REVERE

NEW $75,000 AIR RAID RELIEF STATION
Thls b the alr raid relief station and day nursery which was turned over .
to the City of Revere by the Revere Racing Association, sponson of greyhound mctng a* 
Wonderland. Mayor Raymond E. Carey accepted it at brlef ceremonfes in
rtntdrntf of the beach citv. It b completely equipped with ambolance, Inhatotor, 
aad aurses’ quarters, 200-bed sun-lit dormitory, store rooms for medical

Amerikoje mūsų lietuviš
kam kultūriniam gyveni
mui ir organizacijoms, su
prasdami šio momento 
svarbą, privalome išnau
doti momentą ir visas gali
mas sąlygas ir dėl Lietu
vos vadavimo. Tikėdami, 
jog kai Amerika laimės, 
laimės ir Lietuva, žinoki
me, kad po karo bus reika
linga Lietuvai parama.

Pereito karo metais mes 
daug Lietuvai pagelbėjom 
savo politine veikla, o po 
karo savo materialine pa
rama. Tokia parama Lie 
tuvai dabar būtinai reika 
linga. Bet mūsų rimta pa 
rama bus įmanoma tik 
tuomet, kai mes turėsime 
vienybę ir vieningą veiklą 
— visų srovių lietuvių 
bendradarbiavimą. Todėl 
geistina, kad mūsų vadai 
bendrai rūpintųsi ir dirbtų 
dėl labo mūsų šalies — A- 
merikos ir, kad su Ameri
kos pagalba rūpintųsi iš
laisvinti senąją tėvynę 
LIETUVĄ. Būkim gerais 
Amerikos piliečiais ir Lie
tuvos prieteliais. Kovoda
mi už Amerikos laisvę, ne
pamirškime Lietuvos, pa
juokime jai pagalbos ran
ką.

ĮVAIRIOS KNYGOS
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Parė

ti Vyskupas Būdys, geri apdarai, 514 puslapių— 92.50
VALGIŲ GAMINIMAS. Si knyga labai tinkama 

teimininkžms, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi- 
"i vynų. Knyga turi 223 puslapius. Kaina. ------ 91-00

ŠVENTAS RASTAS 
MENTAS _____

arba NAUJASIS TE9TA-
91-29

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu Si knygute yra 
labai naudinga jslgyti. Kaina tik-------------------

BAŽNYČIOS ISTORIJA, paraM Kun. A. Alekna
SEPTYNI KRISTAUS 2OD2IAI NUO KRYŽIAUS, 

paraše kun. Pr. JuSkaltis. Kaina_________

ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina_______
GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadeikls, labai gražOa 

kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
5Oc., dabar parduodamo po_______________

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina 91.00, dabar _
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ParaSS Kun. 

Or. J. Starkus. Kaina ____ :_______________
VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų 

tragedija. Paraše V. Nagomoskis. Kaina __

ZSc.

50c.

290.

100.

29c.

50c.

91.10

39c.

Su užsakymais kreipkitės —

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




