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TEL. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) LAPKRITIS (November) 24 D„ 1942 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVECENTSKetvirtadienį, lapkričio
26 d. švęsime Padėkonės 
šventę. Prezidentas Roo- 
seveltas ir kiti tautos ir 
Bažnyčios vadai ragina 
visus tą dieną nuoširdžiai
melstis — dėkoti Dievui Washington, D. C., lap- 
už gausias malones, pra- kričio 23 — Jung. Valsty 
šyti palaimos mūsų tau-Ibių Senato finansų komi- 
tai svarbiuose jos žygiuo- teto pirmininkas George 
se, kad laimėtų pergalę ir ragina pravesti įstatymą, 
pasauliui taiką ir ramybę, kad Jung. Valstybių gy- 

Iš priežasties Padėko- ventojai būtų priversti 
nės šventės, penktadienio skolinti savo pinigus val- 
“Darbininko” numeris ne- džiai. Jis sako, kad tai rei- 
išeis. Prašome visų Gerb. kalinga finansavimui ka- 
Skaitytojų šią savaitę pa- ro ir išvengimui infliaci- 
sitenkinti vienu “Darbi- jos.
ninko” numeriu. James F. Byrnes, ekono-

Padėkonės Dienoje savoimijos direktorius, imasi 
maldose prisiminkime ir vadovybės sudaryti pri
musų senosios tėvynės Į verstino taupymo progra-
Lietuvos pavergtus bro- mos, kuri turėtų paramą 
liūs ir seseris. Prašykime ne tik J. V. iždo, bet ir Fe- 
Aukščiausio jo Lietuvai deral Reserve, Biudžeto 
laisvės ir nepriklausomy- Biuro, Kainų Administra-: 
bes. Taipgi pasimelskime ei jos Ofiso ir kitų valdžios 
ir už mūsų kareivius karo agentūrų.
laukuose. i » , • - - i jApskaičiuojama, kad

i priėmus tokią programą, 
priverstino taupymo pas
kolos per metus sudarytų 
apie 15 bilijonų dolerių. 
Sakoma, kad jeigu priver
stino taupymo programa 
būtų priimta, tai kiekvie-

Linkime visiems malo
inių švenčių:

Ptiiladelphieaų Lietimų 
Dėnestai

Jung. Valstybių Lėktuvai Smar
kiai Bombarduoja Nacių 

Pozicijas Tunisijoj
Pralaužė Nacių Eiles Penkiose 

Vietose

šiomis dienomis gavome 
iš Philadelphia, Pa. pra- nas darbininkas būtų pri-
nešimą ir pareiškimą, kad verstas investuoti 10 nuo- 
Philadelphijos organizuo- šimtį nuo visų virš $12.00 
ti lietuviai katalikai nepri- savaitėje pajamų, 
sideda ir nedalyvaus p.

Būriai Jung. Valstybių karių, vedami žvaigždėtosios, žygiuoja, kad lai
ku nuvykti į Guadalcanal, Salomon salas ir duoti reikalinga paspirtis ten 
Dėdės Šamo kariams, kurie smarkiai 'taško japonus.

Londonas, lapkr. 23 —Iš Gen. Anderson armija
Šiaurės Afrikos praneša, Afrikoj smarkiai sumušo 
kad Jung. Valstybių ir nacių karo jėgas Tunisi- 
Britų bomberiai smarkiai jos šiaurinėje dalyje. Na- 
bombarduoja Ašies pozi- ciai turi didelius nuosto- 
cijas Tunis, Tunisijoj. liūs.
Penkiose vietose prasi- Sąjungininkai užima 
laužė pro nacių eiles, naujas pozicijas ir žygiuo- 
Daug gelbsti sąjunginin- ja pirmyn. Pietrytinėje 
kams prancūzai. Tunisijos dalyje prancū-

Sąjungininkai taip pat zai sugavo arba sunaikino 
bombarduoja Ašies karo vėl mažiausia tris nacių 
jėgas Bizerte. patrolių būrius, kuomet

I Pereitą šeštadienį Bri- iu»į .*«<* » Tripolitani- 
tai padarė didelius nuos- J°s įveržė į Tumsiją ir 
tolius naciams, kada susi- padare mažą progresą. . 
rėmė ant sausžemio Tuni- . Namai geriausia, j- 

! sijoj. Jiems labai daug pa- ^stiprinę Tunis ir Bizerte 
gelbėjo prancūzai, ku- apylinkėje.

į riems iš Vichy buvo įsaky
ta paruošti kelią naciams.

Sakoma, kad Tunisijoj 
naciai yra gerai įsitvirti
nę. Todėl dar bus smarkių Canberra, Australija, — 
susirėmimų, pirm negu jie Lapkr. 23 — Japonijos ka
is ten bus iškrapštyti. ro jėgos įplaukė į Lantem 

Gen. Rommel likučiai uostą ir užėmė visas Ti- 
! dar vis nepasiduoda. Ban-, mor salos prieplaukas. Ti- 

New Delbi, Ūdija, lapkr. 47 jąppilnapročiai ligoniai, do prasimušti pro prancū-’mor sala priklauso Portu- 
— Jung: Valstybių ir Tyrinėjimas parodė, kad zų ir Britų karo jėgas, kad

Japonai Užėmė Tbnor 
Uostus

ir
Antano Smetonos priėmi
me, kurį jam rengia tauti
ninkai - laisvamaniai su 
kaikurių suklajdintų žmo
nių pagalba.

Visos Philadelphia lietu
vių parapijos platina Ka
ro Bernus, gausiai remia 
Raudonąjį Kryžių. Norin
tieji nusipirkti Karo Boną 
arba suteikti auką Raudo
najam Kryžiui, tą gali pa
daryti parapijų klebonijo
se arba pas Komitetų na- , , . .............. . .
rius, jeigu nori, kad pir- kelatą dlvmjų “• 
kušlųjų Karo bonų arta * G™lkl» . apsaugojimu, 
aukojusių Raudonajam

Vengrų Kariuomenė
I M;

Cripps Atleistas Iš Karo 
Kabineto

Londonas, lapkr. 23 .—

ININKAI SMARKIAI 
PRIEŠĄ BURMOJE

\ Maskva*lapkr. 23—Tass Britanijos prez&ieras Win- _
žinios iš Genevos, šveica- ston Churchill padarė mi- Britan^ bomberiai naeamintas maistas iš su rijos, praneša, kad eina nisterių kabineto permai- į ^į^ijos šaldytų kiaušinių buvo už-
gandai, jog Vengrijos vai- nas. Garsusis Sir Stafford ... £ . < J* ir- • ,
džia sutiko pasiųsti vieną Cripps atleistas iš Britų P°zlclJfs urmoje - nu ytas. įem engviau, . .
trečdali savo karinome- karo kabineto ir Darba- goon’ » Toun" kiti sunkiau susirgo, iš bomberiai taip pat smar-del Timor salų, nes pne-

P goo miestus pereitos sa- kurių 47 mirė. Virėjams kiai puolė Tripolį, svarbų šas gali briautis iš tų salų
į pagelbėdavo kai kurie pa- Libijos uostą. lį Australiją.

Qa4iin<rinino-ai >-mn&iaai tikėtini sveikesnio proto----------------------------------------------------------------------
dažnai pakartoti puoUmus stojai-, ^1^^ Destr<)-

susisiekti su Ašies jėgo
mis Tunisijoj.

Jung. Valstybių ir Britų

kad galijai.
Australijos premieras 

Curtin mano, kad Sąjun
gininkams priseis kovoti

Kryžiui vardai būtų užra
šyti lietuvių sąrašuose,

Areštavo 52 Nadg Agentus
Oran, Algerija, lapkr. 23 

— Jung. Valstybių karo 
vadovybės įsakymu čia a- 
reštavo 52 įtariamus A- 
šies agentus. Karo vado
vybė tai padarė gerai išty
rus įtariamųjų veikimą.

nės į Rusiją. mento vadovybės. Jis pas- nabaisr«ie
Taipgi praneša, kad na- kirtas į mažiau atsako- P ®

ciai pareikalavo, kad ven-mingą vietą, būtent, Lėk-
grai sumobilizuotų dar tuvų Produkcijos ministe- . y-.—*__ -------------r

riu. i Burmoje. Pramatoma, Sonlal
Taipgi Churchill padarė kad Jung. Valstybių ir Valstybės policija areš- 

ir kitus pakeitimus minis- Britanijos jėgos ruošiasi tavo du virėjus. Sakoma, 
terių kabinete. {padaryti invaziją. Jeigu kad virėjai prisipažinę,

i pavyktų tai padaryti, tai jog jie pasiuntę vieną li- 
1 Sąjungininkams būtų vėl gonį į rūsį, kad atneštų 
atdaras kelias į Kiniją. pienoRaudonieji Nukirto Du Svarbius 

Nacių Geležinkelius
Nužudė 14,000 Nacių, 13,000 Jų Paėmė Į Nelaisvę

Atsiėmė Keletą Miestelių

Amerikos Bomberis Nušovė 
5 Nacių Lėktuvus

Maskva, lapkr. 23 — 
Raudonoji armija smar
kiai puola nacių karo jė-

Nacių Pranešimai

jerį Solomon Salose
Washington, D. C., lap- karo jėgos. Jung. Valsty- 

miltelių, kuriuos kričio 23 — J. V. Laivyno (bių bomberiai puolė japo- 
Bomberiai numetė tūks- turėjo maišyti su kiauši- departmentas praneša, nų laivus ir nuskandino

tančius svarbų bombų, niais. Ligonis, kaip sako- kad naktį iš lapkr. 14 į 15 vieną destrojerį ir du ma-
kuriomis sukėlė didelius ma, vadinamas George A. d. kautynėse Solomon sa- žesnius laivelius Būna uo-
gaisrus, kurie buvo mato- Nosen, pats pasisiūlęs pa- lų apylinkėje priešas nūs- ste. Tačiau kitais laivais
,mi už 100 mylių.

Mirė 47 Užnuodyti 
Ligoniai

Salem, Ore., lapkr. 23 — 
Praeitą savaitę Oregon

tarnauti. Tačiau jis nuėjo kandino Amerikos destro- atvežtus kareivius gal būti 
ne į tą sandėlį, kur buvo jerį — karo laivą. Taigi jiems pavyko iškelti, 
pieno milteliai, bet į kitą, priešas, kada jo invazijai Sąjungininkų karo jė- 
kur buvę florido sodos buvo sunaikinta, nuskan- 'gos yra pasiryžusios iš- 

dino du lengvus kruise- stumti japonus iš Būna ir 
rius ir septynius destro je- kitų salų Naujoj Guineja. 
rius. Į Nuskandintas japonų

___________  i destrojeris yra jau trečias
i nuskandintas priešo karo

Japonai Prarado Destrojerį laivas nuo pradžios karo
--------  {veiksmų toje apylinkėje.

Sydney, Australija, lap- Taip pat sunaikino 19

nuodai.

___  ___ _____ ___„ _ ....................... Remk šios šalies apsigynimą!
gas Stalingrado apylinkė- Naciai prisipažįsta, kad Valstybės ligoninėje mirė Pirk Defense Bonds ir Stamps! 

Nukirto du svarbius raudonieji smarkiai juosJeLondonas, lapkr. 23 — nacių susisiekimo ir pris- Puo^a> bet jie sako, kad vi'
Jung. Valstybių bomberis, tatymo geležinkelius. :sus Puoiimus naciai atmu-
patruliuodamas Biscay į- 'šė su “dideliais rusams
lanką, nušovė 5 nacių lėk-! E*?110 b3561110. * Kauka- nuostoliais”. Sako, kad
tuvus, kuomet jie pasiro- ema _smarkus mūšiai. daug vežimų ir ginklų už- pralaimėjimai Afrikoje 
dė toje apylinkėje. Rusai ofensyvoje. Rusai ^0^ Nacių ir rumunų įkrėtė visą Italiją. Gy-

vakarineje Stalingrado karo iėeos paėmė 600 ru-

NERAMUMAI ITALIJOJE

Pranešama, kad

Sovietai Sutrumpino . 
Karininkams Kun;

... v , karo jėgos paėmė 600 ru- ventojai nerimauja. Tūks-
kt DJei4 000 naciu “SS S ’ S'v rjf SU”“kin0 tančiai tremtinių bėga iš
Kaip i4,wu nacių ir pae- 28 tankus Don srityje. miestu i sauces-

Taipgi sunaikino raudo- nes vietas. Sakoma kad iš
kada jie atstūmė nacius nųjų kariuomenės

Maskva, lapkr. 23—Rau- {nuo Stalingrado į vakarus Voronežo apylinkėje.
donoji Armija sutrumpi-, tarp 38 ir 44 mylių ir ūžė---------------------------
no karininkams kursą, bū-, mė Kalach miestelį. Taip- ___, a

atsiėmė keletą kitų bCfl. W6ygdM DčpOnllOtaStent, prieš karą turėdavo,
lavintis du metu, o dabar, miestelių. Sovietų žinios 

skelbia, kad 125,000 naciųužtenka šešių mėnesių.
kareivių bėga iš karo lau-

VoUefljm

dalį Romos miesto bus iškrau-
.styti visi gyventojai.
1 Kaip žinoma, šiomis die- agentais Italijoj.
nomis Britanijos bombe- { ------------
riai smarkiai bombardavo

, Italijos miestus — Turiną 
ir Genoą, kur padarė dide-

Ašies Taigi galima tikėtis, kad 23 — Japonai lai-,priešo ektuvų tuose pa
ltai! ja, nebegalėdama pa- vals atvežė daugiau savo ciuose karo veiksmuose 
kelti karo naštos, pirmoji kareivių , Būną ir Goną I Jung. Valstybių bombe- 
išsitrauks iš Ašies, nors uostus ir bandė juos is- nai smarkiai bombarduo- 
iai nebus lengva tai pada- keIti- Tai pastebėjo Jung. i ja japonų pozicijas, ypač
ryti, nes Vokietijos na- Valstybių ir Australijos Būna aerodromą,________
ciai prie to jų neprileis. I-
talijoj gali kilti naminis 
karas arba karas su nacių

* * *
M A K E 
EYHY 

u MYMY

BONO DAY

. ... ... Berne, Šveicarija, lapkr. liūs nuostolius,
ko. Visos nacių pozicijos 23 _ K patikimų šaltinių Italai nori nusikratyti 

au aze esą pavojuje, a- sujįnoma> kad gen Wey- Mussolinio rėžimą. Ta
čiau pačiame a ing^ e gand areštuotas ir iš- čiau jiems dabar nėra taip 
mieste naciai tebesilaiko. f^okietiM koncen. j Ja padarytit nes Itali-
Ema smarkus mūšiai. stovyklą. , ££ labJ nacių

Kaukaze kol kas nėra Gen. Weygand buvo Są- “turistų”, kurie bando pa
žymių permainų. jungininkų šalininkas. laikyti italų moralę.

Atidarytas Vieškelis 
I Alask;

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, lapkričio 28 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Lai skamba lietuviškos 
dainos ir muzika, plaukianti oro bangomis iš WCOP 
stoties, Boston, Mass.

Šiais karo laikais kviečiame visus, kurie pagei-
ryKulT’Žk^a dau>’ kad D^tainkų ^dio programa nebūtų nu- 
Jung Valstybių per Kana- traukta, paremti ją skelbimais, draugijų ir pavienių 
dą į Alaską. Taip pat ati- pranešimais ir dovanėlėmis.
darytas slaptas vieškelis, Šiomis dienomis pp. Vincas ir Marijona Valatkai, 
kuris bus jau trečias, su- gyv. So. Bostone, radio programos palaikymui įteikė 
sisiekimui su Alaska. $5.00. Nuoširdžiai dėkojame.
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ĮVAIRIOS žinios
USA Katalikų Didele Pagalba 

Lietuvai
RflfillĮ vIM^Rlį VttnOllll

(LKFSB) Ryšium su
Lietuvos žmonių pasitei
ravimu, atėjusiu per Švei
cariją, LKFSB kreipėsi į 
atatinkamas įstaigas no
rėdamas tiksliai patirti a- 
pie Amerikos vyskupų pa
šalpą Lietuvai. Paskutiniu 
metu USA episkopatas 
buvo gavęs iš Liet. R. K. 
Federacijos $3,089.00. A- 
merikos vyskupai ne tik 
tą sumą paskyrė Lietuvos 
reikalams, bet dar ją kele
riopai padidino pridėdami 
iš bažnyčiose surinktų su
mų, skirtų nukentėju
sioms nuo karo šelpti. 
Taip, kad 1041 metais A- 
merikos katalikų vysku
pai Lietuvai paskyrė $25,- 
000.00, be to dar Baltijos 
kraštams paskyrė $21,- 
666.00; taip pat tais pa
čiais metais paskirta šel
pimui belaisvių ir nuken 
tėjusių šeimų Baltijos 
kraštų — $10,000.00. Tai
gi išviso Amerikos katali
kai Baltijos kraštų šelpi
mui 1941 m. išmokėjo 
$56,666.00.

r šiais, 1942, metais Ame
rikos katalikų vyskupai 
Lietuvos reikalams pas
kyrė $10,250.00, gi ki
tiems Baltijos kraštams 
$20,000.00. Taigi šiemet 
visiems Baltijos kraštams 
Amerikos katalikai per 
savo vyskupus paskyrė 
$30,256.00. Iš viso gi per 
tuos dvejus paskutinius 
metus Amerikos katalikai 
Lietuvos reikalams pas
kyrė $35,256.00, o kitiems 
visiems Baltijos kraštams 
$51,666.00. Taip, kad .iš vi
so 1941 ir 1942 metais A- 
merikos katalikai per sa
vo vyskupus visiems Bal 
tijos kraštams, drauge su 
Lietuva, yra suaukoję — 
$86,922.00.

Jung. Valstybių valdžiai 
: įsako, kad visi namų savi- i 
ninkai prieš gruodžio 15 
d. š. m. užregistruotų savo! 

dos suėjimą — viešas Mi- namus. Jeigu kuris savi- 
šių pamaldas, tas gavo į- ninkas prieš tą dieną ne- 
sakymą per 24 vai. išsikel- užregistruos, tai jis bus 
ti kitur. skaudžiai baudžiamas pi-j

Inigine bausme arba kalė
jimu arba abiem baus- 

į mėm. Registracijos blan
kų galima gauti pašto 
skyriuose, bankose ir ki
tose įstaigose.

Prašo Sww»ti 
Važinėjimą

Washington, D. C., lap
kričio 23 — Apsigynimo! 
Transportaci jos direkto
rius Joseph B. Eastman 
atsišaukia į visus gyven
tojus, kad be svarbaus rei- . 
kalo susilaikytų nuo va
žiavimo traukiniais ir au
tobusais. Traukiniai ir au
tobusas reikalingi veži
mui kariuomenės ir būti
niems karo reikalams. 
Taigi bereikalingas važi-

Kongresc Protestai Del 
(teseki Ir ttejaas

Šiomis dienomis Kon- į 
grėsė kilo protestai dėl 
gasolino ir aliejaus racio- 
navimo. Kaip žinoma, su
mažinama gasolino ir a- 
liejaus kiekis, ypač Nau
joje Anglijoje. Tačiau dėl
gasolino daugiausia pro- 

nėjimas gali pakenkti ka- testų keliama, kur yra a- 
liejaus šaltiniai, arba kur 

į aliejus lengvu būdu vam
rui.

dagos lietuvės TaKona 
Konge Dėl Tautą Laisvės

zdžiais pristatomas.

(LKFSB) Net penkis 
Raudonojo Kryžiaus vie
netus yra sudariusios lie
tuvės įvairiose Čikagos 
dalyse. Vienas iš jų susi
organizavo net pirma ne-

I -«-L»tvvISlRnĮ

Berlynas (Nacių radio 
pranešimas), lapkr. 23 — 
Pereito šeštadienio naktį 

_ . . , .Rusijos lėktuvai numetė 
, Am,erl^a ^sto?° 1 ^ar^’ keletą bombų ant Helsin- 

■ kiti ketun — s. m. sau- ki Suomijos sostini mie. 
šio menesyje. Is viso prie st0 Taipgi ^bardavo ir 

kitus Suomijos miestusų vienetų dirba 478 lietu 
vės. Iki pereito mėnesio 
jos yra išdirbusios 60.345 
darbo valandas ir padarė 
1.900 siuvinių, 1.061 mez
ginį ir 21.188 bandažus. 
Be to buvo lietuvių, kurios 
lankė specialius kursus: 
pirmosios pagalbos kur
sus baigė 174 lietuvės, 
slaugymo — 152, maisto 
paruošimo — 40. Daug lie
tuvių davė savojo kraujo, 
kad jis reikale būtų pa
naudotas sužeistiems A- 
merikos kariams. Iš minė
tų lietuviškųjų Raud. Kry-

vandenyno pakraštyj.

Lietuvos Konsulato Uragva- 
juje Buy. Sekretorius

Feliksas Stungevičius 
prieš kurį laiką atvyko į 
Čikagą, čia gavo darbą ir 
gilina savo studijas Lojo
los universitete. Feliksas 
Stungevičius yra augęs 
Uragvajuje, bet moka lie
tuvių kalbą, myli Lietuvą 
ir lietuvius bei domisi lie
tuvišku veikimu, sau užsi
prenumeravo ‘Draugą’.

(LKFSB)

RasglrinsSalSSIM- 
ąiiv Entofėi...

Čia tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kai britų armija ištaškius Ašies 
jėgas Egipte ir besivydama per Libijos dykumą, paima nacius ir italus į 
nelaisvę.

For VICTORY
BUY

CNITID 
STATE S 
DEFENSE 

BONDS 
STAMPS

i

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

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

tAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
Estered u aecond-claas matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston.

Mass. under the Act of March 3, 1870.
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NEWAM.HL
Švč. Trejybės par. bažnyčioje 

lapkričio S0 dieną įvyksta. No
venos prie Panelės šv. Nekalto 
Prasidėjimo ir baigsis 8 dieną 
gruodžio. Novenas ves kun. J. 
Stašaitis, salezietis, garsus pa
mokslininkas. Ncvenų tvarka: 
šv. mišios 7 valandą ir 8 vai. 
rytą. Vakarais pamaldos ir pa
mokslai bus 7:30 valandą, 

t Kviečiu visus savo parapijie
čius ir kaimynus atsilankyti į 
taip svarbią Noveną Advento 
metu, ir pasiruošti prieš Vieš
paties gimimo šventes.

Kun. I. Kelmelis.

SUBSCRIPTION RATES:
Oomestic yearly____________$4.00
Domastlc once per week yearly $2.00
Foreign yearly ______________ $5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

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

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Padėkonės Diena

itrhrtf-
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Parapijos Bazaras pasibaigė, 
’asekmės vidutinės. Visoms 
draugijų veikėjoms ir atsilan
kiusiems klebonas taria nuo
širdų ačiū.

PRANEŠIMAS 
Lietuvaitės merginos ar 

teris nuo 18 metų 
38 metų, atvykusios į Newai».<t
ir norėdamos gauti gerą darbą 
kreipkitės pas kun. Kelmelį dėl 
informacijų.

