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Gruodžio 7 d. š. m. suėjo 
lygiai metai, kai Japonijos 
karo jėgos pasalingai už
puolė mūsų šalies laivyną 
Pearl Harbor uoste.

Kaip žinoma, Japonijos 
atstovai Washingtone ve
dė taikos derybas su mūsų 
šalies vyriausybe, ir tuo 
pačiu laiku jie ruošėsi už
pulti mūsų nepasiruošu
sias karo jėgas.

Metinės sukakties pro
ga, Jung. Valstybių Laivy
no departmentas paskel
bė nuostolius, kuriuos ja
ponai padarė mūsų šaliai. 
Tai buvo plėšikiškas už
puolimas.

Pearl Harbore priešas 
nuskandino vieną Jung. 
Valstybių didelį karo lai
vą. lengvai sužalojo tris 
didelis karo laivus, vieną 
nedidelį lėktuvnešį, tris 
šarvuotlaivus ir labiau su
žalojo ir nuskandino kelis 
kitus mažesnius laivus.

Sužaloti laivai beveik 
visi tapo pataisyti ir pa
leisti veiksmams prieš 
priešą.

Pasalingas priešas— ja
ponai laike to užpuolimo 
sunaikino 177 Jung. Vals
tybių lėktuvus, užmušė 
2,343 kareivius ir jūrei
vius, žuvo be žinios 960 A- 
merikiečių.

Gruodžio 7 diena bus il
gai atmintina Amerikie
čiams. Tai buvo banditiš
kas, pasalingas ir žiaurus 
užpuolimas. Pearl Harbor 
užpuolimas suvienijo vi
sus Jung. Valstybių pilie
čius.

Šiandien mūsų šalis yra 
vieninga ir galinga. Mūsų 
karo jėgos sėkmingai vei
kia prieš priešą — Ašį vi
suose karo frontuose. Nė
ra abejonės, kad pergalė 
yra mūsų pusėje.

Suvienytos Tautos, lai
mėjusios pergalę, išlais
vins pavergtąsias tautas 
iš nacių vergijos ir grąžins 
joms laisvę.

Minėdami šią metinę su
kaktį, dar labiau suvieny
kime visas mūsų jėgas. 
Nuoširdžiai remkime mū
sų šalies vyriausią Karo 
Vadą, Prezidentą Roose- 
veltą, gausiau pirkime Ka
ro Bondsus. Vienybėje — 
galybė!

įvyks Lietuvių Vadu 
Svarbus Suvažiavimas
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Iškraustyti Gyventojus 
IšSidly i

------------------- j
Londonas, gruodžio 7 — 

Reuters žinių agentūraĮ 
skelbia Morocco radio ži
nias, kad Vokietijos na
ciai įsakė Italijos vyriau-, 
šiai vadovybei iškraustyti 
visus gyventojus iš Sicily, j 
Viduržemio strateginės 
salos, kurią Alijantai gali' 
netikėtai užpulti ir įsi- ! 
veržti. Sicily sala yra 
šiaurinėje Italijoje. ,

Tas pats radio skelbia/ 
kad ant Sicily salos bus 
pastatytas Vokietijos na-• 
cių kareivių garnizonas, j 
Dabar naciai jau turi ten 
stiprias oro jėgas, kaip 
pranešimai sako, tas labai 
erzina vietinius gyvento
jus.

Lietuvos Kvota Atdva

•' ■

T. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

.OIENIS (Friday) GRUODIS (December) 8 D.. 1942 M.

Yankiai- kariai tarpkempiniuose žąidimuose nuolat žaidžia ir kelia 
karių - žiūrovų ūpą. Tai sportas, kuris užgrūdina ir sunkesniems karo 
žygiams jaunuolius.

Naciai Nepajėgia Sulaikyti 
Raudonųjų Rusijoje(LKFSB) USA nustaty

toji kvota, kiek asmenų iš 
Lietuvos gali įvažiuoti į 
Jung. Amer. Valstybes,
tebėra atdara. Neseniai Maskva, gruodžio 7 — 
kvotos keliu USA vizą ga- Raudonieji sėkmingai at- 
vo tėv. Rėklaitis, viza bu- mušė mažiausia 20 nacių 
vo išimta Kanadoje ir jos puolimų per vieną dieną, 
numeris — 62. Andrius Sovietų karo jėgos užėmė 
Daugirdas irgi yra gavęs keturius nacių sustiprin- 
vizą kvotos keliu. Jo viza tus punktus į vakarus nuo 
Nr. 196 buvo išduota USA Rževo, ir taip pat jų jėgos
konsulato Lisabonoje.U—-U--.. R-ll-I—— M - *«-nersney r auetamas urano 

VMMufcu

pasistūmė tolyn Velikyj 
Lūki apylinkėje ir pietva
karinėje Stalingrado da
lyje. Raudonieji ėjo per 
šimtus nacių lavonus, 
skelbia rusų pranešimai.

Sovietų naktinis komu
nikatas sako, kad vakar

Washington, D. C., gruo
džio 7 — Vyrų - jėgos ko- 
misijonierius Paul V. Mc- 
Nutt planuojąs palikti smarkiausi mūšiai įvyko 
Major-Gen. Lewis B. Her- Stalingrade, Velikyj Lūki 
shey rinktinės tarnybos ir Rževo frontuose. “Prie- 
(selective Service) direk-'šas turėjo didelius nuos- 
torium. * tolius”.

Wickard Paskirtas J. V. Maisto 
Vyriausiu Komandieriu

VVashington, D. C., gruo
džio 7 — Prezidentas Roo- 
seveltas paskyrė Agrikul
tūros sekretorių Wickard, 
vyriausiu maisto koman- 
dierium. Jo kontrolėje da
bar bus visa maisto pro-

(LKFSB) Jau nuo se
niau buvo ruošiamasi su 
šaukti didesnį suvažiavi
mą, kuriame dalyvautų A- 
merikos Lietuvių Tarybas, 
Lietuvių Tautinės Tary
bos, Kat. Federacijos ir 
kitų svarbių organizacijų 
vadovaujantieji asmenys, 
kur būtų aptarti svarbes
nieji reikalai, surišti su 
Lietuvos vadavimu, gelbė
jimu ištremtųjų į Sibirą. 
Kadangi redaktoriai ir ki
ti valdybų nariai prieš 
šventes yra ypatingai la
bai užimti, tai atrodo, kad 
toksai suvažiavimas bus 
galima sušaukti tik sausio

♦ * *
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Suomiai Kovoti

Helsinki,
Suomijos p 
to Ryti, kai 
metų nepriklausomybės 
sukakties progą, pareiškė, 
kad suomiai yra pasiryžę 
tęsti karą iki 
kad nebegręsisr Sovietų in
vazija.

Vyrai 38 Metų Amžiaus 
Nebus Draftuojami

Washington, D. C., gr. 7j 
— Jung. Valstybių Karo 
departmentas įsakė Selec
tive Service taryboms ne
beimti vyrų virš 38 metų 
amžiaus, šis įsakymas pa
darytas prisilaikant Pre
zidento įsakymo. Tačiau 
nėra aišku, ką Selective 
Service padarys su tais 
vyrais, kurie jau yra karo 
tarnyboje, ar bus paleisti 
iš tarnybos, ar jie turės ir 
toliau, tarnauti ?