Mylėkimės Iš Tolo
J. Valstybių Vice-Prezidentas Wallace susižavėjo 

ne tik rusų kariuomenės narsumu, bet ir sovietų tvar
ka. Neperseniai įvykusiame Sovietų Mylėtojų vajaus 
parengime Vice-Prezidentas išgarbavojo raudonosios 
armijos ryžtingumą ir naminio fronto veiklą. Esą ru
sai turėję karo nuostolių mažiausia 50 nuošimčių 
daugiau, negu visos alijantų armijos drauge paimtos. 
Be to, raudonarmiečiai esą nukovę vokiečių mažių- 
mažiausia dvidešimt kartų tiek, kiek visi kiti alijan
tai. Toliau jis. labai darbščiai, įtemptai ir rūpestingai 
įrodinėjo, kad Rusija esanti demokratiška, tik jos de
mokratija daug kitoniškesnė. Tai kažkokia nauja, 
prastų žmonių demokratija”. Ta naujoviška demo

kratija esanti labai sudėtinga. Ji įnimanti “ekonominę 
demokratiją, tautinę demokratiją, auklėjimo ir lyti
nio sutvarkymo demokratiją”. Jei p. Wallace mokėtų 
rusiškai, tai jis tą viską būtų suprantamiau įvertinęs 
ir apibūdinęs trumpu rusų posakiu — “odnim slovom, 
klad v tabakierkie” (vienu žodžiu — tai iždas tabokos 
dėžutėj).

“Lytinio sutvarkymo” atžvilgiu, anot p. Wallace, 
daugiausia teigiamųjų ypatybių matosi .rusiškų mo
terų darbuotėje. Tuo atžvilgiu Amerika esanti labai 
atsilikusi. Tik šis karas atidarė mums akis savo apsi
leidimui pastebėti. Rusijoj esą kitaip. Ten moterys 
atliekančios 40 nuoš. vyrų darbų (ne vien karo metu) 
ir beveik tiek pat kiek vyrai uždirbančios. (Beveik. 
Reiškia, arba moterys prasčiau dirba, arba yra išnau
dojamos). Tūkstančiai rusų moterų dėvi karių uni- 
formus ir aktyviai kautynėse dalyvauja. Mūsiškėms 
toli siekti iki tokio žygdarbiško pasišventimo.

Kas tiesa, tai tiesa. Karo metu visiems tenka mo
bilizuotis, ir gal būt, kad Amerikos moterys toli gra
žu nepilnai sumabilizuotos, bet laikui bėgant tai bus 
padaryta. Tačiau taikai įvykus ir į normalųjį gyveni
mą grįžus, Amerikos demokratija vargu benorės pasi 
savinti sovietų “demokratijos” ypatumus. Šiuo atžvil-

kurio kiekviena minutė y- 
ra brangi, kurio įvykiai iš
kelia didžias problemas, 
drebina mūsų širdis, pa
liečia jausmus. Ir jei mes 
šiomis dienomis nesusior
ganizuosime ir nežygiuo
sime sykiu su gyvenimu, 
jis mus išmes ir sumin
džios, kaipo atsilikėlius, 
nesugebėjusius suprasti 
momento įvykių svarbą ir 
tinkamai reaguoti.

Šie laikai yra didžiųjų 
perversmų laikai, didžio
sios akcijos laikai. Mes, 
besidžiaugdami tuo, kad 
Amerika aktyviai ir galin
gai įstojo į karą, kad pa
sukti pašėlusiu greitumu 
besisukantį pasaulio ratą 
į žmoniškumo, teisybės, 
taikos, laisvės ir gerovės 
laimėjimą, pasmerkime iš 
visų savo jėgų į darbus, 
kad tas laimėjimas grei
čiau būt pasiektas.

Tad, tuojau organizuoki
me lietuvių katalikų gau
singas rajonines konfe
rencijas, stiprinkime mū- 

j sų veikimo centrą — A. L. 
R. K. Federaciją, auginki- 

j me Lietuvai Gelbėti Fon
dą, vienykime visas gyvą- 

Įsias jėgas, nes jos visos 
reikalingos karui laimėti 
ir Lietuvai išlaisvinti.

L. šimutis, 
ALRKF Sekr.

Dėkingumas tai kilnios sielos ypatybė, tai džen- 
telmoniškumo požymis. Gerai išauklėti žmonės dėko
ja už kiekvieną, kad ir mažiausią patarnavimą, gi tie, 
kurie niekad nesijaučia įpareigotais už ką nors padė
koti, priskaitomi prie nekultūringų, giriose išaugusių 
ar tyruose išsiauklėjusiu atžagareivių. Tad kiekvienas 
bent kiek susipažinęs su gero išauklėjimo taisyklė
mis, stengiasi bent paviršutiniškai būti dėkingu už 
suteiktą jam pagalbą. Taip elgiamasi su žmonėmis, 
bet kaip gi su Dievu? Ar susiprantame Jam bent ret 
karčiais padėkoti? Čia tai jau ne vienas iš pasaulietiš
kai mandagių džentelmonų dažnai suklumpa. Ne bū
tinai, kad jie nepripažintų Dievui priklausomo dėkin
gumo, bet kažkaip apie tai pamiršta. Nė į galvą jiems 
ta mintis neateina. Prašyti, reikalui atsėjus, tai jie 
moka, bet išsiprašę ko norėjo, nė puse žodžio dėkingu
mo nepareiškia. Taip elgiasi ne tik paskiri žmonės, 
bet ir visos tautos. Amerika čia sudaro jaukią išskirtį. 
Ji paskiria vieną dieną metuose iškilmingai Dievui pa
dėkoti už įvairias Jo dovanas, taip gausiai šiam kraš
tui teikiamas. Ir kaip tiktai dėlto teikiamas, kad su- 
siprantama už jas padėkoti.

Bet kas gali pamanyti, kad šio baisaus karo me
tu lyg ir netikslu dėkoti, kai tiek nelaimių ant žmoni
jos krinta. Kraujas ir ašaros versmėmis teka; tiek gy
vasčių žūsta; tiek mantos ir turto sunaikinta, namų, 
bažnyčių ir labdarybės įstaigų sugriauta; tiek vargų, 
bado, mirties ir skurdo leista žmonėms iškentėti. Tad 
padėkonė būtų lyg ir ne vietoj? Bet atsiminkime, kad 
karas tai pačių žmonių padaras. Ne pirmą kartą žmo
nės kariauja. Jie žino, kad karas atneša marą, badą, 
ugnį ir ligas. O bet gi kariauja. Ne gi Dievas juos su
kursto, kad kits kitą žudytų. Dievas tai draudžia, bet 
žmonės neklauso. Bet ir karo metu Dievo Apvaizda 
sužadina geresniųjų žmonių širdis prie labdarybės 
darbų. Net iš karo baisenybių Dievulis sudaro naudą: 
sutramdo iš didėlių puikybę, numuša jų kietą spran
dą ir suteikia pergalę tiems, kurie yra priversti gintis 
ir už tiesą kovoti. Ar gi netenka ir už tai Jam padėko
ti?

Pagaliau, mes, šios šalies gyventojai, turime ir už 
tai Apvaizdai dėkoti, kad karo baisenybės tiek mus 
nepaliečia, kiek kitas nelaimingas pasaulio dalis. Kiti 
badu miršta, mes ne. Kitų namai iš oro sprogdinami, 
laukai išmindžioti, turtas sunaikintas, laisvė paneigta 
— gi mes tų baisenybių kol kas dar nesame patyrę. 
Kol kas ne, o kas bus toliau ? — sakysite. Ir toliau Die
vulis mus išgelbės, jei Jį pripažinsime, garbinsime, 
maldausime ir už viską, net už sunkenybes, Jam dė
kosime. Karas tai atgailos metas. Ir už suteiktą progą 
susiprasti, atgailoti ir gyvenimą pataisyti mums pri
valu Apveizdai padėkoti. K.

“Darbininke” galite gau-,
ti labai gražių, penkių ' Komuušsftai iki Sol tei- gamint tikrus visų lietu 
skirtingų rūšių atviručių gė, kad Sovietų valdžia’vių sąrašus...” 
su lietuvišku tekstu. Už nevežė iš Lietuvos žmo-i Taigi iš to, kas pasaky-ikia ir smerks komunizmo, 
25 atvirutes su konvertais nių, o jau dabar rašo, kad ta, galima suprasti, kad nacizmo ir fašizmo pabai-
41.00, jei norite, kad jos /“lietuviai persikraustė vi 
būtų atspausdintos su Jū-jdurinėn Sovietų Sąjungos 
sų pavarde, 25 atvirutės dalin. Lietuvos piliečiai 
su konvertais $1.50. tada pasisklaidė po milži-

100 atviručių su kon- niškus Sovietų Sąjungos 
vertais — $3.75; su Jūsų plotus, nes pirmomis karo 
pavarde $5.00. dienomis nebuvo laiko as-

iki šiol Sovietų Sąjungo
je net neturi ištremtųjų

sas, nes jos užtraukė žmo
nijai didžiausią nelaimę.

sąrašo. Tai kaip jie gali Į Milijonai jaunų vyrų lieja 
teikti pašalpas, nežinoda-j kraują ir aukoja gyvybes, 
mi, kur tie lietuviai iš-1 kad tam slibinui nukirsti
tremti? galvą.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Štampą

Užsakymus su money 
orderiu siųskite tuojau,

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

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
— Vokiečių spaudos ži- kantis abiturientų užrašy- 

niomis, Vilniuje netrukus mas į šią tarnybą numaty- 
būsianti atidaryta krautu- tas kitais metais, 
ve, kuri pirmoje eilėje
prekiausianti tais produk
tais, kurie būsią konfis
kuoti “juodoje biržoje

Atima Pi

žiaus vienetų kraujo davė Asmenys, pagauti nelega- Laikraštis Į Laisvę

New Yorko mieste yra nemažai apsigynimo vietų, 
kur budėjimas vyksta ištisas dienas ir naktis. Mat 
nežinai, kada priešas gali pasėti mirties sėklas.

Romoje Yra Apie Porą 
DesėtkŲ Lietuvių

(LKFSB) Naujieji įvy
kiai kelia visų susidomė
jimą — koks bus tolimes
nis Italijos likimas. Mums 
įdomu prisiminti, kad Ro
moje dabar gyvena visa 
eilė lietuvių: vysk. Būčys, 
min. Lozoraitis, min. Gir
dvainis, lietuviai kunigai 
(marijonai) Kriščiukaitis, 
Vaitkevičius, Sakevičius. 
Pažymėtina, kad kun. Sa
kevičius, kurį GPU buvo 
uždariusi į kalėjimą ir 
kurs vėliau turėjo slapta 
apleisti Lietvą, Romoje 
jau padarė licencijatą ir 
toliau siekia aukštesnio 
mokslo. Berods Romoje 
dar tebėra ten studijavu
sieji lietuviai kunigai: Ja- 
tulevičius ir Pavalkis. 
Šiaip jau lietuviškų šeimų 
Romoje apsigyvenusių — 
labai nedaug, mums žino
ma tiktai viena. Paminėti
na, kad Romos tėvų mari
jonų vienuolyne yra kele
tas lietuvių klierikų.

Mūšy Krikščioniškos Ir
Tautiškos Pareigos

Šiuo metu sunku yra.dėtume gerajam Dievui, 
gauti iš Lietuvos tiek ži-jsavo tautai, jei pirmoje 
nių, kiek jų norėtume gau-j vietoje nesiskubintume 
ti. Bet kad ir nedaug jų jiems j pagalbą, 
gauname ir kad jos pasie- j Bet kaip ? Kokią pagalbą 
kia Ameriką po kelių mė- Į mes turime galvoje? 
nėšių, mes vis tik gerai I Atsakymas, berods, yra 
vaizduojamės, kokius var- j aiškus.
gus kenčia Lietuvos žmo-! Šiandien mes nei patys 
nes. [negalime Lietuvon nuva-

Prieš porą dienų gavome žiuoti, nei maisto, nei pini- 
pluoštą pranešimų per ne- ne’ kitokios apčiuopia- 
utraliuosius Europos kraš- mos medžiaginės paramos 
tus, iš kurių matome, kad savo artimiesiems pasiųs- 
Lietuvos žmonės yra min-įti.
džiojami nacių kulnimis;;gQ REIKIA? 
kad jie ne tik jokios laisvės, _ x .neturi, bet yra apiplėšiami,! .Tačiau musų žygiams 
varomi sunkiems darbams j Jiems l>adetl kellal- 5™ 
Vokietijon; kad jiems grę- Pr^ernf*nes-

„..iinS mirt s iei nl 1 ) Mum® relk,a dar St'P-

giu katalikų laikraštis “Pilot” taip pasisako:
“Amerikos piliečiai yra pasiryžę šį karą laimėti, 

nežiūrint, kiek tai kainuotų. Bet savo balsavimu jie 
aiškiai parodo, kad visai nemano keisti šios šalies vy
riausybę. Gerbdami rusų narsą, kaip visados ir visur 
ją gerbiame, mes vis dėlto nepageidaujame susovietin- 
tos Amerikos. O kai dėl bolševikų moteries vertingu
mo, tai mes anaiptol nemanome, kad ji būtų pasiekusi 
demokratinės civilizacijos viršūnę, nežiūrint, ar ji 
vairuotų kolchozo traktorių, ar kur už medžio pasislė
pus, j vokiečiu’s sau bešaudytų”.

Neįmanoma šio karo keistenybė subūrė į talką 
normaliai nesuderinamus gaivalus. Bet ginklų žvange
siui nutilus, nesuderinamieji elementai vėl kits kitam 
pasakys: mums nepakeliui; tu sau, aš sau — mylėki
mės iš tolo. r K.

Iš to pat Mečio Gedvilos 
raštų komunistų spaudoj 
sužinome, kad Sovietų 
Sąjungos komisarai ne 
tiek rūpinasi lietuvių su- 
šeipimu, kiek paruošimu 
jų po karo Lietuvos oku 
pavimui. Jis rašo:

“Lietuvos

Tame pačiame komunis
tų laikraštyj Mečis Gedvi
las nusako ir bolševikų 
siekius. Jis rašo:

“Lietuvos Tarybų val
džia (suprask komunistų 
su Paleckiu, Gedvilą ir 
Šimkų priešakyj. Red.)! 

Tarybų vai-1 kreipia visas savo pastan-

tematiškam perkrausty- 
mtri”.

Toliau rašo, kad “Sovie
tų Sąjungos vyriausybė 

j paskyrė iš savo iždo fondą 
teikimui piniginės paspir- 

j ties persikrausčiusiems 
lietuviams”.

Rašo ir apie “lietuvių 
vaikų auklėjimą”. Vaikui 
atskirti nuo tėvų, ir, su
prantama, auklėjami ko
munistinėje dvasioje.

Kaip žinoma, tūkstan
čiai lietuvių, kurie buvo 
išvežti iš Lietuvos, dirba 
sunkiausius darbus miš
kuose, ūkyse ir kitose vie-

džia taip pat stengiasi pri- gas į vieną tikslą — su
la vinti pareigūnų bei ad- triuškint vokiečius, o ka- 
ministratarių Lietuvai, ir da ateis valanda savo kra- 
tuo tikslu buvo įsteigti j štan grįžimo, tai sugrįžt, 
tam tikri kursai viename! apsiginklavus žinojimu,

linėje prekyboje, galėsią tokį pranešimą. Ge- 
pirkti produktų tiktai po neralkomisanatas yra pa-|tose. Jie gauna labai ma- 
6 mėnesių “pasitaisymo informavęs atatinkamas žai maisto, ir kaip Dr. De- 

4 J — i--j .-.t-;-;-!----- venis, grįžęs iš Rusijos iš
trėmimo, sako, kad labai

86 narės, pakartotinai 
kraujo davė — 5 narės, o
po tris kartus davė 2 na- _ ______, r_____ v—.... , . -t- • ,
rėš. Tų penkių vienetų na- termino”. .įstaigas kad ūkininkams,
rėš sukaė Raudonojo! Tie patys laikraščiai ra- nep>ldant.eras pnevokų, 
Kryžiaus reikalams —-šo, kad Vilniaus “Rūtos” įus protautos, griežtos 
$4.084. Tikrumoje Čika- bendrovės vienoje krautu- bausmes. Pirmoj enej bus 

vėje esanti susekto “spe- atimami vai galvijai ta- 
kuliacija”. Krautuvės ve- t^ atv?Ia.13 bus 
dejas ir visi tarnautojai “‘iu0,uklV w atiduodam!

(LKFSB) Lenkų katali
kų agentūra KAP prane
ša, kad dabar Rusijoje yra 
laisvi 55 kat. kunigai, 18 
išvyko su lenkų armijai

gos lietuviai yra nuveikę 
talkindami Raudonajam 
Kryžiui žymiai daugiau, 
bet nevisi priklauso prie 
tų lietuviškųjų Raud. 
Kryžiaus vienetų ir neį
manoma surinkti pilna 
statistika.
Čikagoje talkina Raud. 
Kryžiui savo automobi
liais ar eidami šoferių pa
reigas, kiti darbuojasi 
kaip kalbėtojai, štabo na
riai - pagelbiininkai, pir
mosios pagalbos instruk
toriai ar mokytojai slau
gymo ir maisto paruošime 
kursuose. Malonu pažy-

Persijon ir su vaikais — 
Indijon, 52 yra kalėjimuo
se ir arešto namuose, 97 
mirę koncentracijos sto
vyklose ar jau paleisti — 
iš nusilpimo. Iš baisiojo 
Solovkų kalėjimo buvo pa
leisti 155 kunigai, bet kai 
jie buvo vežami laivu, jų 
laivas nuskendo... ir jie vi
si žuvo. Privačiai laisvėje 
esą kunigai gali darbuo
tis, bet kai tik kuris mėgi

mieste’ energija ir pasiryžimu

suimti. ‘Kauener Zeitung’ j Įstaigos
reikalauja “aukščiausiai

(Arbeit-

gerai bus, jei nors dešim
tas nuošimtis lietuvių iš
liks gyvi.

Iš komunistų raštų taip 
pat suprantama, kad iš
tremtieji lietuviai Sibire

galimos bausmės” ir pri-i*^įimaįs ..........
mena, kad vokiečių teis-d<^ bus.baudžiami istre- 

Daug lietuviųi mas Rygoje už panašų nu-i ®1HJU ,1 priverčiamojo 
tikina Raud sikaltima nutaisęs kėlia darbo stovyklas. Kadsikaltimą nuteisęs 

žmones mirti.

mėti, kad prie visų šių 
darbų aktyviai prisideda 
ir Lietuvos konsulo Čika
goje žmona ponia Juoz. 
Daužvardienė.

— Vokiečių policijos va
das “Ostlande” paskelbė, 
kad visi “repatriantai 
atvykę į Lietuvą ar kitą 
“Ostlando” kraštą, turėjo 
užsirašyti vokiečių polici-: 
joje iki rugsėjo 19 d. Nau
jai atvykusieji turi užsire
gistruoti per tris dienas. 
Neužsirašius, esą galima 
nustoti “repatriantų tei
sių”.

Žino Trys Lakinai
Oklahoma City, lapkr. 

23 — šeštadienį, netoli 
Wayne, Okla., trys iš ke
turių lakūnų, kurie lėkė 
mažu bomberių, žuvo,

no’ organizuoti viešą mal- bomberiui susidaužius.

,, _ yra pamiršti. Komunistai
“eklausa- tik

Taigi nereikia geresnio kuo greičiausiai atsteigti 
įrodymo, kad Rusijos bol- nuteriotąją Tarybinę Lie- 
ševikai rūpinasi ne sušel-jtuvą”.
pimu lietuvių, bet jų pa-Į Bet komunistai turi ži- 
ruošimu naujai okupaci-I noti, kad 99 nuošimtis Lie
jai. Tačiau to jie lai ne- tavos gyventojų nenorėjo 
laukia ir nesiruošia. Lie- j ir nenori komunizmo Lie
tuvos lietuviai, pergyvenę tuvoje, kaip jie nenori na- 
So^etų bolševikų irVo-'eizmo.
kieti jos nacių okupacijas, Komunistai skleisdami 
bus pilnai pasiruošę nau- tarybinę propagandą tik 
jai laisvai santvarkai be pasitarnauja Lietuvos ©- 

j svetimųjų pagalbos. kupantams naciams. Da- 
I Amerika ir Anglija su bar svarbiausia bendro-

tuos lietu-
vius. kurie matyt prisitai-

visa
tai būtų žinoma, įsakyta

^kV^meJ2p8‘ į šėrikais 
krrtyje 200—300 nedraus-; Mečis 
mingai vykdančių arba 
visai nevykdančių prievo
lių ūkininkų, per apskri
ties viršininkus įspėti raš
tu”.

kė prie okupantų Lietuvo
je ir kurie, Vokietijai pra
dėjus karą, pabėgo su bol- 

į Maskvą. 
Gedvilas, buvęs

komisarų skirtas pareigū
nas Lietuvai, rašo, jog bu
vo ‘paskirti Lietuvos, Liau
dies Komisarų Tarybos į-1 
galiotiniai, įpareigoti pa

savo sąjungininkais veda 
karą ne tam, kad tautas 
pavergti, bet kad jas iš
laisvinti iš diktatorių ver
gijos, kad joms užtikrinti 
laisvę ir pasauliui taiką. 
Ne kas kitas, kaip komu
nizmas, nacizmas ir fašiz
mas sukūrė šį baisų karą. 
Visas kultūringas pašau 
lis visu griežtumu smer-

mis jėgomis laimėti karą, 
o po karo palikti patiems 
Lietuvos gyventojams ap
sispręsti kokią tvarką jie 
norės įsikurti Lietuvoje. 
Buvusioji svetimos vals
tybės sudaryta tarybų 
valdžia Lietuvai neturi ir 
neturės jokios teisės 
tuoti ar primesti Lieti 
svetimą rėžimą.

Vergu Veislė

Kitam numeryje tas 
pats laikraštis rašo, kad kiečių reicho 
iš ūkininkų, neatliekančių
maisto pristatymo prievo-

į — Lietuvoje įvedus pri- 
1 valomą abiturientų stoji- 
•mą į Vokietijos “darbo 
’ tarnybą”, tos 
viršininkas paskelbė, kad
gimusieji 1921-24 m. abi
turientai turėjo užsirašyti

Paprastai sakoma, kad Afrikos juodukai ir Azi
jos geltonveidžių biednuomenė yra natūralūs vergai. 
Bet ta nuomonė atitaisymo bei papildymo reikalinga. 
Yra ir baltųjų vergų. Čia nekalbama apie pavergtąsias 
karo metu tautas, bet apie savanoriškus parsidavė
lius, kurie išgirdę pono balsą, taip ir dreba iš entu- 
ziastinio susižavėjimo, tarsi glostomas šuniukas.

Pasakojama, kad pereito pasaulinio karo metu 
yra buvęs šitoks įvykis. Po mūšio ties Marna (1914 m.) 
vokiečiai buvo nustumti nuo Paryžiaus, bet kiek pa
sitraukę atsilaikė. Susidarė apkasų frontas. Vietomis 
oponentų apkasai buvo visai ne toli viens nuo kito, 
taip kad abiejų pusių kareiviai galėjo susikalbėti. Tad 
vieni kitus visokiais būdais erzino ir net koliojo, kad 
bent kuris nors galvą iškištų ir duotų progos susišau- 
dyti. Bet koliojimai nieko negelbėjo. Tada vienam 
prancūzų toptelėjo į galvą laiminga mintis. Jis garsiai 
pašaukė: “ei, garcon!” (tarne). Tada keliolika vokie
čių, buvusių restoranų patarnautojų, instinktyviai šo
ko patarnauti. Prancūzai juos nušovė.

Ar tas anekdotas teisingas ar sugalvotas, čia ne
svarbu. Bet jis puikiai atvaizduoja lakiejaus ypatu
mą. Deja, panašių lakiejų yra ir lietuvių tautoj. Tai 
komunistai. Jų spaudoj nieko kito nėra, tik vergiški 
savo ponų, bolševikų, liaupsinimai ir uolūs pasisiūly
mai savo tautą parduoti. Caro laikais nerusiški laik
raščiai buvo priversti spausdinti “aukščiausius mani
festus” ir caro šeimos narius. Spausdino, botago gra
sinami, bet tik oficialų tekstą, be jokių savo prideč- 
kų. Bet šiais laikais komunistų laikraščiai su didžiau
siu pasigerėjimu ir sieksniniais komentarais bei pa-

šia tautinė mirtis, jei ne 
bus išlaisvinti iš nacių ver 
govės.

riau remti Amerikos pas
tangas nugalėti nacizmą, 
kuris savo kruvinomis, 

Pavergtuosius, kenčian- žnyplėmis turi suspaudęs
ciuosius gelbėti yra kiek
vieno doro žmogaus parei-

mūsų tėvų kraštą ir iš mū
sų brolių nori išspausti pa-

ga. Jais rūpintis mums lie- skutimus gyvybės syvus
pia krikščioniškosios arti 
mo meilės jausmas

2) Mums reikia stipriai 
susiorganizuoti, akylai bu-

Lietuvių Namuose Svečiuo
jasi Buy. Dancigo Vyskupas 

Ir Buv. Latvių Švietimo 
YiceministerisTosios artimo meilės ve- dėti, dirbti ir aukotis, kad 

darni misionieriai keliauja atstatant karo sugriautą 
į tolimiausius kraštus pas pasaulį ir vykdant į gyve- 
pagonis ir, nepaisydami Į „imą Atlanto čarterio dės- 
kokios rasės ar tautos; nius, ir Lietuva būtų atsta- 
žmonės, teikia jiems pa-; tyta laisva ir nepriklauso- 
galbą: moko, auklėja, gy- ma valstybė.
do, maitina. Sąmoningi 3) Mums reikia dėti cen-

yiCTORY 

BUY
UNITED 
STATES

WAR
BONDS

AND

STAMPS

(LKFSB) Romoje, Tėvų 
Marijonų namuose, kur 
šeimininkauja - adminis
truoja lietuviai, šiuo me
tu yra sustojęs buvęs 

krikščionys misionierių iš- tas prie cento, kad sudary- Dancigo vyskupas O’Rur- 
ganinguosius darbus pare- ti fondus, kuriais tuoj po '
mia savo gausingomis au- karo galėtume sušelpti o- 

kupantų nukankintus, iš
badėjusius Lietuvos žmo
nes ir duoti jiems laisvo, 
nepriklausomo gyvenimo 

Bet ar tik nelabiau mes pradžią.
esame įpareigoti rūpintis žodžiu, turėsime stip- 
savo tauta, saviškiais? rįau susiorganizuoti U. S.

Abejonės apie tai nėra ir karo bonų ir ženklelių pla- 
negali būti.

komis.
GERI DARBAI PRASI

DEDA NAMIE

kas ir buvęs Latvijos švie
timo viceministeris kun. 
Čiamanis.

I Need Yonr Help!

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

komisariato 
“Ostlande” sudaryta tam 
tikra ‘mokslo taryba’, ku-

UžsiMfrylnte Tente Fes Mes
Pristotom geriausį tonikg 

Piknikams, Vestuvėms,
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Clnb Beverage Co.
afton Avon k

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namu Tel. Dedham 1SO!,-R

aiškinimais deda savo ponų atvaizdas, tik dėl visa ko'ne&au DUtJ- tinimui. Amerikos Raudo-
Geri darbai turi praside- nojo Kryžiaus paramai irįterpdami vieną kitą lietuvišką prielaidinuką.

Iš kur ta vergiška dvasia? Rodos esminiai imant,
lietuvių tauta vergijos nepakenčia. Už laisvę ji kovo
ja iki pat mirties. Iš kur gi tie išsigimėliai? Pasirodo, 
kad yra tam tikra vergų veislė, pro kurių storą odą 
joks laisvės pojūtis neprasiveržia. Vergų veislė pat
varesnė už gyvulių veislę. Veisliniai galvijai palaips
niui išsiveisia. Veisliniai vergai — niekad. K.

lių, būsiančios af.imainos ri susidės iš vokiečių ad
ministracijos valdininkų. 
Jos būstinė bus Rygoje. 
Tarybos uždaviniai apibū
dinti gana miglotai. Esą, 
ji vadovausianti moksli
niams tyrimams. Tačiau 
būdinga, kad ji prižiūrės 
ir “universitetų bei insti
tutų atliekamą tyrimo

karvės. Jeigu valsčiui nu
statoma mėsos pristaty
mo kontingentas, tai pir
miausia gyvuliai imami iš 

.ūkininkų, kurie arba vi- 
tarnybos sai nepristato produktų,

arba pristato silpnai.

— “Kauener Zeitung”
iki š. m. rugsėjo 12 d. Se- (IX. 2- žiniomis, prie vo- darbą”. &«WSMSS8St3006SSStaSSOO£S£JSatSOSS£S6S£SSJS3S»aSSa8X^^

ti savuose namuose. 
Lietuva yra mūsų tėvų

kraštas. Ir jei mes aiškiai 
žinome, kad to krašto žmo
nės, mūsų kilmės ir krau-

LietuVos gelbėjimui.
ŠIŲ DIENŲ 
REIKALAVIMAI

Vakar savo trumpame
jo broliai, kenčia persekio- rašinyje džiaugėmės, kad 
jimą, badą, yra išrtemia- tokia konferencija yra su- 
mi, tikrai skaudžiai nusi-'šaukta tokiu momentu,

t
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ĮVAIRIOS žinios
USA Katalikų Didele Pagalba 

Lietuvai
RflfillĮ vIM^Rlį VttnOllll

(LKFSB) Ryšium su
Lietuvos žmonių pasitei
ravimu, atėjusiu per Švei
cariją, LKFSB kreipėsi į 
atatinkamas įstaigas no
rėdamas tiksliai patirti a- 
pie Amerikos vyskupų pa
šalpą Lietuvai. Paskutiniu 
metu USA episkopatas 
buvo gavęs iš Liet. R. K. 
Federacijos $3,089.00. A- 
merikos vyskupai ne tik 
tą sumą paskyrė Lietuvos 
reikalams, bet dar ją kele
riopai padidino pridėdami 
iš bažnyčiose surinktų su
mų, skirtų nukentėju
sioms nuo karo šelpti. 
Taip, kad 1041 metais A- 
merikos katalikų vysku
pai Lietuvai paskyrė $25,- 
000.00, be to dar Baltijos 
kraštams paskyrė $21,- 
666.00; taip pat tais pa
čiais metais paskirta šel
pimui belaisvių ir nuken 
tėjusių šeimų Baltijos 
kraštų — $10,000.00. Tai
gi išviso Amerikos katali
kai Baltijos kraštų šelpi
mui 1941 m. išmokėjo 
$56,666.00.

r šiais, 1942, metais Ame
rikos katalikų vyskupai 
Lietuvos reikalams pas
kyrė $10,250.00, gi ki
tiems Baltijos kraštams 
$20,000.00. Taigi šiemet 
visiems Baltijos kraštams 
Amerikos katalikai per 
savo vyskupus paskyrė 
$30,256.00. Iš viso gi per 
tuos dvejus paskutinius 
metus Amerikos katalikai 
Lietuvos reikalams pas
kyrė $35,256.00, o kitiems 
visiems Baltijos kraštams 
$51,666.00. Taip, kad .iš vi
so 1941 ir 1942 metais A- 
merikos katalikai per sa
vo vyskupus visiems Bal 
tijos kraštams, drauge su 
Lietuva, yra suaukoję — 
$86,922.00.

Jung. Valstybių valdžiai 
: įsako, kad visi namų savi- i 
ninkai prieš gruodžio 15 
d. š. m. užregistruotų savo! 

dos suėjimą — viešas Mi- namus. Jeigu kuris savi- 
šių pamaldas, tas gavo į- ninkas prieš tą dieną ne- 
sakymą per 24 vai. išsikel- užregistruos, tai jis bus 
ti kitur. skaudžiai baudžiamas pi-j

Inigine bausme arba kalė
jimu arba abiem baus- 

į mėm. Registracijos blan
kų galima gauti pašto 
skyriuose, bankose ir ki
tose įstaigose.

Prašo Sww»ti 
Važinėjimą

Washington, D. C., lap
kričio 23 — Apsigynimo! 
Transportaci jos direkto
rius Joseph B. Eastman 
atsišaukia į visus gyven
tojus, kad be svarbaus rei- . 
kalo susilaikytų nuo va
žiavimo traukiniais ir au
tobusais. Traukiniai ir au
tobusas reikalingi veži
mui kariuomenės ir būti
niems karo reikalams. 
Taigi bereikalingas važi-

Kongresc Protestai Del 
(teseki Ir ttejaas

Šiomis dienomis Kon- į 
grėsė kilo protestai dėl 
gasolino ir aliejaus racio- 
navimo. Kaip žinoma, su
mažinama gasolino ir a- 
liejaus kiekis, ypač Nau
joje Anglijoje. Tačiau dėl
gasolino daugiausia pro- 

nėjimas gali pakenkti ka- testų keliama, kur yra a- 
liejaus šaltiniai, arba kur 

į aliejus lengvu būdu vam
rui.

dagos lietuvės TaKona 
Konge Dėl Tautą Laisvės

zdžiais pristatomas.

(LKFSB) Net penkis 
Raudonojo Kryžiaus vie
netus yra sudariusios lie
tuvės įvairiose Čikagos 
dalyse. Vienas iš jų susi
organizavo net pirma ne-

I -«-L»tvvISlRnĮ

Berlynas (Nacių radio 
pranešimas), lapkr. 23 — 
Pereito šeštadienio naktį 

_ . . , .Rusijos lėktuvai numetė 
, Am,erl^a ^sto?° 1 ^ar^’ keletą bombų ant Helsin- 

■ kiti ketun — s. m. sau- ki Suomijos sostini mie. 
šio menesyje. Is viso prie st0 Taipgi ^bardavo ir 

kitus Suomijos miestusų vienetų dirba 478 lietu 
vės. Iki pereito mėnesio 
jos yra išdirbusios 60.345 
darbo valandas ir padarė 
1.900 siuvinių, 1.061 mez
ginį ir 21.188 bandažus. 
Be to buvo lietuvių, kurios 
lankė specialius kursus: 
pirmosios pagalbos kur
sus baigė 174 lietuvės, 
slaugymo — 152, maisto 
paruošimo — 40. Daug lie
tuvių davė savojo kraujo, 
kad jis reikale būtų pa
naudotas sužeistiems A- 
merikos kariams. Iš minė
tų lietuviškųjų Raud. Kry-

vandenyno pakraštyj.

Lietuvos Konsulato Uragva- 
juje Buy. Sekretorius

Feliksas Stungevičius 
prieš kurį laiką atvyko į 
Čikagą, čia gavo darbą ir 
gilina savo studijas Lojo
los universitete. Feliksas 
Stungevičius yra augęs 
Uragvajuje, bet moka lie
tuvių kalbą, myli Lietuvą 
ir lietuvius bei domisi lie
tuvišku veikimu, sau užsi
prenumeravo ‘Draugą’.

(LKFSB)

RasglrinsSalSSIM- 
ąiiv Entofėi...

Čia tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kai britų armija ištaškius Ašies 
jėgas Egipte ir besivydama per Libijos dykumą, paima nacius ir italus į 
nelaisvę.

For VICTORY
BUY

CNITID 
STATE S 
DEFENSE 

BONDS 
STAMPS

i
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NEWAM.HL
Švč. Trejybės par. bažnyčioje 

lapkričio S0 dieną įvyksta. No
venos prie Panelės šv. Nekalto 
Prasidėjimo ir baigsis 8 dieną 
gruodžio. Novenas ves kun. J. 
Stašaitis, salezietis, garsus pa
mokslininkas. Ncvenų tvarka: 
šv. mišios 7 valandą ir 8 vai. 
rytą. Vakarais pamaldos ir pa
mokslai bus 7:30 valandą, 

t Kviečiu visus savo parapijie
čius ir kaimynus atsilankyti į 
taip svarbią Noveną Advento 
metu, ir pasiruošti prieš Vieš
paties gimimo šventes.

Kun. I. Kelmelis.

SUBSCRIPTION RATES:
Oomestic yearly____________$4.00
Domastlc once per week yearly $2.00
Foreign yearly ______________ $5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ... ..... $4.00
Vieną kart savaitėje metanas__ $2.00
Užsieny metams . ............  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
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366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Padėkonės Diena
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Parapijos Bazaras pasibaigė, 
’asekmės vidutinės. Visoms 
draugijų veikėjoms ir atsilan
kiusiems klebonas taria nuo
širdų ačiū.

PRANEŠIMAS 
Lietuvaitės merginos ar 

teris nuo 18 metų 
38 metų, atvykusios į Newai».<t
ir norėdamos gauti gerą darbą 
kreipkitės pas kun. Kelmelį dėl 
informacijų.

Mylėkimės Iš Tolo
J. Valstybių Vice-Prezidentas Wallace susižavėjo 

ne tik rusų kariuomenės narsumu, bet ir sovietų tvar
ka. Neperseniai įvykusiame Sovietų Mylėtojų vajaus 
parengime Vice-Prezidentas išgarbavojo raudonosios 
armijos ryžtingumą ir naminio fronto veiklą. Esą ru
sai turėję karo nuostolių mažiausia 50 nuošimčių 
daugiau, negu visos alijantų armijos drauge paimtos. 
Be to, raudonarmiečiai esą nukovę vokiečių mažių- 
mažiausia dvidešimt kartų tiek, kiek visi kiti alijan
tai. Toliau jis. labai darbščiai, įtemptai ir rūpestingai 
įrodinėjo, kad Rusija esanti demokratiška, tik jos de
mokratija daug kitoniškesnė. Tai kažkokia nauja, 
prastų žmonių demokratija”. Ta naujoviška demo

kratija esanti labai sudėtinga. Ji įnimanti “ekonominę 
demokratiją, tautinę demokratiją, auklėjimo ir lyti
nio sutvarkymo demokratiją”. Jei p. Wallace mokėtų 
rusiškai, tai jis tą viską būtų suprantamiau įvertinęs 
ir apibūdinęs trumpu rusų posakiu — “odnim slovom, 
klad v tabakierkie” (vienu žodžiu — tai iždas tabokos 
dėžutėj).

“Lytinio sutvarkymo” atžvilgiu, anot p. Wallace, 
daugiausia teigiamųjų ypatybių matosi .rusiškų mo
terų darbuotėje. Tuo atžvilgiu Amerika esanti labai 
atsilikusi. Tik šis karas atidarė mums akis savo apsi
leidimui pastebėti. Rusijoj esą kitaip. Ten moterys 
atliekančios 40 nuoš. vyrų darbų (ne vien karo metu) 
ir beveik tiek pat kiek vyrai uždirbančios. (Beveik. 
Reiškia, arba moterys prasčiau dirba, arba yra išnau
dojamos). Tūkstančiai rusų moterų dėvi karių uni- 
formus ir aktyviai kautynėse dalyvauja. Mūsiškėms 
toli siekti iki tokio žygdarbiško pasišventimo.

Kas tiesa, tai tiesa. Karo metu visiems tenka mo
bilizuotis, ir gal būt, kad Amerikos moterys toli gra
žu nepilnai sumabilizuotos, bet laikui bėgant tai bus 
padaryta. Tačiau taikai įvykus ir į normalųjį gyveni
mą grįžus, Amerikos demokratija vargu benorės pasi 
savinti sovietų “demokratijos” ypatumus. Šiuo atžvil-

kurio kiekviena minutė y- 
ra brangi, kurio įvykiai iš
kelia didžias problemas, 
drebina mūsų širdis, pa
liečia jausmus. Ir jei mes 
šiomis dienomis nesusior
ganizuosime ir nežygiuo
sime sykiu su gyvenimu, 
jis mus išmes ir sumin
džios, kaipo atsilikėlius, 
nesugebėjusius suprasti 
momento įvykių svarbą ir 
tinkamai reaguoti.

Šie laikai yra didžiųjų 
perversmų laikai, didžio
sios akcijos laikai. Mes, 
besidžiaugdami tuo, kad 
Amerika aktyviai ir galin
gai įstojo į karą, kad pa
sukti pašėlusiu greitumu 
besisukantį pasaulio ratą 
į žmoniškumo, teisybės, 
taikos, laisvės ir gerovės 
laimėjimą, pasmerkime iš 
visų savo jėgų į darbus, 
kad tas laimėjimas grei
čiau būt pasiektas.

Tad, tuojau organizuoki
me lietuvių katalikų gau
singas rajonines konfe
rencijas, stiprinkime mū- 

j sų veikimo centrą — A. L. 
R. K. Federaciją, auginki- 

j me Lietuvai Gelbėti Fon
dą, vienykime visas gyvą- 

Įsias jėgas, nes jos visos 
reikalingos karui laimėti 
ir Lietuvai išlaisvinti.

L. šimutis, 
ALRKF Sekr.

Dėkingumas tai kilnios sielos ypatybė, tai džen- 
telmoniškumo požymis. Gerai išauklėti žmonės dėko
ja už kiekvieną, kad ir mažiausią patarnavimą, gi tie, 
kurie niekad nesijaučia įpareigotais už ką nors padė
koti, priskaitomi prie nekultūringų, giriose išaugusių 
ar tyruose išsiauklėjusiu atžagareivių. Tad kiekvienas 
bent kiek susipažinęs su gero išauklėjimo taisyklė
mis, stengiasi bent paviršutiniškai būti dėkingu už 
suteiktą jam pagalbą. Taip elgiamasi su žmonėmis, 
bet kaip gi su Dievu? Ar susiprantame Jam bent ret 
karčiais padėkoti? Čia tai jau ne vienas iš pasaulietiš
kai mandagių džentelmonų dažnai suklumpa. Ne bū
tinai, kad jie nepripažintų Dievui priklausomo dėkin
gumo, bet kažkaip apie tai pamiršta. Nė į galvą jiems 
ta mintis neateina. Prašyti, reikalui atsėjus, tai jie 
moka, bet išsiprašę ko norėjo, nė puse žodžio dėkingu
mo nepareiškia. Taip elgiasi ne tik paskiri žmonės, 
bet ir visos tautos. Amerika čia sudaro jaukią išskirtį. 
Ji paskiria vieną dieną metuose iškilmingai Dievui pa
dėkoti už įvairias Jo dovanas, taip gausiai šiam kraš
tui teikiamas. Ir kaip tiktai dėlto teikiamas, kad su- 
siprantama už jas padėkoti.

Bet kas gali pamanyti, kad šio baisaus karo me
tu lyg ir netikslu dėkoti, kai tiek nelaimių ant žmoni
jos krinta. Kraujas ir ašaros versmėmis teka; tiek gy
vasčių žūsta; tiek mantos ir turto sunaikinta, namų, 
bažnyčių ir labdarybės įstaigų sugriauta; tiek vargų, 
bado, mirties ir skurdo leista žmonėms iškentėti. Tad 
padėkonė būtų lyg ir ne vietoj? Bet atsiminkime, kad 
karas tai pačių žmonių padaras. Ne pirmą kartą žmo
nės kariauja. Jie žino, kad karas atneša marą, badą, 
ugnį ir ligas. O bet gi kariauja. Ne gi Dievas juos su
kursto, kad kits kitą žudytų. Dievas tai draudžia, bet 
žmonės neklauso. Bet ir karo metu Dievo Apvaizda 
sužadina geresniųjų žmonių širdis prie labdarybės 
darbų. Net iš karo baisenybių Dievulis sudaro naudą: 
sutramdo iš didėlių puikybę, numuša jų kietą spran
dą ir suteikia pergalę tiems, kurie yra priversti gintis 
ir už tiesą kovoti. Ar gi netenka ir už tai Jam padėko
ti?

Pagaliau, mes, šios šalies gyventojai, turime ir už 
tai Apvaizdai dėkoti, kad karo baisenybės tiek mus 
nepaliečia, kiek kitas nelaimingas pasaulio dalis. Kiti 
badu miršta, mes ne. Kitų namai iš oro sprogdinami, 
laukai išmindžioti, turtas sunaikintas, laisvė paneigta 
— gi mes tų baisenybių kol kas dar nesame patyrę. 
Kol kas ne, o kas bus toliau ? — sakysite. Ir toliau Die
vulis mus išgelbės, jei Jį pripažinsime, garbinsime, 
maldausime ir už viską, net už sunkenybes, Jam dė
kosime. Karas tai atgailos metas. Ir už suteiktą progą 
susiprasti, atgailoti ir gyvenimą pataisyti mums pri
valu Apveizdai padėkoti. K.

“Darbininke” galite gau-,
ti labai gražių, penkių ' Komuušsftai iki Sol tei- gamint tikrus visų lietu 
skirtingų rūšių atviručių gė, kad Sovietų valdžia’vių sąrašus...” 
su lietuvišku tekstu. Už nevežė iš Lietuvos žmo-i Taigi iš to, kas pasaky-ikia ir smerks komunizmo, 
25 atvirutes su konvertais nių, o jau dabar rašo, kad ta, galima suprasti, kad nacizmo ir fašizmo pabai-
41.00, jei norite, kad jos /“lietuviai persikraustė vi 
būtų atspausdintos su Jū-jdurinėn Sovietų Sąjungos 
sų pavarde, 25 atvirutės dalin. Lietuvos piliečiai 
su konvertais $1.50. tada pasisklaidė po milži-

100 atviručių su kon- niškus Sovietų Sąjungos 
vertais — $3.75; su Jūsų plotus, nes pirmomis karo 
pavarde $5.00. dienomis nebuvo laiko as-

iki šiol Sovietų Sąjungo
je net neturi ištremtųjų

sas, nes jos užtraukė žmo
nijai didžiausią nelaimę.

sąrašo. Tai kaip jie gali Į Milijonai jaunų vyrų lieja 
teikti pašalpas, nežinoda-j kraują ir aukoja gyvybes, 
mi, kur tie lietuviai iš-1 kad tam slibinui nukirsti
tremti? galvą.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Štampą

Užsakymus su money 
orderiu siųskite tuojau,

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

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
— Vokiečių spaudos ži- kantis abiturientų užrašy- 

niomis, Vilniuje netrukus mas į šią tarnybą numaty- 
būsianti atidaryta krautu- tas kitais metais, 
ve, kuri pirmoje eilėje
prekiausianti tais produk
tais, kurie būsią konfis
kuoti “juodoje biržoje

Atima Pi

žiaus vienetų kraujo davė Asmenys, pagauti nelega- Laikraštis Į Laisvę

New Yorko mieste yra nemažai apsigynimo vietų, 
kur budėjimas vyksta ištisas dienas ir naktis. Mat 
nežinai, kada priešas gali pasėti mirties sėklas.