(įglftnas dalykas, kad vi
si neaiškumai greitu lai
ku bus išaiškinti.
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Laivyno Komandierius, Lietuvis, 
Apdovanotas Laivyno Kryžium
Šiomis dienomis koman-, lankyti savo mylimo a. a. 

dierius Petras M. Moncy J tėvelio kapą. 
(Moncevičius), Brockto-| Sveikiname Komandie- 
nietis, Jung.’ Valstybių rių Petrą M. Moncy, taip 
Laivyno, tapo apdovano-! garbingai kovojantį už 
tas Laivyno Kryžium už : mūsų šalies (Jung. Valst.) 
ypatingus ir girtinus pasi-. žvaigždėtą vėliavą ir taip 
žymėjimus karo veiks- Į pat už savo motinėlės ir 
muose, kada jo laivas-mūsų visų išeivių senosios 
U. S. S. Laramie buvo tor-' tėvynės Lietuvos trispal

vę vėliavą, ir linkime jam 
Dievo palaimos jo svar
biuose gynimo žygiuose.

500 Mokiniu Lietuviu Kata
liku Mokykloje $m Paulo 

Mieste
(LKFSB) Brazilijos sos

tinė buvo pirmas miestas 
Pietų Amerikoje, kur lie
tuviai pasistatė savo baž
nyčią. Čia taip pat atida
ryta pirmoji lietuvių ka
talikų mokykla Pietų A- 
merikoje. Dabar joje gra
žiai darbuojasi seserys 
pranciškietės. Vaikų yra 
apie 500. Kadangi Brazili
joje dabar vasara, tai jau 
lapkričio pabaigoje paleis
ti vaikai vasaros atosto
goms.

pėduojamas kur nors At- 
lantiko vandenyne rugp. 
28, 1942, ir jis savo laivą 
sėkmingai išgelbėjo.

Komandierius Moncy 
(Moncevičius) 1917 m. į- 
stojo į Annapolis Laivyno 
Akademiją. Jis tarnavo 
Atlantiko ir Aziatikos lai
vynuose, ir buvo su Jung. 
Valstybių laivynu Kinijoj 
ir Filipinuose per daugelį 
metų. Jis yra sūnus p. A- 
nastazijos Moncevieienės, 

;gyv. Webster St., Montel- 
lo, Mass.

Komandierius Petras M. 
Moncy, sugrįžęs aplankyti 
savo mamytę ir savo para
pijos kleboną kun. Joną 
Švagždį, pirmiausia su sa
vo mamyte ir kun. švagž- 
džiu nuvyko į kapines ap-

SUSKALDĖ JAPONŲ JĖGAS

Iš Alijantų Centro, Aus-;mon salas užmušta 6641

Triuškina Priešo Okupuotus 
Centrus Europoje >

Londonas, gruodžio 7 —’rodromos, kuri yra di-

rias valdžios agentūras,1 jJj Guinea. 
kurios kontroliavo vyrų ’ 
jėgą, t. y. darbą ir darbi
ninkus, maistą, gumą ir a- 
liejų, keturiem pavieniam 
administratoriam. Tie vy-

tralijos, gruodžio 7 — 
Smarkiai ir energingai 
kovojanti Alijantų ka
riuomenė Naujoj Guinea 
įsibriovė į Būną rytinį pa
jūrį ir ten suskaldė ir izo
liavo japonų karo jėgas.

Alijantų karo jėgos, gen. 
MacArthur vadovybėje, 
neatleisdami kovoja prie
šą įvairiose vietose Nau-

japonas. Šis skaičius su
darytas iš likusių japonų 
kūnų, jau neskaitant tų, 
kurie buvo nuskandinti 
vandenyne, oro kautynėse 
arba artilerijos susirėmi
muose.

Sužeistas Gen. Macliider

Planuoja Registruoti 14 
Metu Berniokus

Columbia, S. C., gr. 7 — 
rai, su oficialiais titulais, i šios valstybės karinės 

dukcija ir paskirstymas, yra: i konskripcijos viršininkas
civiliams, tarnyboje esan-, Darbo - Darbininkų ..— maj L. K. Brice pranešė, 
tiems ir užsienių tautoms.»Paul V. McNutt, Karo Vy- kad'yra planuojama re- 

Komandierius Wickard rų - Jėgos Komisijos pir- gįstruoti berniukus nuo 
turi plačiausias teises mininkas. j u metų amžiaus,
maisto produkcijoj ir pas - - • - — - - —
kirstyme.

Keturi Vyrai Kontroliuoja
Reikalingiausius Daiktus
Washington, D. C., gruo

džio 7 — Prezidentas Roo- 
seveltas panaikino įvai-

Iš N .Guinea — Praneša, 
kad karo veiksmuose su
žeistas brigados generolas 
Hanford MacNider. Jis 
sužeistas prie Bunos, ka
da sprogo japonų granata.

Šimtai Jung. Valstybių ir 
Anglijos bomberių iš An
glijos nulėkė į Vokietiją 
nacių okupuotą vakarinę 
Europą ir ten paleido di
džiules bombas į nacių 
centrus.

Suvienytos Tautos šiuo 
savo žygiu įrodo, kad jos 
gali vesti karą prieš Vo
kietiją vakariniame fron
te ir tuo pačiu kartu Afri
koj ir Viduržemyj.

Šimtai bomberių, perlė
kę kanalą, pasiekė Olandi
ją ir šiaurinę Prancūziją. 
Paleido tonus sprogstan
čių bombų ant karo dirb
tuvių Lille mieste, Pran
cūzijoj, ir Abbeyville ae-

džiausia nacių bazė.
Bombardavimuose daly

vavo iš viso apie 600 bom
berių, iš kurių 17 prarado.

Be to. Suvienytų Tautų 
bomberiai nušovė 7 priešo 
lėktuvus.

Anglijos bomberiai taip 
pat puolė Philips Wireless 
Valve ir Radio dirbtuves 
Eindhoven mieste, Olandi
joj, kur padarė daug nuo
stolių ir prarado tik 12 
bomberių.

Bendras Lietuvių Komitetas 
USA Karo Bonams 

Platinti

Smarkūs Mūšiai Tunisijoj
Londonas, gruodžio 7— kuris jungia Ašies pozici-

__  Smarkūs ir žiaurūs mū-1 jas Tripolitanijoj ir Tuni-
Maisto — Claude R. Wi-į Maj. Brice sako, kad vi- šiai Alijantų su priešu — sijoj. Amerikiečiai ir 

ckard, Agrikultūros Se- sus berniukus iki 18 metų Ašimi eina kalnuotose vie- prancūzai "s
kretorius. amžiaus norima supažin- aPie Mateur - Tebour- pozicijas.

Gumos —  ................. ’ —- ------—William M. dinti su karine mankšta. 
Jeffers, gumos adminis-, Tačiau šiam sumanymui 
triLtorius. reikalingas Kongreso su-

Aliejaus — Harold L. tikimas.
Ickes, aliejaus adminis
tratorius.

Taigi šiems keturiems
menesyje. Suvažiavimas vyrams Prezidentas pave- 
greičiausiai įvyks New de v,są kontrolę tų da.ktų, 
Yorke. Ta proga kaikurių butl
organizacijų vadovybės, tru umas-
kaip Katalikų Federacija,

Žemės Drebėjimasnumato turėti savo spe
cialų posėdį. Katalikų Fe
deracija, be kitų dalykų, Wellington, Naujoj Ze- 
šiuo metu yra susirūpinu- landi joj, gr. 7 — Pereitą 
si, kaip sėkmingiau orga- ’ antradienį čia įvyko smar- 
nizuoti ir plėsti katalikiš- kus žemės drebėjimas, 
kąją akciją lietuvių para- Bet didelių nuostolių ne- 
pijose. Į padare.

uzeme naujas

(LKFSB) Čikagoje susi
darė branduolis komiteto, 
bendro visų lietuviškų, 
patrijotinių grupių, plati
nimui USA karo bonų. Į 
komitetą įeina laikraščių, 
spulkų, prekybos buto, pa
rapijų atstovai.

ba - Džedeida šiaurinėje 
Tunisijos dalyje.

Smarkiausi susikirtimai 
vyksta ore. Kada Alijantų 
bomberiai puolė Ašies pri-’ 
statymo centrus, tai nau-

Lietuviu Bendrovės Čikago
je Išpardavė Bonu Už 

$1.800.000
(LKFSB) Čikagoje yra 

dešimts lietuviškų staty
mo ir paskolos bendrovių, 
paprastai vadinamų spul- 
komis. Jos jau yra išpar- 
davusios apsigynimo rei
kalams skirtų bonų už mi
lijoną ir 800 tūkstančių 
dolerių. Visų kolonijų lie
tuviai yra skatinami bo- 

Washington, D. C., gr. 7 į nūs pirkti lietuviškose į- 
staigose, kad prireikus bū
tų galima parodyti kiek 
gausiai lietuviai yra savo 
pinigais rėmę demokrati
jų laimėjimą.

Prezidentas Įsakė Likvi- 
duoti WPA

Washington, D. C., gr. 7 
— Prezidentas Roosevel- 
tas įsakė visoj šalyj likvi-Marinai Suardė 5 Japonu 

Bazes
VVashington, D. C gr. 7 morovęo .amo »»e.o.a, kad federaliniai pro. 

— Laivynas praneša, kad kad is vietinių gyventojų jektai bflt uždaryti iki 
Jung. Valstybių marinų susidariusi kariuomene vagojo i j 1943 
korpusas sunaikino 5 ja- užėmė aukštumas Algeri- ’
ponų bazes ir užmuššė 400 jos - Tripolitanijos fron-
vyrų Guadalcanalo saloj tuose į rytus nuo Džanet.

jas pavojus Asies karo po- , .. „ . . . .• j - T iv • duoti vVork Proiects Ad-zicijoms susidarė Libijoj, i . . . .., z.. ! mimstration (WPA), irMorocco radio skelbia, ka(j ^gį

Sikorskis Jau Washingtone
ir tik prarado 17 savo na
rių.

Taipgi tas pats Morocco
radio praneša, kad Ameri-— Lenkijos valdžios ištrė- 

Laivyno pranešimas sa-(kos ir Prancūzų kariuo- mime premieras Sikorskis 
ko, kad nuo dienos Jung.-menės vienetas eina sker- iš Londono atvyko į Wa- 
Valstybių karo jėgų inva- sai pietinės Tunisijos, kad shingtoną pasikalbėti su 
zijos į pietrytines Solo- pasiekti pajūrio vieškelį, Prezidentu Rooseveltu.
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sakyti’ lingi yra Lietuvos žmonės,

Tyrinėja Cocoanut Srove 
Savininkus

Lapkričio 28 d. gaisras 
Cocoanut Grove naktinią- 
me klube, kur iki šiol jau 
mirė 502 įmonės, veda
mas platus tyrinėjimas. 
Valstybės, miesto ir Fede- 
.rąlės valdžios pareigūnei 
smulkmeniškai tyrinėja 
ne tik gaisro priežastį, bet 
taip pat ir to klubo savi
ninkus. Tyrinėtojai net 
siekia “King” Solomon 
dienas, korporacijos virši
ninkų pasikeitimus, kad 
nustatyti tikruosius to 
klubo savininkus.

(LKFSB) Liet. Kat. Fe
deracija turi vilties, kad 
jos nariai, kurie pereitais 
metais savo auka prisidė- 

bleravimo reikalais Nąn- jo prie Lietuvos vadavimo 
taskete per vasara, kur reikalų, jaus pareigą ir 
$20,000 buvo pralaimėta šiemet nors po vieną dole- 
ir kad Weląnsky buvo pa- rį įmokėti tam svarbiam 
liktas už tą praradimą at- reikalui. Pagalbos reika-

ši bvla Įtraukta i dabar- laukia P^0108 mūsU iš*
. . 1.. c , ! tremtieji į Sibirą, reika-tini tynneumą dėl to fak-_

to kad leidimas; oardavi- Unga “^kyti Kultūros to, Kad leiąunas paraavi iInstitutas plėsti dąrbą 
net. sva.g.namuos.us SpJdos b“£

Skubus savo pareigos at-rimus buvo išduotas var
dais Taxier ir Welansky, 
ir kad rekordai, kurie ri- 
šasi su Breen byla, paimti 
iš Bostono Policijos cent
ro su pažymėjimu, kad

Charles ‘King’ Solomon, Welansky’io pirštų nuo
spaudos ir fotografijos 
buvo “paimtos Policijos

žinomas raketierius, buvo 
to klubo savininkas. Jis 
buvo nužudytas. Tas klū- Komisijonierįaus įsaky-

likimas — aukos įnešimas 
— sutaupys mūsų centri
nės organizacijos vadovų 
laiką ip energiją svarbes
niems darhams.