Romoje Yra Apie Porą 
DesėtkŲ Lietuvių

(LKFSB) Naujieji įvy
kiai kelia visų susidomė
jimą — koks bus tolimes
nis Italijos likimas. Mums 
įdomu prisiminti, kad Ro
moje dabar gyvena visa 
eilė lietuvių: vysk. Būčys, 
min. Lozoraitis, min. Gir
dvainis, lietuviai kunigai 
(marijonai) Kriščiukaitis, 
Vaitkevičius, Sakevičius. 
Pažymėtina, kad kun. Sa
kevičius, kurį GPU buvo 
uždariusi į kalėjimą ir 
kurs vėliau turėjo slapta 
apleisti Lietvą, Romoje 
jau padarė licencijatą ir 
toliau siekia aukštesnio 
mokslo. Berods Romoje 
dar tebėra ten studijavu
sieji lietuviai kunigai: Ja- 
tulevičius ir Pavalkis. 
Šiaip jau lietuviškų šeimų 
Romoje apsigyvenusių — 
labai nedaug, mums žino
ma tiktai viena. Paminėti
na, kad Romos tėvų mari
jonų vienuolyne yra kele
tas lietuvių klierikų.

Mūšy Krikščioniškos Ir
Tautiškos Pareigos

Šiuo metu sunku yra.dėtume gerajam Dievui, 
gauti iš Lietuvos tiek ži-jsavo tautai, jei pirmoje 
nių, kiek jų norėtume gau-j vietoje nesiskubintume 
ti. Bet kad ir nedaug jų jiems j pagalbą, 
gauname ir kad jos pasie- j Bet kaip ? Kokią pagalbą 
kia Ameriką po kelių mė- Į mes turime galvoje? 
nėšių, mes vis tik gerai I Atsakymas, berods, yra 
vaizduojamės, kokius var- j aiškus.
gus kenčia Lietuvos žmo-! Šiandien mes nei patys 
nes. [negalime Lietuvon nuva-

Prieš porą dienų gavome žiuoti, nei maisto, nei pini- 
pluoštą pranešimų per ne- ne’ kitokios apčiuopia- 
utraliuosius Europos kraš- mos medžiaginės paramos 
tus, iš kurių matome, kad savo artimiesiems pasiųs- 
Lietuvos žmonės yra min-įti.
džiojami nacių kulnimis;;gQ REIKIA? 
kad jie ne tik jokios laisvės, _ x .neturi, bet yra apiplėšiami,! .Tačiau musų žygiams 
varomi sunkiems darbams j Jiems l>adetl kellal- 5™ 
Vokietijon; kad jiems grę- Pr^ernf*nes-

„..iinS mirt s iei nl 1 ) Mum® relk,a dar St'P-

giu katalikų laikraštis “Pilot” taip pasisako:
“Amerikos piliečiai yra pasiryžę šį karą laimėti, 

nežiūrint, kiek tai kainuotų. Bet savo balsavimu jie 
aiškiai parodo, kad visai nemano keisti šios šalies vy
riausybę. Gerbdami rusų narsą, kaip visados ir visur 
ją gerbiame, mes vis dėlto nepageidaujame susovietin- 
tos Amerikos. O kai dėl bolševikų moteries vertingu
mo, tai mes anaiptol nemanome, kad ji būtų pasiekusi 
demokratinės civilizacijos viršūnę, nežiūrint, ar ji 
vairuotų kolchozo traktorių, ar kur už medžio pasislė
pus, j vokiečiu’s sau bešaudytų”.

Neįmanoma šio karo keistenybė subūrė į talką 
normaliai nesuderinamus gaivalus. Bet ginklų žvange
siui nutilus, nesuderinamieji elementai vėl kits kitam 
pasakys: mums nepakeliui; tu sau, aš sau — mylėki
mės iš tolo. r K.

Iš to pat Mečio Gedvilos 
raštų komunistų spaudoj 
sužinome, kad Sovietų 
Sąjungos komisarai ne 
tiek rūpinasi lietuvių su- 
šeipimu, kiek paruošimu 
jų po karo Lietuvos oku 
pavimui. Jis rašo:

“Lietuvos

Tame pačiame komunis
tų laikraštyj Mečis Gedvi
las nusako ir bolševikų 
siekius. Jis rašo:

“Lietuvos Tarybų val
džia (suprask komunistų 
su Paleckiu, Gedvilą ir 
Šimkų priešakyj. Red.)! 

Tarybų vai-1 kreipia visas savo pastan-

tematiškam perkrausty- 
mtri”.

Toliau rašo, kad “Sovie
tų Sąjungos vyriausybė 

j paskyrė iš savo iždo fondą 
teikimui piniginės paspir- 

j ties persikrausčiusiems 
lietuviams”.

Rašo ir apie “lietuvių 
vaikų auklėjimą”. Vaikui 
atskirti nuo tėvų, ir, su
prantama, auklėjami ko
munistinėje dvasioje.

Kaip žinoma, tūkstan
čiai lietuvių, kurie buvo 
išvežti iš Lietuvos, dirba 
sunkiausius darbus miš
kuose, ūkyse ir kitose vie-

džia taip pat stengiasi pri- gas į vieną tikslą — su
la vinti pareigūnų bei ad- triuškint vokiečius, o ka- 
ministratarių Lietuvai, ir da ateis valanda savo kra- 
tuo tikslu buvo įsteigti j štan grįžimo, tai sugrįžt, 
tam tikri kursai viename! apsiginklavus žinojimu,

linėje prekyboje, galėsią tokį pranešimą. Ge- 
pirkti produktų tiktai po neralkomisanatas yra pa-|tose. Jie gauna labai ma- 
6 mėnesių “pasitaisymo informavęs atatinkamas žai maisto, ir kaip Dr. De- 

4 J — i--j .-.t-;-;-!----- venis, grįžęs iš Rusijos iš
trėmimo, sako, kad labai

86 narės, pakartotinai 
kraujo davė — 5 narės, o
po tris kartus davė 2 na- _ ______, r_____ v—.... , . -t- • ,
rėš. Tų penkių vienetų na- termino”. .įstaigas kad ūkininkams,
rėš sukaė Raudonojo! Tie patys laikraščiai ra- nep>ldant.eras pnevokų, 
Kryžiaus reikalams —-šo, kad Vilniaus “Rūtos” įus protautos, griežtos 
$4.084. Tikrumoje Čika- bendrovės vienoje krautu- bausmes. Pirmoj enej bus 

vėje esanti susekto “spe- atimami vai galvijai ta- 
kuliacija”. Krautuvės ve- t^ atv?Ia.13 bus 
dejas ir visi tarnautojai “‘iu0,uklV w atiduodam!

(LKFSB) Lenkų katali
kų agentūra KAP prane
ša, kad dabar Rusijoje yra 
laisvi 55 kat. kunigai, 18 
išvyko su lenkų armijai

gos lietuviai yra nuveikę 
talkindami Raudonajam 
Kryžiui žymiai daugiau, 
bet nevisi priklauso prie 
tų lietuviškųjų Raud. 
Kryžiaus vienetų ir neį
manoma surinkti pilna 
statistika.
Čikagoje talkina Raud. 
Kryžiui savo automobi
liais ar eidami šoferių pa
reigas, kiti darbuojasi 
kaip kalbėtojai, štabo na
riai - pagelbiininkai, pir
mosios pagalbos instruk
toriai ar mokytojai slau
gymo ir maisto paruošime 
kursuose. Malonu pažy-

Persijon ir su vaikais — 
Indijon, 52 yra kalėjimuo
se ir arešto namuose, 97 
mirę koncentracijos sto
vyklose ar jau paleisti — 
iš nusilpimo. Iš baisiojo 
Solovkų kalėjimo buvo pa
leisti 155 kunigai, bet kai 
jie buvo vežami laivu, jų 
laivas nuskendo... ir jie vi
si žuvo. Privačiai laisvėje 
esą kunigai gali darbuo
tis, bet kai tik kuris mėgi

mieste’ energija ir pasiryžimu

suimti. ‘Kauener Zeitung’ j Įstaigos
reikalauja “aukščiausiai

(Arbeit-

gerai bus, jei nors dešim
tas nuošimtis lietuvių iš
liks gyvi.

Iš komunistų raštų taip 
pat suprantama, kad iš
tremtieji lietuviai Sibire

galimos bausmės” ir pri-i*^įimaįs ..........
mena, kad vokiečių teis-d<^ bus.baudžiami istre- 

Daug lietuviųi mas Rygoje už panašų nu-i ®1HJU ,1 priverčiamojo 
tikina Raud sikaltima nutaisęs kėlia darbo stovyklas. Kadsikaltimą nuteisęs 

žmones mirti.

mėti, kad prie visų šių 
darbų aktyviai prisideda 
ir Lietuvos konsulo Čika
goje žmona ponia Juoz. 
Daužvardienė.

— Vokiečių policijos va
das “Ostlande” paskelbė, 
kad visi “repatriantai 
atvykę į Lietuvą ar kitą 
“Ostlando” kraštą, turėjo 
užsirašyti vokiečių polici-: 
joje iki rugsėjo 19 d. Nau
jai atvykusieji turi užsire
gistruoti per tris dienas. 
Neužsirašius, esą galima 
nustoti “repatriantų tei
sių”.

Žino Trys Lakinai
Oklahoma City, lapkr. 

23 — šeštadienį, netoli 
Wayne, Okla., trys iš ke
turių lakūnų, kurie lėkė 
mažu bomberių, žuvo,

no’ organizuoti viešą mal- bomberiui susidaužius.

,, _ yra pamiršti. Komunistai
“eklausa- tik

Taigi nereikia geresnio kuo greičiausiai atsteigti 
įrodymo, kad Rusijos bol- nuteriotąją Tarybinę Lie- 
ševikai rūpinasi ne sušel-jtuvą”.
pimu lietuvių, bet jų pa-Į Bet komunistai turi ži- 
ruošimu naujai okupaci-I noti, kad 99 nuošimtis Lie
jai. Tačiau to jie lai ne- tavos gyventojų nenorėjo 
laukia ir nesiruošia. Lie- j ir nenori komunizmo Lie
tuvos lietuviai, pergyvenę tuvoje, kaip jie nenori na- 
So^etų bolševikų irVo-'eizmo.
kieti jos nacių okupacijas, Komunistai skleisdami 
bus pilnai pasiruošę nau- tarybinę propagandą tik 
jai laisvai santvarkai be pasitarnauja Lietuvos ©- 

j svetimųjų pagalbos. kupantams naciams. Da- 
I Amerika ir Anglija su bar svarbiausia bendro-

tuos lietu-
vius. kurie matyt prisitai-

visa
tai būtų žinoma, įsakyta

^kV^meJ2p8‘ į šėrikais 
krrtyje 200—300 nedraus-; Mečis 
mingai vykdančių arba 
visai nevykdančių prievo
lių ūkininkų, per apskri
ties viršininkus įspėti raš
tu”.

kė prie okupantų Lietuvo
je ir kurie, Vokietijai pra
dėjus karą, pabėgo su bol- 

į Maskvą. 
Gedvilas, buvęs

komisarų skirtas pareigū
nas Lietuvai, rašo, jog bu
vo ‘paskirti Lietuvos, Liau
dies Komisarų Tarybos į-1 
galiotiniai, įpareigoti pa

savo sąjungininkais veda 
karą ne tam, kad tautas 
pavergti, bet kad jas iš
laisvinti iš diktatorių ver
gijos, kad joms užtikrinti 
laisvę ir pasauliui taiką. 
Ne kas kitas, kaip komu
nizmas, nacizmas ir fašiz
mas sukūrė šį baisų karą. 
Visas kultūringas pašau 
lis visu griežtumu smer-

mis jėgomis laimėti karą, 
o po karo palikti patiems 
Lietuvos gyventojams ap
sispręsti kokią tvarką jie 
norės įsikurti Lietuvoje. 
Buvusioji svetimos vals
tybės sudaryta tarybų 
valdžia Lietuvai neturi ir 
neturės jokios teisės 
tuoti ar primesti Lieti 
svetimą rėžimą.

Vergu Veislė

Kitam numeryje tas 
pats laikraštis rašo, kad kiečių reicho 
iš ūkininkų, neatliekančių
maisto pristatymo prievo-

į — Lietuvoje įvedus pri- 
1 valomą abiturientų stoji- 
•mą į Vokietijos “darbo 
’ tarnybą”, tos 
viršininkas paskelbė, kad
gimusieji 1921-24 m. abi
turientai turėjo užsirašyti

Paprastai sakoma, kad Afrikos juodukai ir Azi
jos geltonveidžių biednuomenė yra natūralūs vergai. 
Bet ta nuomonė atitaisymo bei papildymo reikalinga. 
Yra ir baltųjų vergų. Čia nekalbama apie pavergtąsias 
karo metu tautas, bet apie savanoriškus parsidavė
lius, kurie išgirdę pono balsą, taip ir dreba iš entu- 
ziastinio susižavėjimo, tarsi glostomas šuniukas.

Pasakojama, kad pereito pasaulinio karo metu 
yra buvęs šitoks įvykis. Po mūšio ties Marna (1914 m.) 
vokiečiai buvo nustumti nuo Paryžiaus, bet kiek pa
sitraukę atsilaikė. Susidarė apkasų frontas. Vietomis 
oponentų apkasai buvo visai ne toli viens nuo kito, 
taip kad abiejų pusių kareiviai galėjo susikalbėti. Tad 
vieni kitus visokiais būdais erzino ir net koliojo, kad 
bent kuris nors galvą iškištų ir duotų progos susišau- 
dyti. Bet koliojimai nieko negelbėjo. Tada vienam 
prancūzų toptelėjo į galvą laiminga mintis. Jis garsiai 
pašaukė: “ei, garcon!” (tarne). Tada keliolika vokie
čių, buvusių restoranų patarnautojų, instinktyviai šo
ko patarnauti. Prancūzai juos nušovė.

Ar tas anekdotas teisingas ar sugalvotas, čia ne
svarbu. Bet jis puikiai atvaizduoja lakiejaus ypatu
mą. Deja, panašių lakiejų yra ir lietuvių tautoj. Tai 
komunistai. Jų spaudoj nieko kito nėra, tik vergiški 
savo ponų, bolševikų, liaupsinimai ir uolūs pasisiūly
mai savo tautą parduoti. Caro laikais nerusiški laik
raščiai buvo priversti spausdinti “aukščiausius mani
festus” ir caro šeimos narius. Spausdino, botago gra
sinami, bet tik oficialų tekstą, be jokių savo prideč- 
kų. Bet šiais laikais komunistų laikraščiai su didžiau
siu pasigerėjimu ir sieksniniais komentarais bei pa-

šia tautinė mirtis, jei ne 
bus išlaisvinti iš nacių ver 
govės.

riau remti Amerikos pas
tangas nugalėti nacizmą, 
kuris savo kruvinomis, 

Pavergtuosius, kenčian- žnyplėmis turi suspaudęs
ciuosius gelbėti yra kiek
vieno doro žmogaus parei-

mūsų tėvų kraštą ir iš mū
sų brolių nori išspausti pa-

ga. Jais rūpintis mums lie- skutimus gyvybės syvus
pia krikščioniškosios arti 
mo meilės jausmas

2) Mums reikia stipriai 
susiorganizuoti, akylai bu-

Lietuvių Namuose Svečiuo
jasi Buy. Dancigo Vyskupas 

Ir Buv. Latvių Švietimo 
YiceministerisTosios artimo meilės ve- dėti, dirbti ir aukotis, kad 

darni misionieriai keliauja atstatant karo sugriautą 
į tolimiausius kraštus pas pasaulį ir vykdant į gyve- 
pagonis ir, nepaisydami Į „imą Atlanto čarterio dės- 
kokios rasės ar tautos; nius, ir Lietuva būtų atsta- 
žmonės, teikia jiems pa-; tyta laisva ir nepriklauso- 
galbą: moko, auklėja, gy- ma valstybė.
do, maitina. Sąmoningi 3) Mums reikia dėti cen-

yiCTORY 

BUY
UNITED 
STATES

WAR
BONDS

AND

STAMPS

(LKFSB) Romoje, Tėvų 
Marijonų namuose, kur 
šeimininkauja - adminis
truoja lietuviai, šiuo me
tu yra sustojęs buvęs 

krikščionys misionierių iš- tas prie cento, kad sudary- Dancigo vyskupas O’Rur- 
ganinguosius darbus pare- ti fondus, kuriais tuoj po '
mia savo gausingomis au- karo galėtume sušelpti o- 

kupantų nukankintus, iš
badėjusius Lietuvos žmo
nes ir duoti jiems laisvo, 
nepriklausomo gyvenimo 

Bet ar tik nelabiau mes pradžią.
esame įpareigoti rūpintis žodžiu, turėsime stip- 
savo tauta, saviškiais? rįau susiorganizuoti U. S.

Abejonės apie tai nėra ir karo bonų ir ženklelių pla- 
negali būti.

komis.
GERI DARBAI PRASI

DEDA NAMIE

kas ir buvęs Latvijos švie
timo viceministeris kun. 
Čiamanis.

I Need Yonr Help!

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

komisariato 
“Ostlande” sudaryta tam 
tikra ‘mokslo taryba’, ku-

UžsiMfrylnte Tente Fes Mes
Pristotom geriausį tonikg 

Piknikams, Vestuvėms,
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Clnb Beverage Co.
afton Avon k

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namu Tel. Dedham 1SO!,-R

aiškinimais deda savo ponų atvaizdas, tik dėl visa ko'ne&au DUtJ- tinimui. Amerikos Raudo-
Geri darbai turi praside- nojo Kryžiaus paramai irįterpdami vieną kitą lietuvišką prielaidinuką.

Iš kur ta vergiška dvasia? Rodos esminiai imant,
lietuvių tauta vergijos nepakenčia. Už laisvę ji kovo
ja iki pat mirties. Iš kur gi tie išsigimėliai? Pasirodo, 
kad yra tam tikra vergų veislė, pro kurių storą odą 
joks laisvės pojūtis neprasiveržia. Vergų veislė pat
varesnė už gyvulių veislę. Veisliniai galvijai palaips
niui išsiveisia. Veisliniai vergai — niekad. K.

lių, būsiančios af.imainos ri susidės iš vokiečių ad
ministracijos valdininkų. 
Jos būstinė bus Rygoje. 
Tarybos uždaviniai apibū
dinti gana miglotai. Esą, 
ji vadovausianti moksli
niams tyrimams. Tačiau 
būdinga, kad ji prižiūrės 
ir “universitetų bei insti
tutų atliekamą tyrimo

karvės. Jeigu valsčiui nu
statoma mėsos pristaty
mo kontingentas, tai pir
miausia gyvuliai imami iš 

.ūkininkų, kurie arba vi- 
tarnybos sai nepristato produktų,

arba pristato silpnai.

— “Kauener Zeitung”
iki š. m. rugsėjo 12 d. Se- (IX. 2- žiniomis, prie vo- darbą”. &«WSMSS8St3006SSStaSSOO£S£JSatSOSS£S6S£SSJS3S»aSSa8X^^

ti savuose namuose. 
Lietuva yra mūsų tėvų

kraštas. Ir jei mes aiškiai 
žinome, kad to krašto žmo
nės, mūsų kilmės ir krau-

LietuVos gelbėjimui.
ŠIŲ DIENŲ 
REIKALAVIMAI

Vakar savo trumpame
jo broliai, kenčia persekio- rašinyje džiaugėmės, kad 
jimą, badą, yra išrtemia- tokia konferencija yra su- 
mi, tikrai skaudžiai nusi-'šaukta tokiu momentu,

t



Antradienis, Lapkr. 24, 1942 DARŽININKAS

LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRASAS 11202. Tarasevičius, Jonas, 
(Florijono), 37, ūkininkas.

11203. Tarasevičienė, Zofija, 
30.

11204. Tarasevičiūtė, Elena, 
(Jono), 12.

11205. Tarasevičiūtė, Kleofi- 
lė, (Jono), 4.

11206. Tarasevičius, Alek
sandras, (Florijono), 43, ser
žantas, Vilnius.

11207. Tarasonis, Aleksan
dras, 43, mokytojas, Vištytis.

11208. Tarasonienė, Leonar-

11172. Tamulaitienė, Emilija, 
25.

’ 11178. Tamulaitis, Kastytis, 
(Viktoro), 7.

11174. Tamulaitytė, Danguo
lė (Viktoro), 5.

11175. Tamulaitytė, Jūratė, 
(Viktoro), 10.

11176. Tamulevičius, Pranas, 
(Andriaus), 26, ūkininkas, Mar
cinkonys, Alytaus.

11177-. Tamulevičius, Domas, 
su šeima (Augusto), gimęs 

j 1896, Lynažerio, Rudnia.

On Battlc Front and Home Front \

—Courtesy Cohtmbut'iOhio} DupMck.

žys, Sodų 54.
11067. švambarys, Julijonas, 

45, direktorius, Šiauliai, Vaisių 
6.

11068. Švambarienė, Viktori
ja, 40.

11069. švambaraitė, Vanda, 
(Julijono), 5.

11070. švambarys, Jonas (Fe
likso), 47, karininkas, Šiauliai

(Stepono), 84, ūkininkė, gyv. v.
Lolamškiai, Giedraičiai.

11025. Šulcas, Kazys (Vinco),
34, siuvėjas, gyv. v. Šiauliai,
Kapsų 17.

11026. šulmienė, Emilija (Ka
zio), 50, ūkininkė, g. v. Lygu
mai.

11027. šulmaitė, Liogina,
_,T.—.... (Juozo), 15, mokinė,
negauna jokių žinių, | 11028. šulma, Vacys, (Juo- j 11071. švambarienė, Bronis

Sąrašą g sh numeruotas ir' zo), 12, mokinė. j lava, 45.
alfabetiškai sudarytas. 11029. šultenytė, Zafija - Mii-

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

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

(Tąsa)
11006. Šukys, Juozas (Juozo), 

(gimęs 1915, ūkininkas, gyv. v. 
Kamečiai, Alvitas.

11007. Šukys, Petras (Juozo) 
gimęs 1917, gyv. vieta Kame
čiai, Alvitas.

11008. Šukys, Albinas (Juo
zo), gimęs 1920, ūkininkas, g. 
vieta Kamečiai, Alvitas.

11009. Šukys, Kazys (Juozas), 
gimęs 1923, ūkininkas, gyv. vie
ta Kamečiai, Alvitas.

11010. Šukys, Stasys (Juozo) 
gimęs 1927, ūkininkas, gyv. vie
ta. Kamečiai, Alvitas.

11011. Šukys, Balys (Juozo), 
27, darbininkas, gyv. vieta Ute
na.

11012. Šukys, Jurgis, 40, mo
kytojas, gyv. v. Kvikliai, Utena.

11013. Šukienė, Addė, 35, mo
kytoja.

11014. šukytė, Danutė, (Jur
gio), 7.

11015. šukytė, (Jurgio), 5.
11016. šukštienė, Alina, (Pra

no), 35, ūkininkė, gyv. vieta 
Medingėnai, Žarėnai.

11017. Šulcas, Arnoldas. (Jo
kūbo), 45, ūkininkas, gyv. vieta 
Šaipiai, Vaškai.

11018. Šukienė, Morta, (My
kolo), 38.

11019. Šulcas, Oldas. (Arnol
do), 13. •

11020. Šulcaitė, Olite, (Ar
noldo), 11.

11021. Šulcaitė, Birutė, (Ar
noldo), 5.

11022. šulcienė, Viktorija, gi
musi spalių 18, 1909, Panevėžys, 
Kranto 48a.

11023. Šulcas, Rutanas, (Vin
co). 39, darbininkas, gyv. vieta 
Kūdros 10-3, Vilnius.

11024. Šulcaitė, Valentina,

da, (Kazio), gimusi 3/9/1924, 
mokinė, Trakai.

11030. Šumacheris, Kazys, 60, 
ūkininkas, Alvitas.

11031. šumacherienė,
(Simo), 59, ūkininkė.

11032. Šumacheris, Viktoras, 
(Kazio), 40, ūkininkas.

11033. šumacherytė, Agota, 
(Kazio), 35, ūkininkė.

11034. Šumacherytė, Adelė, 
(Kazio), 35, ūkininkė.

11635. Šumacheris, Antanas, 
(Germano), gimęs 1917, šoferis, 
Kaunas, Žemaičių g.

11686. Šumevičius, Teofilius, 
(Prano), 25, gyv. vieta Bečotai, 
Melagėliai.

11037. šumielis, Julijonas, 
(Vinco), gimęs 1923, mokyto
jas, gyv. vieta Vilnius.

11038. Šuminskas, Aleksan
dras, 48, samdinys, gyv. vieta 
Švenčionėliai.

11039. Šuminskienė, Nadia, 
30.

11040. šuminskaitė, Halina, 
(Aleksandro), 11, mokinė.

11041. Šumkauskienė, Mari- 
ja( (Anupro), 2, ūkininkė, gyv. 
v. Dainava.

11042. šumkauskienė, Marija, 
57, žemės savininkė, gyv. vieta 
Kaugonių.

11043. šumkauskytė, Zofija, 
32, žemvaldė, gyv. v. Kaugonių.

11044. Šumskienė, Veronika. 
(Augustino), gimusi 7/2/1915, 
mokytoja, gyv. vieta Palanga.

11045. Šumskis, Alvydas-Šes- 
lovas, (Vlado), gimęs 7/10/37

11046. Šumskis, Stasys, (Sta
sio) , traktoriaus operatorius, g. 
vieta Uošas, Pakruojus.

11047. Šumskis, Benediktas. 
30, samdinys, Pavenčių cukraus 
fabrike.

11048. Šumskienė - Smilgaitė, 
Valė, (Juozo), 28, mašinistė.

11049. Šumskytė, Dalia, (Be
nedikto) 1.

11072. švambarys, Zenonas, 
(Jono), 14, mokinys..

11073. švambarys, Rimas, 
(Jono), 7.

11074. Švambarys, Džonas, 
Uišė,{ (Jono), 7.

11075. švarcevičius, Jonas, 
(Stasio), gimęs 1905, ūkininkas, 
gyv. vieta Aukšt. Saldenė, Rie
šė.

11076. švedas, Juozas, (Pra
no), gimęs 1880, ūkininkas, g. 
vieta Lynežeris, Varėna.

11077. Švedienė, Rožė, gimu
si 1883, ūkininkė, gyv. vieta Ly
nežeris, Varėnos H vi.

11078. švedas, Jonas, (Juo
zo), gimęs 1924.

11079. švedas, Jonas, (Jur
gio), 44, ūkininkas, Stakliškis, 
Alytus.

11080. Švedas, Mečislovas, 
(Jono), 588, šoferis, gyv. vieta 
Kaunas, Duonelaičio 19.

11081. Šveikauskas, Romual
das, (Mykolo), 76, ūkininkas, 
Švainikai, Naumiestis.

11082. šveikauskienė, Marija, 
(Antano), 65, šeimininkė, An- 
tanava, Raguva.

11083. Šveikauskas, Rapolas, 
(Antano), 73, ūkininkas, Anta- 
navas, Raguva.

11084. Šveikauskienė - Stane’- 
kaitė, Malvina, (Motiejus), gi
musi 1873, šeimininkė, Šančiai

11085. švagždienė, Anelė, 
(Antano), 30, siuvėja, Vilnius, 
Vytautienės g. 3-2.

11086. Švėgždas, Mikalojus,

v.s.
dolfo), 20, studentas, Šiauliai. 1 (Domo), 18, studentas, Petki-

11106. Talačka, Jonas, (Kos-’niška, Girvalnis.
11139. Tamošaitis, Juozas, 

(Jurgio), gimęs 1900, studen-

11178. Tamulevičius, Pranas, da, 33.
45, karininkas, Alytus.

11179. Tamuievičienė, Anelė,
gimusi 1904, mokytoja, Alytus. 

11180. Tamulevičiūtė, Anelė,
(Prano), 16, mckinė, Alytus.

11209. Tarasonytė, Vanda 
(Aleksandras), 15.

11210. Tarasonytė, Elvira 
(Aleksandras), 10.

11211. Tarasonis, Vladas, 45,

to), 35, darbininkas, Biržai.
11107. Tallat-Kelpša, (Bro

nius, Prano), 75, gydytojas tas, Juodaičiai, Girkalnis. 
Laukuva.

11108. Tallat - Kelpšienė, Ma
rija, (Gerkulano), 65.

11109. Tallat - Kelpša, Eduar
das, 45, karininkas, Vilnius.

11110. TaHat - Kelpša, Jonas 
(Eduardo),
Kaunas.

11111 Tallat - Kelpšienė, Lidi
ja, 47, šeimininkė. j 55, profesorius, Skirsnemunė.

11112. Tallat - Kelpša, Stasys, i 11144. Tamošaitis, Liudas, su

(Juozo), 12.
11185. -Tamulionis, Mikas, 

11140. Tamošaitienė, Ona, 46, (Juozo), 3. 
ūkininkė, Meldiniai, Rozalimas. 11186. Tamulionis, Mykolas, 

11141. Tamošaitienė, Petro- (Jono), 59, buvęs policijos vir- 
nėlė, (Stepono), 80, ūkininkė, sininkas, Alytus.
Antkalniškiai, Jurbarkas. 11187. Tamulionienė, Valeri-

11142. Tamošaitienė, Petronė, Ja> (Andriaus), 41.
49, valdininkas,! (Andriaus), 70, ūkininkė, Ant- 11188. Tamulionytė, Klara, 

kalniškiai, Skirsnemunė. (Mykolo), 14, mokinė.
11143. Tamošaitis, Izidorius, 11189. Tamuševičius, Stasys, 

(Motieušo), 44, Vilnius.
11190. Tankeliūnas, Antanas

(Jono), 21, studentas.
11113. Tallat - Kelpša, Kazys,

(Jono), 17, mokinys.

50, žemvaldis, Mačiūnai, Pašvi
tinis.

11087. Švėgžda, Stasys, (Bo
nifaco), 40, gydytojas, Vainu
tas.

11088. švegždienė, 32.
11089. švegždaitė, Vidutė, 

(Stasio), 8.
11090. Švelnys, Vytautas, (Jo

no), 35, samdinys, Vilnius, Ge
dimino 10.

11181. Tamulevičiūtė, Renė, karininkas, gyv. vieta Nauj. 
(Prano), 12, mokinė, Alytus. Kišiniškiai, Vilkaviškis.

11182. Tamulionis, Juozas/ 11212. Arasonienė, Jadvyga- 
(Stepo), 37, siuvėjas, Simnas. ! Jablonskaitė, 40.

11183. Tamulionienė, Teofilė, 11213. Tarasonis, Vytautas 
(Jurgio), 33, Seimininkė- . (Vladas), 15-17, mokinys.

11184. Tamulionytė, Marija 11214. Tarasonis, Vladas

'šeima, (Juozo), 35, atsargos 
karininkas, Ukmergė.

11145. Tamošiūnas, Raguvos,
11114. TaHat - Kelpšaite, Jani- pradžios mokyklos viršininkas,

Raguva.
11146. Tamošiūnienė, Ragu

vos mokytoja, Raguva.
11147. Tamošiūnaitė, 6.
11148. Tamošiūnaitė, 1.
11149. Tomašauskas, Slavas, 

(Marijono), 32, ūkininkas, An- 
tanava, Žarėnai. ’’

11150. Tomašauskienė, Mari
ja, (Romualdas), 32.

11151. Tomašauskaitė, Ona,_ •
(Slavo), 10, mokinė.

11152. Tomašauskaitė, Jane- 
Zosė, (Slavo), 8, mokinė.

11153. Tomašauskaitė, Kleo
patra, (Slavo), 6.

11154. Tomašauskas, Marijo-

APPRECIATTVB—Df- Antonią 
De Bianchl, Portuguese Minis- 
ter to U. S., leaves White Housc 
after deliverins uote frocn Por
tugalė President eapressins 

appreciation for U. S. assurance 
of non-aggression.' <

Į 11091. Švigeris, Gustavas, 46 
11050. šumskytė, Emilija, 30, valdininkas, Vilnius, Aluinės 

siuvėja, gyv. vieta Panevėžys. į 8-4.
11051. Šuopys. Juozas, (Jo-j 11092. švilpienė - Mikalaitytė 

no), gimęs 1918, seržantas, Po- * Marijona, (Antano), gim. 1900.

na, (Jono), 15. mokinė;
11115. Tallat - Kelpša, Vladas,

(Adolfo), gimęs 1870, ūkinin
kas, Gerdinogaia I.

11116. Tallat - Kelpšienė, H., 
gimusi 1876, ūkininkė, Gerdino- 
gala I, Vaiguva.

11117. TaHat - Kelpša, Edvar
das (Vlado), gimęs 1910, Ger- 
dinogala I, Vaiguva.

11118. Taliat - Kelpša, Viadas 
47, Mažeikiai.

11119. Tallat - Kelpšienė - Žel
vytė, Joana. (Stasio), 36.

11120. Tallstt - Kelpša, Vytas 
(Vlado), 15.

11121. Talbužunaitė, Ksavera,
(Motiejaus), 40, darbininkė J nas, (Slavo), 4. 
Kaunas.

11122. Taliejunas. Albertas,
(Severio), 25, samdinys, Šven
čionys.

11123. Taluntienė, Bronė,

(Tamošiaus), gimęs 1904, šofe
ris, Vilnius.

11191. Taparauskas, Izidorius 
(Kazio), 35, miško sargas, 
Kruonis.

11192. TaparauSkienė - Zavis- 
tanavičiūtė, Antanina, (Miko), 
28.

11193. Taparauskaitė, Graži
na, (Izidoriaus), 10.

(Viadas), 12-14, mokinys.
11215. Tarasonytė, Zita (Vla

das), 10-12, mokinė.
11216. Tarasonis, Baliukas 

(Vladas), 8-10, mokinys.
11217. Taraškevičienė, Jad

vyga, 73? žemvaldė, g. v. ' 
nius.

11218. Taraškevičius, Edvar
das (Julijonas), 48, žemva 
gyv. vieta Vilnius.

11219. Taraškevičius, Kazi
mieras, 22, gyv. vieta Vilnius.

11220. Tarškevičius, Stasys, 
19, gyv. vieta Vilnius.

11221. Tara ura, Vincas (Vin
cas), gimęs 1907, gyv. vieta 
Pilioniai, Gudžiūnai.

11222. Tarbunas, Ignas (Ig
nas), 33, samdinys, gyv. vieta 
Šiauliai.

11223. Tarbunienė su vaikais.
11224. Tareila, Jonas (And-

11194. Taparauskaitė, Irena, i rius)» gimęs 1908, valdininkas,
(Izidoriaus), 5.

11195. Tapper, Jurgis, (Pet
ro), gimęs 1915, karys, Vilnius.

11196. Taraila, Andrius, (An
driaus), 33, ūkininkas, Vilnius. 

11197. Tarailienė, Leonora,

gyv. vieta Vilnius.
11225. Tarailienė, Joana

(Laurynas), 55, ūkininkė, gyv. 
vieta Gižų km. ir valse.

11226. Tareila, Andrius (An
drius), 37, samdinys, gyv. vie-

(Kazio), 30, mokytoja, Vilnius. Uižų km. ir valse.
11198. Taraila, Gediminas, 

(Andriaus), 14, mokinys, Vil
nius.

11199. Tarailienė, Joana,
11155. Tomašauskas, Mečislo- (Raulo), 58, ūkininkė, Gižų.

(Silvos), 38, ūkininkė, Brūkly-i Teisiai.

vas, (Marijono), 40, ūkininkas, 
Antonava, Žarėnai.

11156. Tamašauskienė, Mari
ja, (Romualdo), 35, valdininkė,

11200. Tarasevičiūtė, Elena, 
(Juozo), 65, ūkininkė, Sodoro- 
viškė, Zoleroniai.

liekiai, Sintautai.
11052. šurovska, Marija. (Ta

do), 30.
11053. šurovski, Jurgis, 2. 
11054. šuškevičius. Pranas

į audėja, Kauno.
11093. švilpa, Vytautas, (Bo-

; lio), gimęs 1921, samdinys, 
Kauno.

11094. Švilpaitė, Birutė, (Ba-
(Kazio), 42, geležinkelietis, g. ko), gimusi 1924, mokinys, 

Kaimo.
11095. Švilpa, Juozas, (Juo-

vieta N. Vilnia.
11055. Šustovskienė, Vanda,

(Jono), gimusi 1912, gyv. vieta zo), 34, karys, Vilnius, Artileri

ne, Kaltinėnai.
11124. Talutis, Petras, (Gu- 

berto), 14, mokinys, Brukiyne, 
Kaltinėnai.

11125. Taiuntytė, Stasė, (Gu- 
berto), 10. mokinė.

11126. Talutis, Vincas, (Gu- 
berto), 5.

11127. Taivoišienė, Elena, 70, 
ūkininkė, Pašakarniai, Tituvė- 
nai.

11157. Tamašauskaitė. Dėmu
tė, (Marijos), Telšiai.

11158. Tamošauskaitė, Jane, 
(Mečislovo), 8, Telšiai.

11159. Tamošauskaitė, Gra
žina, (Mečislovo), 6, Telšiai.

11160. Tamošauskas, Marijo- 
Inas, (Mečislovo), 5. Telšiai.

11161. Tamošauškas, Juozas, 
(Igno), 47, darbininkas, Trin-

i kūnai, Saldutiškis.

11201. Tarasevičius, Petras, 
81, (Florijono), daržininkas, j 
Pohulanka, Švenčionys.

11227. Tareilienė, Leokadija, 
34, mokytoja, gyv. vieta Gižų 
km. ir valsčiaus.

11228. Tareila, Gediminas 
(Andrius), gimęs 1904.

11229. Targonskis, Petras 
(Bronius), gimęs 1906, artis
tas, gyv. vieta Naujoji Vilnia.

11230. Tartilovskis, Vincas 
(Antanas), 47, darbininkas, g. 
vieta Vilnius.

(Bus daugiau)

11128. Tamariūnas, Arseni-Į 11162. Tamašiūnas, Juozas,

Vilnius, Nikodemo 10-8.
11056. šutas, Justas, (Justo),

jos 14-4.
11096. Švintaitė, Otilija. (Jo-

jus, (Jono), 42, sekretorius, 
Kaišiadorys, Trakai.

11129. Tamariūnienė,
46, ūkininkas, gyv. vieta Pur- no), 35, darbininkė. Vilošiai, j (jono) 35 mašinistė.
piškis, Kamajai. Akmenė.

11057. šutienė. Vincenta, 11097. švintas, Augustas. 25,J (Arsenijaus), 16 mokmė.
(Stanislovo), 42. mokytoja. darbininkas, Vilošiai, Akmenė. 

11058. šutaitė, Irena, (Justo),į 11098. švaglytė, Ona, (Liud-
14. mokinė. įvikę), 18, studentė, Švenčionys,

11059. Šutienė - Bogužaitė, Sentupio 34.
Vanda, gimusi 1914, šeiminin
kė, gyv. vieta Šiauliai.

11060. šutaitė, Vanda, (Pet
ro), 3.

11061. šutovičius, Henrikas, 
(Broniaus), gimęs 1903, mate- 

! matikas, Vilnius.
į 11062. švagždys. Petras, 
i (Jokūbo), 34, ūkininkas, gyv. 
vieta Matartai, Bubeliai.

11063. švagždienė, Agota, 38.
11064. švagždys, Vytautas, 

(Petro). 9.
11065. švagždys. Arvydas, 

(Petro), 8.
11066. Švalkauskas, Rapolas, 

(Jurgio, 35, seržantas, Panevė-

11099. švogždienė, Bronė, 30, 
inspektorė, Švenčionėlis.

11100. švoglis, Vytautas, 
(Liudviko), 16, mokinys, Šven
čionys, Sentupio 344.

11101. švogždys, Juozas, 26, 
mokytojas. Švenčionėlis.

11102. šakalinytė, Apolionija, 
(Silvestro), 19, siuvėjas, gyv. 
vieta Utena, Stoties g.

11103. šimulionienė, Marija, 
(Jono), gimusi 1909. šeiminin
kė, Anykščiai. Biliūno 47.

11104. šimuliams, Silvesiras, 
(Kazio), samdinys, gimęs 1898, 
Anykščiai. Biliūno 47.

lllOčį, Talačka, Adolfas, (A-

Ona,

su šeima (Juozo), 40, mokyto
jas, Raguva.

11163. Tamošiūnas, Julius, 
(Jurgio), 44, ūkininkas, Deftu-

11130. Tamariūnaitė, Aldona, į va Ukmergės apskr.

11131. Tamariūnas, Rimon- 
tas, (Arsenijaus), 5.

11132. Tamašiūnas, Lorijonas, 
(Martyno), 40, policininkas, 
Vilnius.

11133. Tomkus, Jonas, 31, 
geležinkelietis, Radviliškis.

11134. Tamolė, Ignas, (Igno), 
48, ūkininkas, Vištontenai, 
Kretingos apskr. Kulių.

11135. Tamošaitis, Antanas, 
(Jurgio), 46. buvęs ministras. 
Kaunas.

11136. Tamošaitis, Petras, 
(Jurgio), 44, ūkininkas. Smu
kučiai, Jurbarkas.

11137. Tamošaitis, Domas 
50, ūkininkas, Petkuniškis. Vir- 
kalnis.

11138. Tamošaitis, Otonas,

11164. Tamoševičius, Bene
diktas, (Myklosa), gimęs 1879, 
direktorius, Kėdainiai.

11165. Tamoševičienė, Kristi
na, gimusi 1891, šeimininkė, 
Paliepiai, Josvainiai.

11166. Tamulaitis, Jonas, 
(Vinco), 29, ūkininkas, Jančiai, 
Lekėčiai.

11167. Tamulaitienė, Ona, 
(Mikalojaus), 43, mokytoja,
Karo, Lekėčių.

11168. Tamulaitytė, Julija, 
(Bernardo), 11, Kuro, Lekėčiai.

11169. Tamulaitis, Jurgis, 
(Bernardo), 8.

11170. Tamulaitis, Viktoras, 
(Vinco), 28, šoferis, Jonaičiai, 
Lekėčiai.

11171. Tamulaitis. Viktoras, 
(Baltramiejaus), eigulis. Lekė
čiai.

ATSPAUSTA
K. J. PRUNSKIO
Vertinga Knygutė

Komunizmas ir Revoliucija 
Amerikoje”

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

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

Knygutę
nfonraikiznas ir Revoliucija Amerikoje"

išleido

TĖVAI PRANCIŠKONAI
Ji turi 32 pusi. ir pardavinėjama tik savikaina — 

po 10 centų.
"KOMUNIZMAS ir REVOLIUCIJA AMERIKOJE”

yra geriausia dovanėlė 
KALĖDOJIMO METU.

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

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS 

310 Orchard Street Pittsburgh. Pennsylvania
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SAVAITES APŽVALGA
Greitas Darias

Anglai vėl paėmė Tobru- 
ką ir tai yra simboliškas į- 
rodymas, kokį progresą 
gali daryti John Bull, ka
da jis tikrai įsikinko į dar
bą. Tobrūkas yra ta pati 
strateginė pozicija Libi
jos pakraštyje, kuri buvo 
su užsispyrimu australie
čių ginama 1941 metais, 
nuo gegužės iki gruodžio 
mėnesio. Tada tik su di
deliu sunkumu pasisekė 
garnizoną išgelbėti.

Dabar Berlyno radio pri
pažįsta, kad Tobrūkas iš
slydo naciams iš rankų, o 
pranešėjas sako, kad na
ciai jau dvi savaitės darė 
Tobruko evakuaciją.

Toliau į vakarus, bet 
veidu atsigręžusios į ry
tus, Amerikos divizijos 
davė pasauliui žinoti, kad 
yra dalykų greitesnių už 
Blitzkriegą, ir tai yra tas, 
ką jankiai vadina “patep- 
' e.- žaibas”. Smagu įsisą- 
m. ninti, kad Jungtinės 
Te itos pribuvo į šiaurės 
Afriką savo laiku ir gerai 
r-’ aikė.

nusiai ‘ ponų rasei , jųjų 
širdyse buvo jaučiamas 
troškimas kreiptis pagel
ios į tai, ką labai bendrai 
vadiname dvasine tikrove. 
Į jos įtaką tautos vadai 
dabar kreipia mus. Jos į- 
takoje iš pergalės kilsian
tis geras bus dar didesnis 
ir kilnesnis.

TikybaPoMadųl

Apie Dvasi;
Prezidento Roosevelto 

šaukimą, kad tauta mels
tųsi Padėkos Dieną ir pa
sitikėtų Dieviškąja Esybe, 
nereikia aiškinti, kaipo 
silpnybės ženklą. Tuos žo
džius reikia imti, kaipo 
ženklą, kad mūsų karo pa
stangos turi dvasinį ir 
humanitarinį pagrindą.

Kada pradėjo rinktis šio 
baisaus konflikto debesys, 
vis daugėjančiam žmonių 
skaičiui darėsi aišku, jog 
tą konfliktą rengė ir pri
metė jį pasauliui jėgos, 
kurios nori panaikinti 
žmonių tarpusaviuose 
santykiuose tuos princi
pus, kurie iškelia žmonių 
visuomenę virš raistų ir 
tų raistų gyventojų lygio.

Trečioj serijoj knygučių 
apie “Sąlygas Okupuoto
se šalyse” Interaliantų In
formacijos Komitetas 
Londone aprašo Ašies ata
kas prieš religiją. Naciz
mas pradėjo savo karjerą 
nuo persekiojimo žydų ti
kybos. Žydai buvo silp
niausioji ir mažiausiai 
skaitlinga Vokietijos reli
ginė grupė, todėl ją leng
viausiai buvo persekioti. 
Kada nacizmas sustiprėjo, 
jis galėjo pradėti kėsintis 
prieš Katalikų ir Protes
tantų religines bendruo
menes Vokietijoj. Su iš
bandyta persekiojimų 
technika dabar naciai 
siaučia prieš dvasininkus 
ir kongregacijas užka
riautuose kraštuose.