Kinų pulkininkas ir jo adjutantas lydi mo,|erį, kai jos namas buvo ja
ponų subombarduotas Chungking’e. Ęinįjoj yra didelis susirūpinimas 
nukentėjusių nuo karo prieglauda ir ryžtingąs priešui atsimokėjimas.

bas perėjo į kitas rankas, ųm”.
Liko korporacijos savas-; Policijos Konąisijonie 

Irius Joseph P. Tįmiįty pa-j 
Pažymėtina, kad Bosto- reiškė, kad jis niekad to-» 

no Licensing Board ir kio įsakymo nėra davęs, ir 
State Alcoholic Beveragelkad jis net nežinojęs, kad 
Commission rekordai, pa- rekordai buvo paimti, 
rodanti leidimų išdavimą Taipgi peržiūrimos ir ki- 
klūbui ir kitoms tų pačių ; t.o$ bylos, kuriose fignra- 
savininkų įstaigoms, kar- 'Vo įvairūs asmęnys, turi 
tu su policijos, namų ir i kokius nors ryšius su da- 
sveikatos departmentų ra- bartiniais arba buvusiais 
portais, neparodo nieko,: Cocoanut Grove sa vinių 
kad būtų galima permaty-i kais, korporacijos virši- 
ti gaisro pavojų ir sveika-1 ninkais arba direktoriais.
t<Mayora/'Tobin per radio' to Bostono Fire De 
atsisukę i viinomene partmentas ir kiti miesto

Piety Amerikos Lietuviai 
Pasigenda Savos 

informacijos

(LKFSB) Mūsų bendra
darbis iš Pietų Amerikos 
praneša, kad sustabdžius 
Brazilijoje leidimą laikra
ščių kitomis, ne vietine, 
kalbomis, turėjo sustoti ir 
lietuvių katalikų leistoji 
“Šviesa”. Dabar pietų A 
menkoje išeina tik “Ar
gentinos Lietuvių Bal-

Pavergtos Lietuvos Mirė Latvių Rašytojas

Maciai Verčia Lietuvos 
Ūkininkus Pristatyti 

Produktus

j visuomenę 
kad ji laikytųsi blaivumo 
savo reikalavimuose tei
singumo, tačiau tas nesu-, 
mažino kaltinimų, kad 
miestas neprižiūrėjo, kaip 
reikia, naktinių klūbų sto
vio. •

Iš apdulkėjusių Suffolk 
apskričio teismų rekordus 
ištraukta kaikurios krimi- 
nalės bylos. David J. “Bea- 
no” Breen buvo nužudy
tas gruodžio 17, 1937, Met
ropolitan viešbutyj. Ra
portuose yra dviejų liudi
ninkų vardai, būtent, E- 
lias J. Taxier ir. James We- 
lansky, pastarasis tuo lai
ku buvo Teatralio klubo ir 
Metropolitan viešbučio sa
vininkas. Taxier tuo laiku 
buvo Teatralio klubo ve
dėjas.

“Ten yra liūdijimas”, sa
ko teisėjas Carr savo ra
porte, “kad Breen ir We- 
lansky buvo užimti gam-

ir valstybės departmentai 
tęsia Cocoanut Grove klū- 
bd gaisro tyrinėjimą.

Galimas dalykas, kad 
įkas nors arba kurie nors 
! bus surasti kaltais ir pa
traukti atsakomybėn. 
Tuomet teisinąs padarys 
sąvo sprendimą.

(LKFSB) Po lenkų-rusų 
sutarties dalis iš Lenkijos 
valdytų žemių išvežtų Ru
sijon tremtinių yra paleis
ta ir jie yra išsikėlę į kitus 
kraštus. Tėvų marijonų 
vadovybė Čikagoje gavo 
žinių, kad pora marijonų 
kunigų dabar yra Persijo
je. Yra tėvų marijonų be
sidarbuojančių taip lenkų 
tremtinių Rusijoje. Tarp 
visų suminėtų tik vienas, 
pavarde Jakimavičius, e- 
sąs lietuvių kilmės/

— “Kauener Zeitung” 
(VII. 25) praneša, kad Vo
kietijos reicho komisaras 
“Ostlande” išleidęs įsaky
mą, kurio tikslas esąs pas
katinti ūkininką, kad jis 
“ko skubiausiai” pristaty
tų javus. Pagal aną įsaky
mą, už anksčiau pristato-

Šas”, kurs dažnai katalikų “us Javus bus.a_nc.os mo- 
atžvilgiu prasilenkia "su į,amQS aukštesnes kanos.
teisingumu, be to kart- 7“? n®nma P““*1: 
kertėmis pasirodo kaiko- “mestų gyventoja.
kie lietuviški komunistų *ut?» aprūpint, be susi- 
leidiniai, kurie redaguoja- truMym« • 
mi pagal kominterno į nų- Ryšiu su derliaus surin- 
rodymus ir platinami kimu vokiečių komisaria- 
slaptai (kaip, pav., jų 'Mū- tas rugpiūčio antroje pu
šų Žodis’). Pietų Ameri- sėje sušaukė “Lietūkio” 
kos lietuviai katalikai la-Į atstovų suvažiavimą. Kaip 
bai norėtų turėti savo lai- iš “Kauener Zeitung’ 
kraštį ir mano,, kad jį ga- (VIII. 26) aprašymo ma 
lėtų leisti tėvai marijonai tyti, suvažiavime vokiečių 
Argentinoje. Būtų nemą- komisariato atstovai te- 
žai skaitytojų ir tarp Bra-Į kalbėjo apie vieną dalyką, 
žili jos lietuvių. Taip gi būtent, kad ūkininkai pri- 
dabar, pasunkėjus pašto statinėtų javus. “Liėtū- 
susisįekimui, Brazilijos kįui” paskirtasis vokiečių 
lietųvįąį nusiskundžia, komisaras Liebe pranešė, 
kad neturi informacijų ą- kad esą paskirti keturi 
pie Lietuvos gelbėjimo pristatymų kontrolės vą- 
darhus ir apie lietuvių gy-Įdovai, kurie turį ypatingus 
venimą tėvynėje. Lenkai, įgaliojimus. ^Kiekvienam 
čekai ir kt. skelbią savp Į ūkininkui reikią “primyg- 
biuletenius vietinėje spąu-įtinai” nurodinėti į jo pa
do je. Lietuviai tikisi, kadireigas “savo tautos” at- 
ofįciaiieji Lietuvos asme- žvilgįu. Iš vokiečių paręį- 
nys atkreips į tuos daly- gūnų kalbų pąąiskęjo, kad

TINKAM SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. Šioje knygelėje 

tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir "kareiviai. 
"LIUftDO STEBUKLAI”, 4’a«ų drama. Da
lyvauja 21 moteris. Sios knygutės kaina ......  35c.ta - »

ESU MAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius“.
Parašė Kup. Leonas Vaičekauskas ...........- 15c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICI- 
TIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3 
moterys. Kaina .......... _________ .’......... --------— 15c.

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas i* Ame
rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienktevič.... 20c.

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

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

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “IStyr- 
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė
ginimas”. Kaina __ -------------- -- ------------------ 15c.

Su užsakymais kreipkitės —
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kus reikiamą dėmesį.

Piety Amerikos LietwRHė$ 
Stoji | UetyriS

VusniiAhmiK TlCIIIIUljnUa

(LKFSB) J seserų prąn- 
ciškiečių vienuolyną pir
mosiomis kandidatėmis 
Brazilijoje įstojo Joąną 
Aškinytė, Bronė Butri- 
maitė, Adelė Ambrazeri- 
čiūtė ir Reginą Rutkąitė 
Iš jų dvi pirmosios gauną 
baltus velionus gruodžio 
IX d.; tuo būdu bus atidą- 
rytas pirmąs lietuvaičių 
seserų novicijątas Rietu 
Amerikoje. Leidimas jį a- 
tįdąrytį turėjo būti gau
tas Vatikano. Kad ir 
sunkios sąlygos Brazilijo
je darbuotis seserims, bet 
dėka USA lietuvių katali
kų paramos mūsiškės se
serys gali tenai naudingai 
veikti. Jų veikimą vertina 
ir brazilai. Noviciato ati- 
darymo rpetu pamaldas 
Sutiko laikyti patsai Šao 
Paulo vyskupas.