Priemonės, kurių naciai 
griebiasi, yra labai įvai
rios. Jos prasideda nuo 
švelnios diskriminacijos 
Prancūzijoj, Belgijoj ir O- 
landijoj, kur pagal nacių 
išmintį reikia eiti iš leng
vo, ir pasiekia žudynių ir 
kankinimų Lenkijoje, Če
koslovakijoj, Jugoslavijoj 
ir Graikijoj. Prancūzijoj, 
Belgijoj ir Olandijoj žydų 
tikybos žmonės buvo be 
pertrūkio persekiojami, 
kaip ir Vokietijoj. O krikš
čionių organizacijos, mo
kyklos, laikraščiai ir so
cialinės globos draugijos 
buvo uždarinėjamos arba 
šlykščiai puolamos. Nor
vegijoj nacių bandymas 
užviešpatauti valstybinėj 
bažnyčioj, prie kurios pri
klauso beveik visi norve- 

to, kad

Aštuntos Britų armijos Egipte dalinio būrelis, kuris ištaškęs su visais 
kitais armijos daliniais vejasi Ašies armiją per Libijos dykumas.

J cijinius kalakutų ir arbū
zo pajaus pietus. Jie atvy

Tarp-Amerikų Padėkonė 
buvo atšvęsta Washing- 

ko į Naują Angliją bėgda- tone. Atstovai visų Loty
nai nuo persekiojimų ir ra- nų Amerikos Respublikų 
do labai sunkias gyvenimo dalyvavo ir šv. mišios bu- 
sąlygas. Badas ir Indijo-'vo atlaikytos Washingto- 
nai jiems grasino.Kada jie: no Katedroje. Šis įprotis 

pasiliko nuo to laiko.suėmė gerą derlių, kuris 
parūpino maisto visai žie
mai, ir kada sudarė geres
nius santykius su jų rau
donais kaimynais, Gene
rolas Bradford, 1621 me
tais paskelbė šventę, die-

Įdomu žinoti, kad mūsų 
Padėkonės festivalis įga
vo savo oficialę stotį per 
moters užsispyrimą. Sara 
Josepha Hale, pirmo mo
terų žurnalo redaktorė A-

Kaipo žmonės, pasiryžę 
priešintis save pasivadi- Į gai, privedė prie

Padėkonės Diena

UIr F

Tautos pirmo ji karo me- Šis įprotis buvo gana po
puliarus senovėje ir jo 
šaknys randasi prieš isto
riniuose laikuose, kada 
primityvus žmogus dėko

tų Padėkonės Diena pri
mena mums, kad kitos ša
lys pasaulyje senais ir 
šiais laikais paskyrė die
nas, per kurias buvo pa
dėkota už išgelbėjimą nuo 
pavojaus ir už laimę.

praktiškai visi pastoriai 
atsistatydino. Kitose ke
turiose šalyse nacių ir fa
šistų bestijos neparodė 
net fizinio gailesčio. Baž
nyčios buvo išgriautos ir 
išniekintos, kunigai buvo 
išskersti. Naciai užtiko 
bažnyčias “bedieviškoj 
Rusijoj” — jie jas išnieki
no, pavertė jas į kankini
mo vietas, sudegino jas. 

Nesistebėkime. Naciai
negali išsilaikyti pasauly
je, kuriame Dešimtis įsa
kymų ir Kalno Pamokslas 
yra žmonių užsilaikymo 
idealas, arba ir bet kokio
je žmoniškų esybių gyve 
narnoj planetoj. Naciai 
kovoja ir turi kovoti ne 
tiktai prieš žmoniją, bet 
taip pat prieš Dievybę, 
prie kurios žmonės siekia 
tiek šimtmečių. Naciai pa
tys save pavertė į bestijas, 
todėl jie bus ir Dievo pa 
smerkti. OWI.

ną linksmybės, gerų vai-,merikoj sugalvojo tą į.
gių ir padekones. Tai buvo įį
pirma Amerikos Padeko- ___ ___
nės Diena. Baltieji gyven
tojai miške nušovė

ną, pareiškė savo drau
gams, kad Anglija irgi tu
rėtų atšvęsti padėkonės 
dieną. Jo draugai negalė
jo suprasti, kodėl karalius 
norėjo apvaikščioti kolo
nijų praradimą. Pagaliau, 
kunigas jo užklausė kodėl, 
ir karalius atsakė: “Ačiū 
Dievui, kad dar nebuvo 
blogiau”.

Padėkonės Diena yra 
Šiauręs Amerikos šventė. 
Pirma tokia šventė įvyko 
1588 metais, kada Frobi- 
sher, anglų tyrinėtojas 
kartu su savo būreliu vy
rų dėkojo už laimingą ke
lionę į Newfoundlandą. 
Šimtmečiui vėliau, padė
konės diena buvo padary
ta oficiali šventė Kanadoj. 
Karalienė Viktorija, pro
klamacijoj 1879 m. pareiš
kė, kad dėl gerybių, ku-

kada atidengta konspira- r*os ra^asi Kanadoje, 
cija (gunpowder plot),‘reikalinga ^visuomenės 
kuri sulaikė išekspliodavi-‘ rim^° pripažinimo ir pa

bernatoriams, ragindama,
, . kad kadangi daugelis val-

, x . . ... . a* stybių jau šventė Padėko-
kutų ir indijona._ atėjo j, ne -j
svečius ir atsinese 5 st.r?dieną, bQtų geriau visai
nas' tautai švęsti drauge, kaip

Padėkonės Diena buvo vienybės simbolį. Jos edi- 
įsteigta tautos švente mū- torialai “Godey’s Ladies 
sų šalyje 1863 m. ir pirmą i Book” daug padėjo. Paga- 
kartą Abrahomas Lincol- liau ji įtikino prezidentą 
n’as paskelbė per Civilio Lincolną ir jo kabinetą pa-

jo savo genties dievams už 
pergyvenimą bado, potvy
nių ir ligų. Senovės Alek
sandrijoje, Egipte, liepos 
21 d. buvo paskirta padė
konės diena, todėl, kad tą 
dieną žemės drebėjimai 
užsibaigė. Konstantinopo
lyje per rugp. 24 d. buvo 
švenčiama Konstantino 
pergalė jo priešų. Žydai 
pareiškė savo padėką per 
šėtrų šventes.

Anglija yra paskyrusi į- 
vairiuose laikuose padė
konės dienas; kada ispanų 
armada buvo nugalėta, vėl

mą Parliamento rūmų su 
visais nariais. Tą dieną, 
maždaug kaip mūsų Hal- 
loween, dabar apvaikščio- 
ja lapkričio 5-tą ir vadina 
Guy Fawkes Day.

Po Revoliucijos, Jurgis 
Washingtonas, paskyrė 
padėkonės dieną atšvęsti 
surašymą Konstitucijos. 
Anglijos Karalius, Jurgis, 
išgirdęs Washingtono pla-

dėkojimo”. Diena buvo ke
lis sykius pakeista, bet ga
lutinai buvo paskirta pir
madienį. šiais metais ši 
Kanados šventė įvyko 
spalių 12 d.

Daugelis metų praėjo 
pakol Padėkonės Diena 
tapo oficiali šventė Jung. 
Valstybėse. Puritanai jai 
suteikė tikrai amerikoniš
ką skonį. Jie įvedė tradi-

Karo baisias dienas. Savo 
proklamacijoj jis pareiš
kė:—

“Nukreipimas turtų ir 
darbo iš mūs; taikos metu 
industrijos į karo indus
triją nesulaikė žagrės, au
dėjo šaudyklės arba laivų. 
Kirvis praplatino rubežius 
mūsų kolonijų ir mūsų 
kasyklos, geležies, anglių 
ir brangių metalų, davė 
mums daugiau, negu bet 
kada. Nors daugelis žuvo 
karo laukuose, žmonių 
skaičius padidėjo”.

Maždaug tokioje pačioje 
nuotaikoje Padėkonės 
Diena bus atšvęsta 1942 
metais. Nors pirma prok
lamacija įrodė, kad viena 
priežastis tautos dėkoji
mo buvo, kad laike civilio 
karo kita tauta mus neuž
puolė. Šiandieną japonų 
vylingumas kartu su Eu
ropos Ašies konspiracija 
neatitinka Lincolno parei
škimo žodžiams. Taip pat 
faktas, kad tauta yra susi
vienijusi, kaip niekados 
istorijoje.

Vis-augantis solidaru
mas tarp Pietų ir Centri
nės Amerikos ir Šiaurės 
Amerikos pasirodė net 
1909 metais, kada per Pa
dėkonės Dieną pirma

skirti dieną. FLIS.

Tėvų Pasffonisty Misi Jų 
Tvaria, 1942 m.

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

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

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

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

159 IVashington St., 
Brighton, Mass.
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Iš Kelionės Egiptan
PtoL K. Pokštas

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

SUEZO MIESTAS
Į Suezą “Usaramo” atplaukė gruodžio 12 

d. anksti rytą. Šis miestas guli arti 30-tos 
šiaurės paralelės ir turi apie 40.000 gyv., tarp 
kurių daugiau 4000 europiečių. Iš čia į Port 
Saidą geležinkeliu 172 km., o kanalu 168 km. 
Egipto miestų tarpe, Suezas nežymus daly
kas ir negali pasigirti nei senovės liekano
mis, nei moderniškomis įdomybėmis. Tai 
miestelis — ir tiek. Jo uostas Tewfik Port 
yra apie 5 km. nuo miesto. Į vakarus nuo Su- 
ezo mėlynuoja Attakos kalnai, kurių keletas 
viršūnių siekia apie 800 metrų. Puikų įspūdį 
šie kalnai man paliko, kai pamačiau juos e- 
giptiškos aušros metu, nudažytus lazurine 
spalva, apsuptus besikeičiančių spalvų aure
olės. Įplaukiant į Tewfik Portą tuojau pama
tomas prie pat kanalo pradžios (tikriau pa
baigos) šviesus obeliskas su dviem puola
mąja poza tigrais pryšaky. Tai paminklas 
indusų armijos garbei, kuri dalyvavo kanalo 
apgynime.

Pastovėję Tewfiko Porte keletą valandų, 
dar priešpiet išplaukėm garsiuoju Suezo ka
nalu į Mediteranos pajūrius, į Port Saidą. 
Šioje vietoje visai patogu bus supažindinti 
lietuvį su šio 'kanalo atsiradimo istorija, ku
rios keletą trupinėlių pavyko čia kely su
graibyti.

SUEZO KANALO ISTORIJA
Iš visų žmogaus prakastų kanalų, Suezas, 

be abejonės, yra svarbiausias, turįs reikšmės 
visoms jūreiviškoms šalims. Garsus prancū
zų inžinierius Ferdinand de Lesseps pabaigė 
jį kasti ir statyti 1869 m., tačiau netiesa bū
tų manyti, kad senovės laikais nebūta pas
tangų sujungti Mediteraną su Raudonosio
mis jūromis ir Indijos okeanu. Žilos senovės 
laikais nedidelės, bet dažniausiai brangios 
prekės eidavo Raudonųjų jurų link Nilu 
aukštyn iki miestelio Zagazig, kur senovėje 
vadinosi Bubastis, egiptenų per-Bastet, 
šventraščio Pibiseth. Iš čia jos eidavo Gėlo
jo Vandens kanalu, kur jau buvo apie 2000 
metų prieš Kristų ir vedė Nilo vandenį j Iz- 
mailiją, į ežėrą Timsah (Krokodilų ež.). Ka
nalą nuo Raudonųjų jūrų į Nilą pradėjo kas
ti faraonas Rameses H, 13-tame amžiuje 
prieš Kr. Nuo ežero Timsah apie 600 m. prieš 
Kristų faraonas Necho su 100.000 darbinin
kų toliau tęsė kanalą, kurį pabaigė Persijos 
karalius Darius I 487 m. prieš Kr. Apie 300 
m. prieš Kr. Aleksandro Didžiojo įpėdinis 
įtaisė šliuzus prie Raudonųjų jūrų. Dalis šio 
kanalo buvo išmūryta. Platumo jis turėjo a- 
pie 50 metrų ,o gitūmo apie 17 pėdų (5 met
rus). Herodotas rašo, kad kelionė iš Bubas
tis į Timsah ežerą tiekdavusi apie 4 dienas, 
o Plinijus jos ilgumą matuoja 62 romėnų 
myliom.

Ptolomėjaus perijodo gale, t. y. apie pir
mą amžių prieš Kr., Darijaus prakastoji da
lis buvo apleista, apiro, bet buvo restauruo
ta Trajano apie 100 m. po Kr. ir praminta 
amnis trajanus. Arabų užplūdimo metu 640 
m. amnis trajanus jau buvo visiškai apiręs ir

net jo takas užmirštas, kurį vienas koptas 
nurodė arabams. Tuomet jis vėl buvo restau
ruotas Kalifo Amr Ibn ei As ir naudojamas 
apie du šimtu metų. Vėliau Venecijos pirk
liai 1500 m., Egipto Mamelukų dinastija ir 
Liudviko XTV laikų prancūzai bei Napoleo
nas (1798 m.) iškeldavo projektą atnaujinti 
šį didžios svarbos kanalą. Nepoieonas net ir 
darbus pradėjo. Bet sumanymo didumas ir 
Lepere klaidingi apskaičiavimai, kad Raudo
nųjų jūrų vanduo esąs 10 metrų aukščiau 
Mediteranos, labai pakenkė Napoleono pra
dėtam darbui ir jis buvo nutrauktas.

Vėliau (1841-47 m.) buvo įrodyta Lepere 
apskaičiavimų klaidingumas. 1854 m. de Les
seps sukūrė savo projektą ir įteikė jį Moha- 
med Said Pašai, kurs tuo metu buvo Egipto 
vicekaralium. Projektui įvykdyti sudaryta 
tarptautinė bendrovė: Compagnie Universel- 
ie du Canal Maritime de Suez. Prieš Lessepso 
projektą pradėta smarki agitacija, kuriai va
dovavo D. Britanija. Mat, jai rodėsi, kad ka
nalas atvers svetimoms valstybėms artimes
nius kelius į Indiją. Tai visi jos stambūs po
litikai priminė palaidotus Lepero apskaičia
vimus, boikotavo bendrovės akci jas ir viską 
darė, kad suardytų Lessepso projektą. Bet D. 
Britanijai vis dėlto nepavyko šiam geniališ- 
kam darbui kelio pastoti. Dabar buvo pradė
ti 1859 m. ir Egipto valdžia pristatė 25.000 
darbininkų, kurių skaičius vėliau buvo po 
truputį mažinamas, kai pabaigtas kasti Gė
lojo vandens kanalas į Izmaliją ir pristaty
tos galingos kasamosios mašinos. Išmesta 
apie 75 milijonai kūb. metrų žemės. Darbai 
buvo pabaigti 1869 m. Kanalas turi 168 km. 
arba 87 jūrų mylias, ilgumo. Jo platumas 
vandens paviršiuje įvairuoja nuo 80 iki 135

metrų, o gilumas svyruoja tarp 11 ir 12 met
rų. Naviguojamo dugno platumas 45 metrai. 
Visa statyba minimum parėjo 19 milijonų 
svarų (arti milijardo litų). Beveik trečdalį to 
kapitalo (6 mil. sv.) įnešė Egipto Khedivas, 
didelis projekto rėmėjas. Supratę savo klai
dą, anglai pasistengė gudrybėmis įsigyti iš 
prasiskolinusio Khedivo akcijų už 4 mil. 
svarų, o vėliau rado priemonių ir ant viso E- 
gipto uždėti savo plačią ranką. Šiuo kanalu 
iš Anglijos Indijon 7.500 jūros mylių, o ap
link Afriką — 11.600 j. m. Tai šis kelias su
trumpintas 4.100 j. mylių, ir Lessepso suma
nymas pagaliau išėjo didelei D. Britanijos 
naudai, nes vien jos laivai sudaro apie 55-60 
proc. viso per Suezo kanalą praplaukiančio 
tonažo. Kad sujudintas vanduo perdaug ne
griautų kanalo sienų, laivams yra uždrausta 
čia plaukti greičiau kaip 6 mylios per valan
dą (šiaurinėje kanalo pusėje).

Suezo kanalas sustiprino ryšius tarp kai 
kurių Britų Imperijos dalių, bet ypatingai 
prisidėjo prie atgaivinimo visų Mediteranos 
pajūrio kraštų. Atradus Ameriką, visi stam
bieji pasauliniai interesai iš Mediteranos per
sikėlė j Atlanto okeaną. Italija pradėjo smuk
ti ir jos kultūrinė reikšmė sumažėjo, o kilo 
visokia svarba tų kraštų, kurie turėjo arti
mesnį kontaktą su šiaurine Atlanto pakran
te: tai buvo Prancūzija, Anglija, Belgija, 0- 
landija, Vokietija ir Skandinavų kraštai. 
Prakasus Suezo kanalą žymi dalis ekonomi
nio ir net kultūrinio veiklumo vėl sugrįžo 
Mediteranos kraštams, ypač Italijai. Kokią 
reikšmę šis kanalas turi Italijos susisieki
mui su jos kolonijomis, gali pasakyti, kad ir 
šie skaičiai: Iš Genujos į Massauą pro Kapš- 
tatą 10.500, o per Suezą tik 3000 mylių. B. d.
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Jubiliejatas Kun. J. V. Inčiūra

Kunigas Jurgis V. Inčiūra 
gimė rugpiūčio 1-mą dieną 1882 
m. Ažušekščio vienkiemyje, A-

Vėliau, prie bažnyčios gavo 
nuo Lehigh and V/ilkes - Barre 
Coal Co. kampiny sklypą žemės

progą nors dalinai pasitarnauti 
mūsų garbingam veikėjui, dva
sios vadui klebonui kunigui 
Jurgiui V. Inčiūrai, draugijų 
atstovų vardu pareiškiame nuo
širdžiausius linkėjimus sukak-

MARK 
EVERY 

PA Y DAY

■X* BONO DAY
lyzavos parapijoj, Biržų apskri- ir seną medinę mokyklą, kur i* Aviniokui, kad Gerasis Dievas
ty iš tėvų Alojyzo ir Valerijos 
Inčiūrų. Inčiūrų šeimą sudarė 
penki sūnūs ir viena duktė. Tė
vas mirė 1897 m., Jurgiui besi

rengė lietuvišką mokyklą. Iš- -j21aikytų savo malonėje ir ge-

Hazleton, Pa
mokinant Mintaujos gimnazi- čia atvykusiam kun. J. V. Li

jo j. Jo motina ir sesuo mirė čiūrai teko užbaigti statyti a. a. 
tuojau po pirmojo karo, bolše-(kun. Delininkaiėio pradėtą baž- 
vikų okupacijos laiku. Kun/nyčią. Velykose įėji j naujai 
Jurgis yra jauniausias inčiūrų1 pastatytą baženyčią. Bet neil-

gyvenęs iki gruodžio 8 d. 1911'fOje sveikatoje laimingai, šu
nį., vyskupo buvo paskirtas j laukti savo ir šios parapijos 
naują parapiją, Huzleton, Pa. &uksinio jubiliejaus!

Spaudos Komisija.

MARIANAPOLIO HKIOS

Kailiniai Yra Saugus 
Investmantas!

Žiemos laike kailiniai yra didelis prietelis 
ir draugas, nes jie nevien, kad apsaugo nuo 
šalčio, bet dėlei jų, išvengiama ir ligų. Kada 
žmogus atsišaldo, tai prie jo prikimba ir viso
kios ligos. Taigi, nelaukite gilios ir šaltos 
žiemos, įsigykite kailinius šiandien, kada dar jų yra I. J. Fox krautuvėje 
didelis ir platus pasirinkimas. Paprastai, žiemos metu kailinių kainos 
daug aukščiau pakyla. Tai-gi, kodėl jų neįsigyti dabar, kada galite ne
brangiai juos nusipirkti ir labai prieinamomis kainomis?

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios 
krautuvės lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių eks
pertas ir žinovas. Jis Jums pririnks kailinius ir juos pritaikins pagal jūsų 
figūrą ir skonį. Nelaukite žiemos, ateikite į I. J. Fox krautuvę šiandien!

Jei turite senus kailinius, mes permainysime į naujus, duodami už jū
sų kailinius gerą kainą. Mūsų krau
tuvėje kailinius galite įsigyti su ma
žu įmokėjimu, o likusį balansą mokė
ti mažais mėnesiniais išsimokėji- 
mais.

racijos, tai Armija ištrauks sa
vo instruktorius.

Mokyklą veda Karo Depart- 
mentas, kurio instruktoriai 
mokina, kaip ir ką daryti bom
bardavimo metu, kaip pažinti 
neekspliodavusias bombas, 
kaip gesinti gaisrus, kaip apsi
saugoti nuo espionažo ir sabo-PAURIMAS KOLEGIJAI

Marianapolio Kolegija kartas^- k* daryti laike 
nuo karto susilaukia netikėtos ‘r daugelį kitų karo

d. 1907 metais. Čia atvykęs at-j®^? d^lDU^kida fmišrią Pramos iš mūsų tautiečių, ku 
rado gerų draugų, tai kun. J.1 - • • -«—*- «•- -

šeimoje.
Į šią šalį atvyko rugsėjo 27

gai jam teko ten būti. Vysku
pas žinodamas, kad kun. Jurgis * 

! gerai vartoja lenkų ka’bą, ge-

„ . o lUtuvių - lenkų fcv Kazimiero riems rtP‘ Pokyti Šią lietu
Mišių m kun. M. Pankų. Su M; Freeland, Pa Ten kIe.;višk, ir katalikiiką mokyklą.
pagalba gavo Scrantono vysku-t, , . ,, , .. ' ” ’ * •—" '® T „ . .. .. Ibcnaudamas aptaise klebonijąno a. a. M. J. Hobano pnjauti-.. .. ...

Forest Citv‘U’ lsdaze (lšmahavcJ° bažnyčią,
* į įtaisė naujus Uodimus (pipe)

įvykių ir
pavojų.

Dabar skelbia trumpą kursą, 
ypatingai pritaikintą karo į- 
staigų apsaugai, kuris prasidės 
lapkričio 29 ir tęsis iki gruo
džio 4 d., ir atsiliepimas karo 

Juozas Sereika, kuris produkcijos -įstaigų pagelbės 
atsiminė ir išspręsti ar verta tęsti Civilių 

Marianapolio Kolegiją, kuriai Apsaugos mokyklą, Amherste, 
užrašė šimtą dolerių. sako

Tėvai Marijonai, negalėdami Registracija įvyks sekma- 
kitaip padėkoti savo gerada
riui, savo maldose prašo uita-

Neseniai buvo kolegijai užra
šyta palikimo testamente. Spa
lių 17 dieną Elizabeth, N. J. pa-mą, išvažiavo iš 

nuo kun. M. Pankaus į Bona
ventūre, N. Y., dvasinėn semi- 
narijon. Keliatos mėnesių laiko
tarpiu seminarijos vadovybė 
patyrė Jurgio Inčiūros gerą el
gesį, atatinkamą ir patenkinan
tį mokslą ir pranešė Scrantų 
vyskupui. Birželio pradžioje 
Jurgis gavo žinią ruoštis šven
timams.