Nauji FastoduM Prieš 
Lietuvos laisvę

Lietuvą sun- 
kiai kenčia po nacių pries
pauda. Pabrėžimas, kad 
Lietuva po karo bus lais
va, sustiprintų Lietuvos 
žmonių dvasią kovoję 
prieš nacius - okupantus. 
Tačiau mes patiriame ir 
vėl naujus pasikėsinimus 
iš kominterno pusės: “Our 
Sunday Visitor” Nr. 31 ra
šo: “Iš patikimų šaltinių 
sužinojus, kad komunistai 
yra pasiruošę paskleisti 
didelę, gausiai iliustruotą 
knygą, parašytą rusiškai, 
bet kuri bus greit išversta 
angliškai ir kuri bus skir- 

į ta įrodyti, kad religija bus 
laisva sovietų Rusijoje. 
Mes taip gi matėme žemė
lapį, kurs pavaizduoja po
karinį pasaulį, tokį, ‘ kokį 
norėtų sulaukti komunis
tai: į Sovietų Socialistines 
Respublikas įjungta Vo
kietija. Čekoslovakija, 
Lenkija, Rumunija, Ven
grija, Jugoslavija, Suomi- 

Lietu-
va. Pagal tą žemėlapį bv 
tų tik labai maža kon4^ 
nentinės Europos dalis 
likta laisva
tų

Argi kominterno vatu. 
nežiną, kad Rusija pasira
šiusi Atlanto čarterį, ku-

— Rygoje mirė latvių ra
šytojas pastorius And- ja, Latvija, Estija, 
rievs Niedra.

Ir Tabaką Turi Atiduoti 
Maciams

„ .----------- . 1 Šis pastorius sugrįžo į
Išleistas vokiečių ge-, Latviją, vokiečiams oku- 

neralinio komisaro įsaky- pavus pabaitįjį. 1919 m.
mas, kuriuo ūkininkai, tu- j jįs, vokiečių pagalba, sū
rį daugiau kaip 30 tabako 
krūmelių, visą užaugintą 
tabaką turi perleisti “Ost- 
lando” tabako bendrovei.

rengė pučą prieš tautinę 
latvių vyriausybę ir ke
lias dienas išbuvo valdžio-

nuo komu.--/ 
dominavimo”.

je. Pučą likvidavus, Nied->(riuo einant yra garantuo- 
yz nusiaengiinus^ grasoma pabėgo Vokietijon. Po jama visoms tautoms, tai- 
kalenn... .r MmmK banda kelerių metų sugrįžus gi ir Lietuvai laisvž?,

Latvijon, jis buvo nuteis-_________
tas už valstybės išdavimą.
Vėliau Niedra buvo am- — ‘Frankfurter Zeitung’,

kalėjimu ir pinigine bauda 
iki 5,000 markių.

Kitu vokiečių komisaro 
įsakymu įsakoma panau
doti miestų aikštes ir ne- 
užstatytus sklypus javų, 
bulvių ar daržovių augini
mui. Sklypo naudotojas 
turi pats pasirūpinti trąšo
mis ir sėkla.

KIBIRKŠTY
¥• /T*• ;=ži'

nestuotas, tačiau vėl apsi- polemizuodamas su anglų 
gyveno Vokietijoje. vyriausybe dėl jos susita

rimų su bolševikais, tiekDabar Niedrai esančios 
rengiamos iškilmingos 
laidotuvės.

Pabaltijo valstybes, tiek 
Lenkiją vadina “buvusio
mis valstybėmis” (IX.16).

Jung. Valstybių vyriau
sybės žinios skelbia, kad 
nuo pradžios karo iki šiol 
užmušta, sužeista ir be ži
nios dingo 48,956 kareiviai

Lietuvių komunistų rašas, bet taip pat ir ląiš- bei jūrininkai, 
spauda dažnai smerkia ir kai, kuriuos gauna per Ą- Tai jaudinąneios žinios, 
pro-naciais vadina tuos merikos Raudonąjį Kry-
laikraščius, kurie spausdi-' žiu. 
no ir spausdina išvežtųjų’ Tik komunistai slepia
iš Lietuvos į Rusiją var-;nuo savo skaitytojų išvež- 
dus. Tačiau jie patys rašo,; tųjų vardus ir tas žinias, 
kad yra daug lietuvių ■ kurios nėra palankios ko

vokiečių reicho komisaro 
{įsakymu sudarytą “Ost- 
’ lando Kooperatyvų Sąjun
gą0, kurios žiniojįe esąs ir 
“Lietūkis”.

Kaip rašo “Kauener Zei- 
ung”, Žemės ūkio genera

linis tarėjas nurodęs, kad 
jo įsitikinimu, “Lietūkis” 
savo uždavinį attiksiąs, 
nors jis yra sunkesnis, 

nekaip ankstyvesniais lai- 
kaią1’. Kooperatyvai turį 
dąbpti, kad generalinio ko
misariato nustatytieji ja
vų pristatymo kiekiai būtų

Maskvoje ir kituose Rusi
jos kraštuose, bet tik jie 
neturį sąrašo. Kas kaltas, 
kad komunistai neturi są
rašo?

Toliau tie patys parsida
vėlių - ragožninkų laikraš
čiai sako, kad tie laikraš
čiai, kurie spausdina iš 
Lietuvos į Rusiją išvežtų 
lietuvių vardus, “aršiau
sius nacių žiaurumus už
tyli”. Šis komunistų kalti
nimas nėra paremtas fak
tais. Apie nącių žiauru
mus ir “naują tvapką” 
gautas žinias yra įtalpinęs 
“Darbininkas” ir kiti laik
raščiai.

munizmui
tams.

ir komunis-

Bet kiekvienas turi su
prasti, kad be aukų nega
lima laimėti pergalės, nes 
priešas neturi nei kiek 
žmoniškumo jausmo.

Melskimės ir dirbkime, 
kad pasauliui grąžinti tai
ką ir ramybę.

YNE GALIMA 
KNYGŲ —

ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina.. 30c.
DIEVO MOTINOS APSIREI8KIMĄS ant ICalng 

La Salette, vertė kun. t g. A.* Abromaitis, 85 
pusi. Kama ............. .................................................. 25c.

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

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

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

KATEKIZMELIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina -------- ----- -------- ----------------- 15c.

NOVEN A prie šv. Pranęiškaus Asyžiečio. Vertė K.
Kaina ___ ......... ____________ i______________ 15c.

' Komunistai sako, kad 
lietuvių ne komunistinė 
spauda “visai užtyli var-Į 

teisingai paskirstyti ats- dus tų tūkstančių lietu-! 
biriems ūkininkams”. i vių, kuriuos hitlerininkai!

----- —2-— sušaudė, kuriuos išvežė 2
— “Kauener Zeitung” Į verstinus darbus į nacių 

(30. IX) primeną, kad Vokietiją”. į

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

Kaina _________________.L.__ _.'.L_L.L------ - 15c.

“Ostlande” draudžiama 
nešioti “buvusių politinių 
partijų bei organizacijų” 
ženklus. Ųž draudimo ne
paisymą būsią baudžiama.

— Iki spalių m. 3 d. Lie
tuvoje, vokiečių generali
nio komisaro įsakymų, 
turėjo būti surašytos vi
sos vištos, avys ir bitės.

Užtyli ir komunistų 
spauda. Jeigu komunistai J 
turi tų tūkstančių lietuviui 
vardus, kuriuos hitlerinin- ’• 
kai sušaudė ir išvežė, tai' 
kodėl jų nespausdina?

Faktas, kad išvežta tūk
stančiai lietuvių į Rusiją. 
Tai liudiją ne tik spausdi
namas Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus paruoštas są-

NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina .......................20c.
TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.

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

' * Kun. J. Paškauskas. Kaina ............. ...............■ — .4*
PLANETOS IR ŽVAIGŽDES, parašė Gerutis, 87 

pusi. Kaina ------------ .............. .................... ...........
SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 

Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kat-

25c.

20c.

81.60

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJI
MAS. Čia rasite daugybę įvairių valgiams 
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu ..— 81.10
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Lietuvos Prietelius Iškelia Naujus Sumanymus
— Baltijos Tautų diena ir Mažųjų Tautų Sąjunga. — Pavojingos mintys 

jaunose galvose. — Prieš visuomenes nusistatymų neatsilaikė nė
Vilsonas. - Ne saldžios propogandos, o faktui-Kaip Danielius tarp liūtų.

— Palengvinimui kovosi kios kilnios širdies, kad ka priklausytų ir ji savo 
su naciais ir vykdydama' jei kas su jais išvien kovo- įtaka bei sumania politika 
Atlanto čarterio pasižadė-ja, jis tiems atleidžia vis- Tautų Sąjungoje gal būt 
jimus, Rusija turi pareik- Į ką... Bet yra svarbus dės- būtų įstengusi paveikti, 
šti, kad ji atsisako kesin-, nis, kurie jokiomis aplin- kad nebūtų iškilęs šis 
tis į Baltijos tautų nepri- kybėmis nevalia pamiršti, naujaas pasaulinis karas, 
klausomybę turi duoti pil- tai TEISINGUMAS. Jei Tačiau amerikiečių viešo- 

kovojame už laisvę, turi- ji nuomonė, kuri nenorėjo 
me kovoti už visų laisvę ir amerikiečių kišimosi į Eu- 
turime ginti tautų laisvę ropos reikalus, buvo prie- 
ne tik nuo nacių, bet ir šinga Vilsono planui. Nors 
nuo kitų... Vilsonas ir buvo preziden-

m „___tas, žemė įtakingiausią
Pavojingos Idėjos postą, visame krašte, bet 

— Susitikdamas su A- prieš viešąją nuomonę ir 
merikos studentais,— kai- jis nieko neįstengė pada- 
bėjo toliau D. Fetleris, — ryti.
pastebėjau naują gecpoli- 
tinę filosofiją — pažiūras Baltijos Diena, 
į pasaulio sutvarkymą: — Mažųjų Tautų Taryba

Obie Bartlett, 25 m., kuris prarado ranką, kai Japo- Gvvena ūsai" netoli Čika- es^ nereikia1 kartot^Vn ’' — MinėV)ji. ^tonjospa- 
gų išsigelbėjimo ir poilsio uostą. Ta žvaigždė jį masi- nai bombardavo Pearl Harbor, dabartiniu laiku vėl ko- Evanstone Jaunis šono klaidu — Balti ios
na aiškiais idealo spinduliais ir drąsina kovoti prieš voja už laisvę> kaip welder’is Kalifornijos laivų staty- ^rai>. daug ko matęsi' valstybes reikią priskirti neturi būti užmiršta,^to-
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Komunistų Tikslas Niekad 
Nekeičiamas

Aukštai statoma ir nuoširdžiai laukiama Švenč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo šventė įneša daug ra-j 
mybės ir gražios vilties į katalikų pasaulį. Dievo Mo-' 
tina tai tarsi aiškiai spindanti Marių žvaigždė, kuri 
nuilsusiam audringoj kelionėj jūrininkui parodo sau

ną tikėjimo laisvę SSSR 
valdomose teritorijose, — 
šitokias mintis skaitėme 
žurnale “Time”. Mūsų lai
kraščiai jas mielai karto
jo, pabrėždami, kad ir kitų 
tautų žmonės gina lietu
vių teises į laisvę.

jaunas Lietuvių 
Draugas

Susidomėjęs tų teisingų 
minčių autoriumi, aplan
kiau jį — Danielių Fetler.

įsisiūbavusią jūrų audrą. Dar daugiau ištvermės, dar mo kieme, 
kiek pastangų, ir žygis bus laimėtas.

Ir anais, krikščionybės užsimezgimo laikais, sun-

bestudijuodamas kalbas, Rusijai, Šveicariją Vokie- jįau kalbėjo D. Fetler. _
ekonomiką, politinius mo- tijai, Italiją Prancūzijai. Kįek tik išgalės leidžia 

Pasisakoma prieš mažas turime stengtis gauti A- 
valstybes. Kaip pavyzdį merikos visuomenės prie- 
duoda Balkanų valstybes, lankumą Baltijos tautų 
kurios buvo suskaldytos į laisvės reikalui. Tam galė-

Tikslus, rodos, šių dienų vaizdas, tik dar persilp- ksius. muziką lankė Olan 
kiai kovota. Prieš Kristaus gimimą, kuomet jau ture- nas. Nedorybės tos pačios, tik daug kartų padaugin- dijos, Švedijos, Prancūzi- 
jo įvykti Įsikūnijimo Paslaptis, pasaulis buvo dar blo- tos, sustiprintos ir paįvairintos. Ir dar tas skirtumas, jos, Anglijos universite-
gesnioj negu dabar padėty. Dabar žmonėms pernelyg kad anais laikais tikrojo antgamtinio tikėjimo nežino- tus, o dabar dar gilina sa- ~

aku, bet tuomet buvo ir sunku ir tamsu. Tikėjimo ta, tik vadovautasi natūraliu žmonišku padorumu. vo studijas viename iš Či-; mažas valstybes ir vis bu- tų pagelbėti, pavyzdžiui,
sviesa dar nebuvo atėjusi. Dabar jos turim perpilnai. Dabar pasaulis tikėjimą pažįsta, ir vis dėlto jį paneig- kagos universitetų. Apie į vusios nesutarimų šalti- suorganizavimas Baltijos 
Reikia tik geros valios ir pasiryžimo Dievo apreikšta- damas, kur kas didesnę atsakomybę užsitraukia. Bet dešimtį metų jisai \ ra gy- nis. Taigi reikią vengti dienos. Tą galėtų pravesti
ja šviesa ir tiesa naudotis. Deja, ne visi žmonės ja nau- mes katalikai, kad ir nedoriausioj aplinkoj gyventu- ven^s a a ^ijy» Ry- uropos alkanizacijos . Baltijos kraštų ambasa- 