Liepos 3 d. 1908 m. Scrantono 
katedroje įšvęstas naujas ener
gingas lietuvis kunigas Jurgis
V. Inčiūra. Pirmas šv. Mišias kuri šiandien gy zuojo ir teikia legijai. 
laikė liepos 8 d. Forest City, ■ uideię paramą bažnyčiai ir pa- j Painformuojame rangų visuo- 
Pa. Fasitaikė, kad tuo lai ;otar- rapijai; Šv. Aloyzo jaunų ber- 'menę kad tojį auka kolegijai 
piu Kingstone kun. V. J. Ku- mukų draugiją. Jėzaus V ar- atsirado Mrs. Giraitis (60 Har
di r Ra užbaigė statyti bažnyčią, do (vyrams) draugi, Šv. Ko- ^on st., Worcester, Mass.) pa
šventinimas įvyko liepos 19 d., žančiaus dr-ją, Maldos Apakta- sidarbavimu. Jos rūpesčiu bu- 
kuriame dalyvavo pa*s vysku* (lavjno ir Treti imk u draugijas, yo surengta bingo pnrfijat kū
pąs M. J. Hoban ir daug svečių! io pastangomis suruoštas iš- rįos pelnas 90 dolerių buvo pa- 
kunigų, draugijų ir lietuviškos kilmingas kareiviu sutikimas skirtas Marianapolio Kolegijai, 
visuomenės. Kun. V. Kudirka; 1919 m. su pavadi ir paveiks-
pakvietė naujai įšvęstą aunigė- i&is tam tikslui paruoštais. Pa-

vargonus ir įgijo lietuviams ka- sunlre 
p nes i savo testamente

Lapkričio pradžieje 1917 m. 
ga\o vyskupo paskyrimą į 
Kiagston, Pa., parapiją.

Lapkričio 15 d. 19 ' 7 m. pra
dėjo klebonauti šit Marijos Ap- j-ymo velioniui pas Dievą 
reiškimo parapijoj, Kings'on,1
Pa., ir tebekiebonauja minint
garbingą 25 m. klebonavimo ju-

KLAIDOS PATAISYMAS 
Prieš kiek laiko netiksliai bu

biliejų. Čia gyvendamas suor- vo pranešta apie Worcesterio 
gamzavo o,'. P. M. Sodaliciją,, lietuvių auką Marianapolio Ko-

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė.

dienį, lapkričio 29 d. nuo 1 iki 
5 vai. po pietų. Pamokos bus 
Amherst Kolegijoj. Aplikacijų 
mokyklai galima gauti iš Trai- 
ning Section of the Massachu
setts Committee on Public Saf- 
ety, 18 Tremont St, Boston.

Major General Needham pa
sveikino sekančias 22 įstaigas 
už pasiuntimą savo atstovų į 
Armijos mokyklą, būtent:

Keystone Mfg. Co., Walworth 
Mfg. Co., Socony Vacum Oil 
Co., Boston; Boston Woven 
Hose & Rubber Co., Cambrid- 
ge; Cambridge Electric Ligth 
Co.; Barbour Welting Co., 
Brockton; Čepe & Vineyard E- 
lectric Co., Hyannis; Eastem 
Gas & Fuel Ass’n, Everett;

Karo Produkcijos Įstaig 
Įspėjimas
------------- L

Massachusetts Visuomenės

lį Inčiūrą bažnyčios šventinimo rapijai ir draugijoms kainavo 
talkon. Kun. Jurgis k/.etimą keliolika šimtų dolerių. 192? m. 
priėmė ir laikė pirmas šv. mi- jo pastangomis buvo įkuria šeš- 
šias naujoje pašvęstoje lietuvių tadienio lietuviška mokykla, 
bažnyčioje Kingstou ir pasakė kur vaikučius mok’no lietuvi s- 
pirmą pamokslą. ' “ - "Lai rašyti ir skabyti. Laike

Pabuvęs apie mėnesį prie *Se^qui Centeanial Ce’ebration’, Saugumo Komiteto direktorius 
kun. M. Pankaus, gavo nuo vys- ’’t»-os 1-4, 1223 m., vėl jo darb’- Maj. Gen. Daniel Needham į- 
kupo pirmą paskyrimą klebonu tumu parapija ir visos draugi- spėja visas karo produkcijos į- 
į lietuvių šv. Marijos parapi-'jos puikiai dalyvaujant parade staigas, kad jos pasinaudotų 
ją, Wanamie, Pa. Ten klebonau-: su parengtu flot i -- “Rūtų Armijos Civilių Apsaugos Mo
damas greit susipažįsta su po- j Daiželis”. Dar daug būtii gali- kykla, Amherst, Mass. 
litikieriais, gavo naują sklypą ma suminėti sukaktuvininko Maj. Gen. Needham sako, 
žemės prie senos haAnyčins ir!nuveiktų visokių darbų, bet ži-,;kad iš maždaug 9000 karo in-
apsodino gražiais medžiais. Da
bar ant tos žemės stovi nauja

ianl jo būda, kad nemėgsta pa-' dustrijos įstaigų tik 22 turėjo 
gyiimų, pasitenkinsim nors hia'savo atstovus toje mokykloje,

graži bažnyčia pavadinta Auš- tr-mpa biogiafra.
ros Vartų Panelės Švenčiau
sios.

Baigiant jų nors trumpą raši- 
*>eų, džiaugiamės, kad turėjome

kuri atsidarė kovo mėnesį, ir 
jeigu Massachusetts karo įstai
gos neparodys daugiau koope-

411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Geo. Lawley & Sons Corp., Ne- Ir tautybę išlaikykit.
ponset; Betlehem Steel Co.J 
Fore River plaut and Hinghazn 
Yards; General Electric Co., 
and Pittsfield Electric Co.,
Pittsfield; Raytheon Mfg. Co.,
Waltham; Revere Knitting 
Mills, Maldės; Peąuot Mills,
Syfvania Electric Products Ine., t 
Salem; Norton Co., Worcester; “ŠV. KAZ. AKAD. AIDAI 
Westinghouse Electric Co.J Aš Aidai pilnos gyvybės 
Gilbert & Barker Co., Spring- Pumpurėlis nekaltybės, 
fieid.

SMAGUS VAIDINIMAS SPAU- 
»S DIENAI

Visomis išgalėmis remki
me savo lietuviškus laik
raščius. Juos skaitydami 
žmonės išmoks branginti 
laisvą Amerikos šalį, ku
rioje gyvena ir mylėti Lie
tuvą, kuri išugdė mūsų tė
vus ir prosenelius.

Sužinosit kas čion dedas, 
Taipgi Lietuvai kaip vedas.
“MOTERŲ DIRVA”
Aš Moterų Dirva meili 
Ir visuomet esu daili. 
Moterystėj likau tvirta 
Ir tarp vyrų net pagirta.

Kurs pavasarį išsprogsta, 
Rudens laike vaisius noksta.
“AMERIKA”
Až Amerika garbinga,
Man liuosybės nepristinga 
Mano vardas, mano žodis, 
Dvi tautybes jums parodys.dėl savo spaudos. Ruoški

me spaudos dienas, sūkel-. “VYTIS” 
kime susidomėjimą mūsų O aš Vytis vis jaunukas, 
mielais laikraščiais! į Ir atrodau vis žaliukas.

K. J. Prunskis. Mano obalsis: Ei Vyčiai,
j Dievui, Tautai ir Bažnyčiai!

LcrikroičUg Paradas .UŽBAIGIANT
Yra žmonių, kurie nė ne- Drau&ai ir draugės—laikraščiai, Esu vyras vidutinis,
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SVARBUS PRANEŠIMAS
Paimk mūsų patarimą ir PASIPIRK KALĖDŲ PIRKINIUS DA

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

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

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

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

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

FDCTURES — Electric Fixtures dėl namų, ofisų ir dirbtuvių, Fluo
rescent ir Regular Mazda po 98c ir aukščiau.

SUN LAMPS ir Therapeautic Lamps nuo $1.98 ir aukščiau.
FIREPLACE EQUIPMENT — Andirons, Screens ir Fire Sets.
Elektrikiniai Laikrodžiai nuo $3.95 ir aukščiau.
SAex & Westinghouse Coffeė Makers, Toasters, Broilers, Roaster, 

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

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

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

Samuel Kaufman, Kasininkas

DYKAI PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslūs; jei užeina skausmai 
oro permainose, pa tariam jums ban- 

| dyt ROSSE Tabs be mokesties ir ob- 
[ ligacijų. Naudojamos tūkstančių per 
i viri dvidešimt metų, gavimui greito

I
paliuosavimo skausmų Reumatizmo, 
Arthritis, ir Neuritis.

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams
Jeigu niekad nenaudojote ROSSE 

Tabs, prašom jus BANDYT juos—iš- 
bandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo
kite 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis ir 
to pakelio žema kaina, grąžinkit ne
sunaudotą dalį, ir jums nieko nekaš
tuos. Nesiųskit pinigų, tik savo var
dą ir adresą j:

ROSSE Products Co. Dept X-»
2708 W. Fa«-welLAvs., Chicaųo, III.

žino, kokie tie laikraščiai 
yra, ką jie atstovauja, kuo 
jie rūpinasi. Paprašyta A- 
merikos lietuvaitė — poetė 
Urš. Gurkliūtė - Gudienė 
eilėmis parašė tam pritai
kintą veikalėlį. Jis labai 
tinka spaudos dienos paį
vairinimui. Atatinkamai 
aprengti berniukai ir mer
gaitės, su atatinkamu už
rašu ar su atatinkamu lai
kraščiu rankose pasirodo 
scenoje, padeklamuoja 
jam skirtą posmelį, o pro
gramos vedėjas ar vietos 
kunigas paaiškina apie ką 
tas laikraštis rašo, kaip 
dažnai išeina kiek kaštuo
ja, kur leidžiamas, kas re
daktorius, kur galima už
sisakyti. Geriausia, kad 
tam tyčia parinkti žmo
nės tarp susirinkusių, o ir 
visoj parapijoj, paieškotų 
naujų prenumeratorių.

Naciai savo geležiniu ba
tu užspaudė laisvą mūsų 
spaudą Lietuvoje, parody
kime, kad laisvoje Ameri
kos šalyje gyvenantieji 
laisvi lietuviai moka su 
dvigubu uolumu darbuotis

įmania
ORABORIUE

331 Sinith St
FROVIOTNC®. R. L

V»i ižlyskit iš kampų 
Ir pasirodykit nūnai,
Kokių kas esat pažiūrų.
“DRAUGAS”
Esu Draugas aš visų 
Ir aendių ir jaunų.
Kas mane kasdien skaitys, 
Tam šviesi bus ateitis.
“DARBININKAS”
Esu tvirtas Darbininkas 
Ir nemėgstu būti dykas, 
Dirbu naudai aš kitų, 
Mylimųjų lietuvių.
“LAIVAS”
Esu Laivas geležinis,
Vešu žmones susodinęs,
Kol pasieksiu, o lelija,
Tą žvaigždėtą karaliją.
“STUDENTŲ ŽODIS”
Aš Studentų esu Žodis 
Rimtai kalbu atsigodęs, 
Matau kas pasauly dedas,
Aš moksleivių tikras vadas.
“MUZIKOS ŽINIOS”
Aš gi Muzika ir Žinios, 
Manęs klauso minių minios. 
Mano stygos Erdvę siekia. 
Už Mėnulio nusidriekia. 
“GARSAS”
Aš gi Garsas ne vaikiukas, 
Mano balsas išdidus;
Esu sargas Angelukas, 
Saugau apdraustus narius.
“SV. PRANCIŠKAUS 

VARPELIS”
Aš Varpelis toks mažiukas. 
Tik atrodau akambalukas. 
Mano balsą kas išgirsta,
Tas niekuomet neužmiršta.

j Pabučiuosiu apkabinęs 
į Katrie manęs paklausysit,

1 Ir šiuos laikraščius skaitysit.
Uri. Gurkliūtė-Gudienė.

Pietų Amerikoje Keflonės 
(spūdžiai

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

i

Ofiso: Dsxtsr IMS 
Namų: R. 82M "LIETUVIŲ ŽINIOS” 

Lietuvių Žinias skaitykit

JilOZaS
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmaolnal dtl visokių reikalą.

Albert K Baito
Pirmiau—Popo Optlcal Co.

Jums reikalingi 
leiskite mums Uegzamlnuotl aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akla

SS7 MAIN ST. Tol. 8-1M4 
WORCESTER, MASS.

275 Msln St, Webster, Mass

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINO* 5VC.
PlmdniBkč — Eva Markalenž.

«25 B. 8tb St, So. Boston, Masa
Tel So. Boston 1298.

Vlce-Ptrmlnlnke — B. GailiOnienft,
S Wlnfleld SL. So. Boston,

ProL RaiL — Ona Ivaiklenfe,
<40 B. Sikth SL. So. Boston,:

Pln. RaSt — Marijona Markoniutft, 
<115 Washington SL. Roslindale,

TeL Parkway 2352-W.
Iždininke — Ona StanlullOtS,

177 West 7th SL, So. Boston, Mass
TvarkdarS — Ona MlzglrdlenE,

9<8 B. Broadway, S. Boston, Masa
Kasos GI- — Elzbieta AukMlkalnytt,

I 119 B SL, So. Boston, Masa
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mtaeslo, 7:39 vai 
vakaro, pobainytlnėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pae protokolu raktininke.

*V. JONO E V. BL. P A* ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagtdys,
801 8tb SL. So. Boston, Masa

Vice-Pirmininkaa — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th SL, So. Boston, Masa

ProL RaėL — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk, So. Boston, Mass,

Fln. RaiL — Aleksandras Ivaška, 
<40 E. Slxth SL. So. Boston. J

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th SL, So. Bocton, Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tro 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj
492 B. 7th SL. So. Boston. Masa.- - -

Valgomų Daiktų Krautuves

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

Pmbs BudmaMS Pertos Huto)
48 CrOSCOnt Avonuo pt Baltruiiūnat - p. Klinga, Sao. 
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Arenus 753 Broadvray 
Dorcbester, Mass. COL 1981 Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

i.
t
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VIETINES ŽINIOS

ŽINUTES

Lapkr. 18 d., mirė, Metropo- 
fttan State Hoepital, daug me
tų sirgusi, Veronika Zarembie- 
nė, 67 metų. Amerikoje pragy
veno 40 metų. Paliko sūnų Vin
centą. Tapo palaidota, iš Az. 
Petro bažn., lapkričio 21 d.,*9 
vai. ryte, Naujos Kalvarijos 
kapuose. Melskimės už miru
sius.

] Tą pačią dieną ištekėjo Ame
lija Šinkūnaitė už kareivio Ed
mundo Robary.

Taip pat tą dieną tapo pa
krikštytas Edvardas Jonas, sū
nus Edvardo A. ir Bronislavos 
(Kengraitės) Švagždžių.

Lapkr. 21 d., Jonas Mažeika 
apsivedė su Adolfina Masiuly
te. Liudijo Juozas Januškevi
čius ir Aldona Masiulytė.

DAKTARAI

Lapkr. 22 d., tapo pakrikšty 
tas Jonas, sūnus Jono - Stanis
lavos (Jovaišaitės) Jankauskų. 
Kūmais buvo adv. Antanas 
Jankauskas (Young) ir Julė 
Jovaišaitė.

Antradienį, tėvas išėjo ka
riuomenėn.

TeL Kirkland 7119

Pttfae Landas, MD,
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
v Cambridge, Mass.

Lapkr. 21 d., Dr. Kasparas į- 
sivilko į U. S. A. tarnybos uni
formą. Leitenanto komandie- 
riaus rūbuose jis atlankė Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčią ir 
oficialiai atsisveikino su vietine 
lietuvių dvasiški ja. Jis įstojo 
tarnybon lapkr. 23 d. Lai Die
vas jam padeda tarnauti Die
vui ir Tėvynei.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
— Vokiečių ypatingasis i gos reguliuosiančios 

teismas nuteisė kaunietį mybą ir prekybą.
Antaną Adomaitį, 41 me
tų amžiaus, mirties baus
me. Jis buvęs ieškomas už

ga-

Laikraštis dar vienu sa
kiniu prasitaria, kad są
jungos “ruošiančios pri-

vagystę. Atėjus krimina- vatizaciją,” tačiau nieko 
linės policijos valdininkui' aiškiau nepasako, kokiu 
į jo butą, Adomaitis ban- ■ būdu ta “privatizacija” 
dęs pabėgti ir pavartojęs; numatoma vykdyti, 
ginklą. __i;:.—r-----

VerŠa Dirbti Miškuose

Visi patriotai. Šis ketvertukas irgi pildo gasolino ir 
padangų paskirstymą ir taupymą. Tai Lashley ketver
tukas iš Litchfield, Ky.

Art. Polyna Stoska (Stoškiūtė) 
Bostone

{VAROS SKELBIMAI
“KOMUNIZMAS IR REVO

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

UEHOS AUUH. P1BMO KtOHOtO w

Valandos: Nuo 2 nd 4 
" Nuo 6 Ari«.

TeL ŠOU 2805

Dr.lLh
DR. AMELIA E.RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VAT.ATjpna-__
• ryto Iki 7 vai. vakare

9 ryto iki 12 vaL 1

Tel. ŠOU 2712

Ar. 1 C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Bioadway 
So. Boston, Mass.

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2990

Ofiso valandos nuo 9 11d 12, nuo 
1:30 11d 9 Ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼. 
Seredomis nuo 9 11d 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 Od 9 vai vak. 
Nediliomis nuo 9 Iki 12 vaL dieną

(pagal sutartį)

— LAUKUVA. Gudaus
ko ūkyje, Remžinčių kai
me. kilo gaisras. Sudegė — Vokiečių

TIKRAS, BKI»

MEDUS
laikraščiai

šio ūkininko tvartai ir ja-irašo kad šiuo metu 1500 
vams bei pašarui skirtos Kauno gyventojų išsiųsta
daržinės. Ugnyje žuvo ir 
ūkio padargai. Gaisras ki-

į miškus malkų žiemai pa
ruošti. ši prievolė tiek

(1<W% PURE KONEY)

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai >

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

lo iš negyvenamojo namo. mįestų darbininkams, tiek 
įstaigų valdininkams bei

Lapkr. 23 d. ir 24 d., kun. . . .
Abrą^inskas kalėdoja apie E. Pereitu šeštadienį, la,p“I Darbininkų Radio prog- 
5th St., E. 6th St., ir apie skers- kričio 21 d. art. Polyna] ramos vadovybė sveikino
gatves. 1 Stoškiūtė, atvykus į Bos-

Try^riadipnį ir penktadienį j toną koncertuoti, malonė- 
kun. Jenkus kalėdoja Dorches- j® atvykti į WCOP radio 
tgjy stotį ir pasveikinti Darbi

ninkų Radio programos
Ketvirtadieny įpuola laisva — j klausytojus.

Padėkos Diena. Žmonės turės
>rogos pasimelsti. Šv. Petro 
ietuvių par. bažnyčioje šv. mi
šios bus laikomos: 8 v. r. Mari
jonos Navickienės vėlei, 8:30 

r. už Saldžiausios širdies V.
J. draugijos mirusius narius.

Daug kas klausia, dėlko 
art. Stoškiūtė nekalbėjo 
lietuviškai. Karo metu ra
dio stoties tvarka, kad vi
sos kalbos turi būti ang
liškai arba kita kalba, jei
gu yra iš anksto priduota

šv. Teresės novenos pamal- ] kalbos vertimas., r 
dos, kaip paprastai bos laiko- Art. Polyna Stoškiūtė 
mos trečiadienį, 7:36 v. v. po jų I atvyko nepasiruošus kal- 

pamaldos Pranciškonų j bėti ir netikėtai. Jos kai 
Brolijos. Į bos tekstas nebuvo iš ank

sto priduotas stoties vir-
Gražus tikybinis teatras “In- |šinįnkui. Todėl ji ir kalbė- 

diečių Rožė” bus vaidinamas, jo anglų kalba 
bažnytinėje salėje, lapkr. 29
d., 3 vai. p. p. Įžanga 35c. Pel-| 
nas Seselėms mokytojoms.

Panelės Stočkiūtės koncertas, | 
puikioje -Symphony salėje sėk
mingai praėjo. Ji yra labai gi-1 
liukinga artistė. Milžiniškoji 
Symphony salė buvo beveik 
pilna jos pasekėjų. Didžiulė 
klausytojų proporcija buvo lie
tuvių. Kun. Jenkus ir Sodalie- 
tės išpardavė 400 tikietų. Tai 
didelis jiems ir joms kreditas.

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery SU No. Mus.

Tel. TROwbridge 9330

J.Repshis,M.D.I
(REPSYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

SVEIKATA—BRANGIAUSIAS 
TURTAS

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis, žievėmis, žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados Štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu 81.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierini dolerį laiSke. adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS 
140 Athens Street,

SO. BOSTON. MASS.

NDOŠIBDŽIAI 
DtKOjii

Spalių 30 dieną teko man su
sirgti ir pasiduoti sunkiai ope
racijai. Ligos laike aplankė 
daug draugų ir prietelių, ku
riems nuoširdžiausiai dėkoju. 
Ypač esu dėkingas kun. J. Pet
rauskui, kuris aprūpino mane 
Šv. Sakramentais, kun. A. Ab- 
racinskui, kun. dr. K. Urbona
vičiui ir kun. J. Skalandžiui už 
aplankymą. Taipgi dėkoju Jė
zaus Nukryžiuotojo Sesutėms, 
kurios taipgi mane aplankė ir 
atsiminė savo maldose. Širdin
gai ačiū tariu Jonui ir M. Jes- 
kelevičiams už užprašymą šv. 
mišių mano intencija. Ačiū vi
siems, kurie tik kokiu būdu 
man esant 'ligoje padėjo.

KAZYS GRIGAS, 
Montello, Mass.

Pagelba 
nugaros skaus
mo be sugaišto

' laiko

WS3SJOWS«X»Be36SW3SSSSSSS30SSOSSOSXS«SSSeSSSS10SSS»85S^

NOVENOS
NOVENA prie 6v. Prancitkaua Asyžiečio. Kaina ..........—
NOVENA prie Motinbe Gerosios Patarties. Kaina ---------
NOVENA prie Dievo Motino* Nuolatinė* Pagelbo*. Kaina 
NOVENA už Siela* Skaistykloje. Kaina
NOVENA Stebuklingojo Medatikčlio Dievo Motinca Garbei. Kaina 15c.

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

— Kaune išleistas įsaky
mas, pagal kurį visi tie 
gyventojai, kurie į miestą 
atvyko po pereitų metų 
birželio 22 d. ir neturi 
nuolatinio užsiėmimo, tu
ri grįžti į savo senąją gy
venamąją vietą. Taip pat 
kai kurios įstaigos ragi
namos išsikelti į tokius 
miestus, kur esą daugiau 
laisvų patalpų.

Tik "Išrinktieji" Gausiąp. Stoškiūtę ir dėkojo jai 
už atsilankymą.