“ Tai vis pavojingos idėjos, doriai. Toliau, reikėtų pa- 
nuo kurių gali nukentėti svarstyti ir apie organiza- 
mažosios tautos. Jei Bal- vimą mažųjų Tautų Tary-

dojasi. Yra ne tik nebojančių, bet ir trukdytojų; ir ne me, privalom prieš nedorybę kovoti ir tikėjimo prin- ej^° dvasininku ° ir
tik trukdytojų, bet ir grynų, tiesioginių Dievo neprie/ cipus išlaikyti. Daug neteisingų pranašų siekia mūsų redaktoriumiV laikraščio___  ~
telių. Jie daro pastangų krikščioniškąją tiesą paneig- dvasinę sąvoką užmigdyti ir tariamais “demokraty- *<^3^ Vestnesis”. Ne-! kanuose" ir vidurio^Euro- b^kuri^ir Vplo^tifcte 
ti, šviesą aptemdyti, sielos tyrybę suteršti, sąžinės bės” Šukiais pasikinkyti į savo bedievišką vežimą, ku- mažai jam artimų, Latvi-’po je kilo nesutarimų, Ui ir tarp didžiųjų valstybių 
ramybę sudrumsti. Jie užsimojo žmogaus dorinę są- rį paskui teks vilkti jų naudai ir mūsų nelaimei ir ver7 joje gyvenusių žmonių da- gal kaip tik todėl, kad ten ir visuomenėje atstovautų 
voką išvirkščiai išversti: juodą nubaltinti, baltą ap juo- gijai. Tad budėkime. Anot šv. Povilo, nesigėdinkime bar Sibire..., teigi jis la-' valstybės nebuvo pakan- ir gintų mažųjų reikalus, 
dinti, apšmeižti, žodžiu, išstumti iš gyvenimo kas ge- Evangelijos, kaip kad mūsų suvedžiotojai nesigėdi ir bai gerai padėtį supranta, karnai mažos. Pavyzdžiui, Jungtinėmis jėgomis gali 
ra, tiesu, kilminga, gi įvesdinti kas pikta, neteisu, neatsižada savųjų principų. Šiuo metu jie stengiasi Saulutė švietė ir plačiai Čekoslovakija tikriausiai daugiau ką pasiekti. Aš 
klastinga. Tiesa, ne tik šiandien tai daroma. Panašių mūsų budrumą užčiūčiuoti. Jie nori, kad nežinotume, mėlynavo Michiganc van- i galėjo būti išskirta į dvi bijau — šis karas turi 
dalykų turėjo būti ir žiloj senovėj, kaip mini romėnų o jei žinome, kad laikinai pamirštume, ką Marksas, t duo, kai mes kalbėjomės valstybes. Studentija yra daug pavojų Lietuvos, 
poetas Ovidius, gyvenęs prieš pat Kristaus atėjimą ir Engelsas ir jų pasekėjai kalba apie komunizmo tikslą.
miręs jau Kristui atėjus (A. D. 17 m.), Aprašydamas “Komunistei atvirai pasisako, kad jų tikslas gali būti 
taip vadinamą geležies amžių, jis šitaip išsireiškia: atsiektas tik prievarte sugriaunant esamąją socialinę 
“Pagaliau įsibriovė į pasaulį visokia nedorybė. Pabė- tvarką. Tedreba valdančiosios klasės prieš komunisti- 
go gėda, tiesa, ir tikyba, į kurių vietą įstojo apgaulė ir nę revoliuciją. Proletarai tik savo pančius gali praras- 
suktybė, vylius ir prievarta ir nedoras troškimas pra- ti, o visą pasaulį pelnyti... Religija tai žmonijos svai- 
lobti... Ir atsirado nuodinga geležis ir nuodingesnis už galai”.

vaikščiodami ežero pa- rytojaus visuomenės va-, Latvijos ir Estijos laisvei, 
krantemis. dai, taigi jos netikslus nu-
— Kaip jums atėjo min-; sistatymas gali turėti įta- 

tis į galvą parašyti aną;kos į Naujojo Pasaulio
Tęsinys 5-tame pusi.

ją auksas. Ir prasidėjo karai, kurie ir vienu ir kitu 
kovoja, ir kruvinąją ranka žvangančiais ginklais mos- 
tagoja”.

Ardymo ir prievartos taktiką komunistai gali lai
kinai užglostyti bei paslėpti, bet savo tikslo niekad 
neatsižadės. K.

reikšmingą straipsnį?
— Stebėdamas Amerikos 

gyvenimą, aš įsitikinau, 
jog amerikiečiai mano pa
žįsta Rusiją, o tikrumoje 
jie jos kaip reikiant nepa
žįsta. Amerikiečiai yra to-

galvoseną, į viešąją opini
ją. Gi viešoji opinija Ame
rikoje labai daug reiškia. 
Tik prisiminkime pereito 
karo pabaigą: Vilsonas 
kūrė Tautų Sąjungą. Jo 
mintis buvo, kad ir Ameri-
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Iš Kelionės Egiptan
ProL K. Pakštas

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

KOVA SU NEŠĖJAIS
Daug dalykų turi po dvi puses. Taip ir Ry

tų šalys. Vienaip jos atrodo pasakoje ir poe
zijoje, kitaip realybėje. Poetes gali, kad ir 
paprasčiausią žemelę puikiai apdainuoti, ir 
menininkas dailiomis spalvomis nupiešti.

Rytai turi savy daug įvairumo ir nepa
prastų kontrastų. Iškilmingai prisiartinus 
prie svajotų vartų, atverkime juos ir pažvel
kime, kas už jų dedasi. Pažvelkime paprasto
mis lietuvio keleivio akimis... kaip atrodo E- 
gipto, šio amžių burtininko, kasdieninis vei
das, jo gyvenimas.

Štai jau Port Saide. Reikia palikti laivą ir1 
keliauti į Egipto sostinę Kairą, arabiškai EI 
Kahirą. Astuonias sunkesnes dėžes bagažo 
paleidau tuo pačiu laivu “Usaramo” tiesiai 
į Hamburgą, bet ir pas mane liko dar tiek, 
kad man vienam panešti jokiu būdu neįma
noma: reikia bent pusantro nešėjo. Čia tuo
jau pasisiūlo visa minia apdriskusių nešėjų. 
Visi jie šaukia, lenda, kalba, griebia bagažą, 
kiekvienas nori nešti nors vieną kokį daikte
lį. Vos pavyko dviem nešėjais apsiriboti. Iš 
laivo nuneša bagažą į mažą valtį, į kurią visi 
susėdam ir plaukiam į tolimą muitinę. Pri
plaukus prie muitinės, valties savininkas už
siprašo bent dvigubai, negu paprasta kaina. 
Eina smarkios derybos. Nusileidžia sumoku, 
ir kraustomės į muitinę. Čia ilga procedūra: 
reikia “užpildyti” muitinės blanką, parodyti