KOMCCBTAS
Sekmadienį, lapkričio I ~ Vokiečių komisaras 

22 d., Symphony Hali, Šiaulių srityje Gewecke
Bostone, įvyko art. Stoš- ^ankėsi Tauragėje, šia 
kiūtės koncertas. Dalyva- Pr°Sa Ts pareiškė, kad ge- 

' vo apie 1,800 žmonių, ku- busianti skiriama tik 
'rių tarpe buvo apie 500 Įsiems ūkininkams, kurie 
lietuvių. Art. Stoškiūtė la-1 geriausiai” atliko maisto 
bai gerai pasirodė. Tik ir kitokių produktų pris- 
gafta, kad ji iesadamavoĮtatymo prievolę, 
nei vienos lietuviškos dai- .
neles, nes lietuviai to ti- ~ KaiP /Kauener
kėjosi Zeitung (IX. H), į Lietu-

Anglų laikraščiuose til- |vą buvo atvykusi olandų 
po įvairių kritikų kritika. I Kytų Kompanijos dele-

Tikimės, kad gal atsiras &aciJa su Jos pirmininku 
ir lietuvių kritikų, kurie |K°st von Tonnington prie- 
įvertins art. Polynos Stoš- . Deiegacija su vo-
kiūtės dainavimą naga 1 kiečių įstaigomis vedusi 
savo geriausį ąupratimą. derybas dėl “olandų jėgų 

1 įsijungimo tut tuojau” že 
mės ūkio srityje.

tarnautojams. Joje taip 
pat turi dalyvauti studen 
tai. Prasidėjus mokslo 
metams, jie turės įrodyti, 
ar atliko medžių kirtimo 
prievolę.

Kauno laikraštis ‘Į Lais
vę’ rašo, kad aplankius 
Vytauto Didžiojo Univer 
siteto studentus, dirban
čius Bražiškių bei jūrės 
miškuose, patyrtas di
džiausias sunkumas su 
maistu, dėl kurio dirban
tieji yra pastebimai su 
menkėję. Tiesa, dabar 
maisto normos kuro ga
mybos srityje dirbantiems 
tarnautojams padidintos. 
Studentams jos nebuvo 
pritaikytos.

Privalomas darbas įves 
tas ir durpėms kasti.

Kauno miesto burmis
tras skelbia, kad kuro pri
statymas nesąs pakanka 
mas, todėl iki atskiro pa 
rėdymo Kauno gyvento
jams būsią leista įsigyti 
tiktai 25% pareikalautojo 
kuro.

Art. Polyna Stoškiūtė - 8 ™
Padėkonės dieną praleis <“• *? Pranes?'
su savo tėveliais Worces-kad Ostiando pramones 
teryj. Jeigu ji kurią dieną ir. Pre ybos įmones sujun- 
būtų Bostone, tai žadėjo ?lamos„‘ ses*“ 
atlankyti "Darbininko” £ngas „ P?«al » 5““ybos 
redakciją ir kitas lietuvių P?61 Pre y*1?8 rusJ‘ "L®11 su' 
įstaigas ’ darytos trys sąjungos,

kurios apima 1) pluošto
Linkime art. Stoškiūtei (tekstilės, drabužių, po- 

malonių atostogų su sa-Įpįerio ir celiulozės). 2)

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog Ls 
medus Bėra tikras bičių medus

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė______  85c.
5 svarai ------------------$1.25
Galionas, 12 svarų___ $3.00
Persiuntimą mes patys apmo> 

(kame. Siunčiame irgi C.O.D. 
Končiaus Bitininkystė 

57 Battery St.,
No. Abington, Mass.

— Vokiečių spauda pra
neša, kad Kauno gyven
tojas Petras Astrauskas 
nuteistas 3 mėn. kalėjimo. 
Jis buvo kaltinamas ne
teisingų žinių suteikimu, 

I kurių pagrindu jam buvęs 
suteiktas leidimas pasi
naudoti geležinkeliu ke
lionei į Vokietiją. Vokie
čių įstaigos ta proga įspė
ja, kad ateityje už tokios 
rūšies nusižengimus būsią 
baudžiama “žymiai sun
kiau”.

«/ —*-»—
hOfiiTini

coNSTABLE 
Real Estate A Insurance 

JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 
COAL-COKE-0H.

Šou 4618

UthuanianFumilureCo.
Res. Šou 3729

MOVERS— 
Insurod and

Local A Long 
Dlstanoe 
Movlng

326-328 WestBroadway
So. Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

1068

BayYiew Motor Service
STUOEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lšdlrbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

1 Havnlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.
Kapočlūnas h- Peter Trečioką* 

Savininkai.

Nėra reikalo lepinti nugaros skau
smo iš raumenų skaudėjimo. Grei
tai geibsta ntis Johnson’s Red 
Cross Kompresas uždėtas ant 
skaudančios dalies duoda tikrą ži
lumą ir švelnų sustiprinimą. Kol 
Kompresas gydo tu gali dirbti!
Produktas Johnson A. Johnson, pa
saulio didžiausios išdirbystės chi
rurgiškų tvarstų.

JOHNSONS
P E D C P O S S

PLASTER

vaisiais ir geriausių 
mių koncertuojant.

sek-

Sekmadienį, lapkričio 22 
d., 3 vai. po pietų, Bostone 
įvyko iš aro puolimų pra- 
tyba, kuri buvo sėkminga. 
Labai gerai savo pareigas 
atliko apie 30,000 apsigy
nimo darbininkų.

medžio ir 3) statybos įmo
nes. Panašios sąjungos 
numatytos metalo, odos, 
stiklo, keramikos ir kt. į- 
monėms. Minėtos sąjun-

For Vistory 

0. S. DEFENSE
BONDS
STAMPS

GRABORIAI

SMAGU MELSTIS

Infliacija 
kurio tu 
Nugalėk ją 
sutaupomas.

yra priešas, 
negali matyti, 
ą Karo Bonų

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

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

į ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu
tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridi- 
kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Norintieji gauti knygutę — "KAIP TAPTI 

I AMERIKOS PILIEČIU?”—įdėkite į konvertą 25* 
ir priklijavę 3^ štampą, pasiųskite "Darbinin- 
|kui", 366 W. BToadvray, So. Boston, Mass. ir tuo
jau ją gausite.

Iš
"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 

už labai nupigintą kainą:
“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos

apdarai*, auksiniais kraštais, 432 puslapių.... $2.50
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše

liai, 192 pusi--------------------------------------------------- 35c.
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos

Ir lankstūs vtrfcliai; apvalūs Kampai ------------ $1-25
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai $1.00
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai

su kablke--------------------------------------------------------$1.50
PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,

555 pusi..................................................................... $2 75
SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro viršeliai,

raudoni kraštai, 384 pusi.----------------------------- 85c.
VYRAI BROLIAI, spectaH vyrame maldaknygė, 

parinktos gražiausios maldo*, šilkinė labai plo
na popiera. Juodi kolenkoro viršeliai...................$2.50

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

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

kraštai, 288 puslapiai. Kaina .......... ................$1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai,
328 puslapiai. Kaina ............ ................. . ............ —.... 65c.

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

S. Barasevičias ir Šonus
MOTERIS PAGELBININKB
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJA8 
Turi Rotaro Teises

254 W. Broadway,
80. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

638 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

1

CASPER
PUNERAL HOME
187 Dorchester Street

8outh Boston, Mas*.

Joseph W. Casper
(KA8PERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 

Koplyčia šermenim* Dykai
Tol. ŠOU Boston 1437 

8OU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
BOVTH BOSTON, MASS.

D. A. Zalstskaa F. E. Zaletsks* 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. BOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2809



Antradienis, Lapkr. 24, 1942 8

Naminis Frontas
DARBININKAS

PJŪTIS DIDELE!jei pataisymai yra reika
lingi, jis pataria juos pa
daryti ir nepasirašo for
muliaro tol, kol tie patai
symai nebus padaryti.

AR PADANGŲ INS
PEKCIJA YRA PRIVER-

| KOKIĄ ROLĘ LOŠIA 
Į PADANGŲ INSPEKTO- 

1 J IRIUS? Padangų Inspekto-
1 d* rius nėra jus varžantis pa- . ,

prasideda oficialiai Prl'reigūnas. Jo pareiga yra STINA. TAIP. Jei kas ne- 
verstina Padangų Inspek- pa<jėti jums kad jūs ga- ^uos patikrinti savo pa- 
cijos programa. Tatai rei- lžtumSt geriausiai išnau-
škia, kad nuo tos dienos, do^ jūsų padangas ir il-
ik* Y^esn*° ,Par^f,mo’ giausiai naudotis automo- 
kiekvienas A , B ar |jįjju Padangų Inspekto- 
“C” gazolino knygutės tu- rius padeda kiekvienam 
reto jas, turi periodiškai automobilio savininkui: 
patikrinti savo automobi-l x pastebėti reikalingą 
lio padangas. Kas to ne- pataisymą pirm negu už
darys, gali netekti savo leistas mažas susigadini. 
gazolino skirstymo kny-!mas visiškai sunaikįns 
gutes arba teises gauti
padangas.

PADANGŲ
INSPEKCIJA

dangų iki 1943 metų sau-! 
šio 31 dienos, jis gali ne-! 
tekti savo gazolino skirs
tymo knygutės arba tei
sės gauti padangas.

AR PADANGŲ INS
PEKCIJA YRA APMO
KAMA? Pagal galiojan
čius parėdymus Padangų 
Inspektorius gali imti už 
patikrinimą visu keturių 
ir vienos atsarginės pa
dangų 25 centus. Jei pa
dangos reikia nuimti nuo 
rato, kad geriau jas patik
rinti, inspektorius gali im
ti už kiekvieną numautą 
padangą po 50 centų.

padangą ir nurodyti, kaip 
ją pataisyti, kad ji galėtų 

KAS TURI DUOTI TIK- dar tarnauti.
RINTI SAVO PADAN-i 2. Nuspręsti ar padanga 
GAS? Visi “A”, “B” ir “C” j reikalinga naujo padengi- 
gazolino skirstymo kny- mo, ar reikia pakeisti, 
gučių turėtojai turi duoti Padangų Inspektorius pa- 
patikrinti savo automobi- tars jums padangą pakeis- 
lių padangas. ti arba naujai aptraukti,
6ANGUPRrNSPEKCUPOAšie3.^brtjkali nokusį šimtai Jungtiniu VaL, 

PROGRAMA? Padangų naudojimą padangų. To- tybn, miestų ir miestelių 
tikrinimas prasideda 1M2 kūne neatsar- rodo, ką demokratija gali
metų gruodSo 1 d. Du mė- flal va^.“°Ja T'12
tiesiai vėliau - sausio 31 taip važiuoja, kad pūdan
ti. - kiekvienas keleivinio goS draskytųsi kenkia vi- 
automobUio savininkas sle“s automobilių savi
tuos būti davęs patikrinti ?lnka“s a P?1?8. T°-
savo padangas. I automobilistai gali ne-

i tekti savo gazolino skirs- 
KAIP DAŽNAI PADAN- tymo knygutės.

N4MnAtRITB0fTI h-rRt-’ KAIP REKORDUOJA- 
NAMOS. Jos turi būti ti- MA PADANGŲ TIKRINI- 
knnamos reguliariai. MAS? Kiekvienas auto- 
Žmogus kurs patikrins, mobilio 3^^ su 
jūsų padangas pirmą kar-p.^ „B„ „

savokada

pasiekti laisvu pasiauko
jimu, kad nuveikus Hitle
rio pastangas pavergti vi
są pasaulį.

Tipinga tame darbe yra 
mažas prerijų miestas 
Norfolk, Nebraskos javus 
auginančioj lygumoj. To 
miestelio piliečiai pasi
stengė bendromis jėgomis 
padėti mūsų krašto karo 
pastangoms.

Biznieriai ir moksleiviai 
ėjo ant farmų padėti su
imti derlių ir pašalinti 
laukų darbininkų trūku

Stambi pradžia San Francisco vajau kvoto, kur buvo užsimota suorga
nizuoti 7000 U. S. Laivynui vyrų. Šiuo atveju pirmoji partija susidarė iš 
500 vyrų. Tai lapkričio mėnesio vajaus rezultatai.

tą, pasakys jums, ; knVeute turi turėtijūs turite pribūti antram,! au^bflyje Padangų In-
treciam n- sekamiems pa- spekeijos ■” Rekordavimo ~________ „ .

imama ( us nu- Formuliarą, šitas formų- mą. šeimininkės ėjo sava 
statymas laiko pareina liaras galima gauti iš jūsų noriai dirbti ant farmų.

to’ u ” Karo Kainų ir Racionavi-i Miesto mokykloje yra
ymo njgu ę jus tu- mo Įg^aigų^ jej jQs jo atidaryti kursai, kur mo- 

nesate gavę ir jis turi būti koma įvairių karo laiko 
darbų. Pirkliai susidėję

LRKSA Moderniai Sutvarkyta 
Fraternalė Organizacija

Informacijos Apie Certifikatų 
Rezervus

LRKSA generalinis nau- aplikacijų blankų, brošiu- 
jų narių vajus prasidėjo • relių išleistų lietuvių ir 
šių metų lapkričio 1-mą.langių kalbomis, informa- 
Organizatoriai ir kuopų! ei jų apie komisus ir t. p.

rite).

KUR DUOTI TIKRINTI | visada laikomas automo- 
PADANGAS? Daugelis bilyje. Po kiekvieno pa-
aptarnavimo stočių, pa- dangų patikrinimo, ins- , sutaupius gazoliną ir dar- 
dangų pirklių ir garažų pektorius užrašo kada pa- bą.

pristatinėja prekes, kad

veikėjai raginami stoti j 
darbą nuo pat vajaus pra
džios.

Apsirūpinimui reikalin
ga “amunicija”, kreipki
tės į centrą, kuris prisius

Kainų Administravimo O- dangos tikrintos, jis pažy- 
fiso (OPA) buvo paskirti mi greitumo rekordą, su- 
jūsų mieste ar valsčiuje, rašo visus serijinius nu- nų atsarginių dalių ir ki- 
kaipo oficialios Padangų merius padangų ir pašte-’tų, dirbtuvėse naudojamų, 
Inspekcijos Stotys. Eikit bi, jei reikalinga, kokius j mašinų dalių. Metalo ir 
pas vieną iš tų paskirtųjų, pataisymus reikia daryti i gumos laužas yra renka- 
kur jūs norite. Žiūrėkit, padangoms. Jei jokių pa- j mas viso miesto ir visų 
kad būtų iškaba, kad ta į- taisymų nereikia daryti' gyventojų bendromis pas- 
staiga yra oficialinė Pa- padangoms, inspektorius1 tangomis. Plieno laužo su- 
dangų Inspekcijos Stotis, pasirašo formuliarą. Bet trinkta daugiau, kaip po

Liko atidarytas bendras 
sandėlis žemės ūkio maši-

Dabartiniai Susivieny
mo certifikatai yra su
tvarkyti moderniškiau- 
siais pagrindais, kokius 
turi tik pačios pažangiau
sios organizacijos.

Pirmiausia apie rezer
vus. Pasitaiko, kad narys

133 svarus kiekvienos gy
ventojo galvos.

Miestas taip pat daug-netenka darbo, sunegalė- 
dirba karo bondsams ir; jo, ar dėl kitų priežaščių 
ženklams parduoti, ten a- neišsigali mokėti nustaty- 
tidaryta darželiai, kad tų duoklių. Tada jis turė-

maisto pagami- 
rūpinamasi ne

KAIPATRODO JŪSŲ 
CIGARETAS LYGINANT SU

OW Goto

MAŽIAUSIA Eniranth| Savybių 

MAŽIAUSIA Nikotino
Kaip parodo bešališkas, nesam
dytas 7 rūšių vadovaujančių ci- 
garetų Reader’s Digest tyrinė
jimai.

Reader*a Digest darydama tyrimą nebandė OM Gold pakelti 
pardavimu, arba pažymėti viršenybę vienam iš 7 rūšių ciga- 
retų. paskelbiant savo magazine. Vistiek. šie tyrimai padarė 
daug inpresijc* skaitytojams, tūkstančiai rūkytojų pasisuko j 
Old Golds. Pasitenkink jais ir pats — padaryk tuojau!

P. LORILLARD COMPANY. Eadablished 1760

PASIKLAUSYK NELSON EDOY DAINAVIMO ANT WEEI 8 P. M. TREČIADIENI

daugiau 
nūs; ten 
balų ir taukų liekanų rin 
kimu, vilnonių senų dra
panų rankiojimu, drabu
žių siuvimu, vaikų prie
žiūra ir k.

Miesto komitetas duoda 
pagelb, ir patarimus šei
moms, kurių nariai tar
nauja ginkluotose pajėgo
se.

Norfolk neturi didelių 
karo dirbtuvių ir jis ran
dasi toli nuo mūsų tautos 
darbščiųjų industrijos 
centrų. Bet to miesto dirb
tuvės ir sandėliai dirba, 
kiek tik gali, o jo gyvento
jai visviena dirba karo 
darbą savanoriai, laisvai 
kooperuodami. O.W.I.

damas bile klasės certifi- 
katą (išskiriant senosios 
A klasės) gali sustoti mo
kėti ir pasilikti nariu. Jis 
gali pasirinkti išmokėtą 
(Paid up) arba pratęstą 
(Extended) apdraudą.

Daleiskime, kad 20 Year 
Payment Life certifikatas 
išduotas pagal 20 metų 
amžių už $1,000.00. Narys 
moka tris pilnus metus, o 
po to sustojęs mokėti duo
kles gali pasirinkti išmo
kėtą (Paid up) ir pratęstą 
(Extended) apdraudą. 

Jeigu pasirinks išmokė-

Prie 20 Year Endow- 
ment at age 60 yra cash 
vertės išsibaigus pratęs
tos apdraudos periodui.

Išmokėtos ir pratęstos 
apdraudos verčių lentelės 
yra išspausdintos kiekvie
name certifikate.

Jaunamečių skyriaus 
klasės B-20 Year Payment 
Life, C-20 Year Endow- 
ment ir D-Whole Life ap
draudos certifikatai šalę 
išmokėtos ir pratęstos ap
draudos turi atsiskaitymo 
grynais (cash surrender) 
vertės.

Taigi turime pažangią 
lietuvišką katalikišką fra- 
ternališką organizaciją, 
kurioje galime apsidraus 
ti patys, apdrausti savo 
šeimas ir patikrinti pro
tekciją savo brangiau
siems asmenims. Tuo 
reiktų tik didžiuotis ir vi
somis jėgomis prisidėti, 
kad Susivienymas po savo 
vėliava sutrauktų visus 
lietuvius ir lietuves galin
čius tapti nariais.

Turėdami galingą Susi- 
vienymą, turėsime dides
nę įtaką šios šalies eko
nominiame, kultūriniame 
ir politiniame gyvenime ir 
būsime pajėgesni pagelbė
ti mūsų senai tėvynei Lie
tuvai atgauti laisvę ir ne
priklausomybę.

Visus Susivienymo prie
telius, visus tautos mylė-

TėvųPrandSnm Rekolek
cijos Ir Misijos 1942 m.
Chicago, IU. — švč. Panelės 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., švč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo novena ir misijos, 
lapkričio 29 — gruodžio 8 d., 
T. Justinas Vaškys.

Chicago, III. — šv. Kryžiaus

tą apdraudą, jo certifika-' tojus kviečiame į darbą— 
tas mirties laiku bus ver-Įį naujų narių mobilizaci- 
tas $85.00. Jeigu pasirinks jos darbą.
pratęstą apdraudą certifi
katas bus galėję 3 metus! 
ir 177 dienas. Atsitikime, 
jei narys mirtų prieš šio 
periodo išsibaigimą, pilna 
jo certifikato suma būtų 
išmokėta jo pašalpgaviui.

Išmokėtos arba pratęs
tos apdraudos vertės duo
damos metinėse datose, 
po trijų ar daugiau pilnų 
metų duoklių mokėjimo.

Jei certifikatas išduotas 
už mažesnę sumą, tuomet! par., gruodžio 13—20 d., T.. _ .

Justinas Vaškys ir T. Juvenalis j išmokėtos ir pratęstos ap-
Liauba.

Keicanee, IU. — šv. Antano 
par., gruodžio 21—25 d., T. Ju
venalis Liauba.

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard SL

Pittsburgh, Pa.

draudos sumos yra pro- 
porcionaliai mažesnės.

Išmokėtos ir pratęstos 
apdraudos vertės yra duo
damos ir ant Endowment 
at age 60 ir 20 Year En- 
dowment certifikatų.

Milijonai stabmeldžių 
dar šiandieną nėra girdė
ję Kristaus Vardo, nei pa
tyrę laimės gyventi su 
Juo.

Bet ir daugelis tų, kurie 
nešioja Kristaus vardą, 
kurie iš dieviškojo Išga
nyto jaus patyrė tiek daug 

i meilės, gyvenimo sūku- 
i riuose pametė Kristų — Jį 
iizarė iš savo namų ir sa- 
vf> širdžių.

Į Taip pat nemažas skai- 
Į čius Amerikos Lietuvių, 
suvilioti gražiai skamban
čių šūkių ir apgaulingų 
pažadų, išsižadėjo savo 
Tėvynės ir dieviškojo Iš- 
ganytojaus. Bet savo sie
los gelmėse, šie mūsų su
viliotieji Broliai Lietuviai, 
ilgisi Kristaus ir nori prie
Jo grįąti.

Religingą Rusijos liau
dis laukia katalikų misijo- 

įnierių ir yra pasiryžusi 
grįžti į Katalikų Bažny
čią. šiandieną daugelis y- 

įra įsitikinę, kad po šito 
baisaus ir žiauraus karo 
katalikybė Rusijoje pra
žydės visu savo grožiu ir 
pasaulį pripildys savo 
šventumo kvapu. Azijos 
plotai gaivinsis Rusijos 
katalikybe! ,

Tat, pjūtis didelė, gi dar
bininkų maža!

Brangūs Jaunuoliai, 
kviečiami Jūs stoti į eiles 
tų apaštalų, kurie su Šv. 
Pauliaus užsidegimu skel
bia pasauliui gerąją nau
jieną — meilę ir taiką, ir 
neša Kristų į namus, šei
mas ir žmonių širdis!

Jaunieji Draugai, jei no
rite Šv. Pranciškaus vado
vybėje dirbti Kristaus vy
nuogyne, jei norite tapti 
pranciškonais misijonie- 
riais ir ypatingai pasi
švęsti misijoms Rusijoje, 
kur ilgus šimtmečius pa
sekmingai dirbo Tėvai 
Pranciškonai, stokite į 
Lietuvių Pranciškonų vie
nuolyną, 310 Orchard St., 
Pittsburgh, Pa.

Į Lietuvių Pranciškonų 
vienuolyną priimami visi 
gabūs, baigę High School, 
gerų lietuviškų katalikiš
kų šeimų sūnūs.

Jaunuoliai, įstoję į vie
nuolyną ir atlikę vienų 
metų novicijatą, Tėvų 
Pranciškonų Kolegijose ir 
Universitetuose vienuoly
no lėšomis ruošis kilniam 
misijų darbui.

Dėl smulkesnių priėmi
mo sąlygų prašome kreip
tis sekančiu antrašu:

FRANCISCAN FATHERS
Rev. Justin Vaškys, O.F.M. 

310 Orchard St., 
Pittsburgh, Pa.

SKAITYKITE ir PLATINKITE
du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

DARBININKĄ’33

“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.