bagažą, kurą smulkiai ir įkyriai apžiūrinėja, 
viskuo interesuojasi, prie visko kimba. Užti
ko mano nuotraukų iš tolimų Afrikos kraš
tų, paprastų fotografijų, bet ir apie jas pra
dėjo visą pasikalbėjimą, visai kvailą ir be
tikslį. Tačiau vis dėlto niėko nesurado, už ką 
galėtų paimti muitą. Reikia paleisti nešėjus 
ir jiems sumokėti. Vėl dvigubai užsiprašo, 
vėl įkyrios derybos ir stambios nuolaidos. Iš 
muitinės į čia pat stovintį automobilį daiktus 
turi įdėti būtinai jau kiti nešėjai, nes pirmie
ji pasitraukia užleisdami progą ir kitiems 
užsidirbti! Su teis kitais irgi tos pačios dery
bų istorijos. O be pasamdytų nešėjų prie ba
gažo lenda pašaliniai žiopsotojai ar driskiai, 
stengiasi kaip nors prie bagažo bent kiek pri
siliesti, kad turėtų pagrindo reikalauti “bak
šišo”. Automobilis nuvežęs į stotį irgi išrei
kalavo dvigubą porciją, negu iš vietinių žmo
nių imama. Su nešėjais iš automobilio į va
goną vėl tas pats. 0 čia vagone iš 'kažin kur 
atsirado naujas padėjėjas, kuris suskumba 
pačiupti vieną valizą ir nuo grindų užkelti ją 
ant lentynos; už tai įkyriausiu būdu reikalau
ja bakšišo; nors vieną piastrą (pusę lito). 
Visa šita ceremonija nuo laivo iki vagono, 
kuri Kaune arba Virbaly man kaštuotų apie 
7—9 litus, čia kaštavo 32 litus, o jei neside- 
rėtum ir nesibartum — tai kaštuotų apie 60 
litų. Energingai derantis galima daug nusi
derėti, bet visa tai reikia savo nervais apmo
kėti, tai yra labai nemalonus dalykas.

IŠ PORT SAIDOJ KAIRĄ
Pabaigus įkyrias ceremonijas su nešėjais, 

traukiniui pradėjus eiti, būvu galima nusi
šluostyti prakaitą, atsikvėpti, nuraminti nėr- 
vus. Vienoje kupėj sėdime keturiese: anglas, 
graikas, arabas ir lietuvis. Vadinasi, suimam 
Europą iš trijų tolimų kampų. Europiečiai

ėmė kalbėti apie vietos gyvenimo ir kelionės 
aplinkybes. Graikas nuo mažens gyvena E- 
gipte, tai gerai pažįsta visas vietines aplin
kybes, ir jam teko instruktoriaus rolė. Mokė 
jis mane derėtis, kaip pažinti tuos pinigus, 
ant kurių nėra nė vienos lotyniškos raidės, 
nė vienos europiškos cifros, kaip nesiduoti 
apgauti. Jis papasakojo ir apie viešbučius ir 
jų kainas.

Žinoma, dairėmės pro langus. Iš Port Sai- 
do išėjęs traukinys pasuko tiesiai į pietus di
dele lyguma. Kairėje Suezo kanalas ir.greta 
jo Gėlojo Vandens siaurutis kanaliukas. De
šinėje negilus Menzaleh ežeras arba lagūna, 
kurios kreivi kontrūrai kartais visai prisiar
tina prie geležinkelio bėgių, kartais nutolsta 
per 'keletą kilometrų. Iki jau minėtos Izmaili- 
jos geležinkelis eina per negyvenamas vietas, 
tiesia, kaip ištempta styga, linija. Tik Gėlojo 
Vandens kanalo pakraščiuose kur-ne-kur pa
sitaiko pasodintų palmių, eukaliptų ar kito
kių medžių ir kanalo darbininkų trobelių. A- 
pie 80 km. pravažiavę šiuo nuostabiai tiesiu 
keliu, pasiekėm Izmailiją, nuo kurios mūsų 
kelias pasuka tiesiai į vakarus Kairo, arba 
EI Kahira, link, kur nuo Port Saido reikia va
žiuoti apie puspenktos valandos ekspresu.

Nuo Izmailijos iki Abu Hammad (arti 60 
km.) geležinkelis eina greta Gėlojo Vandens 
kanalo. Dešinėje gelsvo smėlio dykumos, ko
pos, kur-ne-kur retų žolės kelmelių paįvai
rintos. Kairėje Gėlojo Vandens kanalas ir jo 
pakraščiuose siaura žalia juosta kultivuoja
mos žemės, už kurios vėl geltonuoja dykumų 
smėlio pusnys. Prie Abu Hammad stoties į- 
važiuojame jau į Nilo žiočių aplaistomą slė
nį, kur vaizdas griežtai pasikeičia. Vietoj dy
kumų, matome intensyviai dirbamą žemę, 
suskirstytą mažučiukais, kaip daržai, ūkiais,

tarp kurių pasitaiko ir stambių plantacijų. 
Nuo laukų baigiami doroti kukurūzai. Vieto
mis smarkiai žaliuoja tankios pašarinės žo
lės: tai vienur, tai kitur ant trumpos virvės 
matyti pririšta karvė. Taip, ant trumpos, nes 
jeigu ją pririštų ant kelių sieksnių virvės, tai 
ji pasiektų jau ir svetimą lauką. Pagaliau ir 
mažame rately besisukinėjant jai užtenka 
visai dienai pašaro, nes žolė aukšte, soti ir 
tanki, kaip mūras, kad, rodosi, ir piršto jon 
neįkištum. Tai nepaprastas šios Nilo vande
nų ir dumblo nutręštos žemės derlingumas.

Pavažiavę šituo derlingu Nilo slėniu apie 
20 km. patenkame į pirmą didesnę stotį, į 
Zagazig, kuri turi arti 60,000 gyv . Jos gy
vybę palaiko Moez ar Muizz kanalas, kurios 
aplaistomuose laukuose puikiai auga medvil
nė ir javai. Šita aplinkybė Zagazige sukūrė 
didelę medvilnės sankrovą, kur daugelis Eu
ropos firmų turi savo atstovybes. Miestas 
beveik moderniškas. 1925 m. čia įsteigtas 
musulmonų religinis institutas, kuriame mo
kosi apie 1400 studentų ir dėsto Korano tie
sas apie 100 mokytojų.

Dar truputį pavažiavę į vakarus, pasiekė
me vieną dviejų didžiųjų Nilo šakų — Da- 
miettą, arabiškai Fara-el-Šerki. Prie didelio 
geležinio tilto čia išsitiesęs Benha miestas 
(30,000 gyv.), puikių apelsinų, mandarinų ir 
vynuogių centras. Nuo čia pasukame į pietus 
ir per valandą su viršum pasiekiame milijo
ninį žmonių skruzdėlyną, didžiausią visos 
Afrikos miestą (apie 1.200.000 gyv.), mums 
žinomą Kairo vardu, o arabų vadinamą 
Masr ei Kahira, el-Kahira arba dar trumpiau 
— Masr, įsispraudusį tarp senovės Heliopolio 
ir Memfiso griuvėsių, ten, kur Nilas pradeda 
šakotis į atskiras šakas ir kanalus.

(Bus daugiau)



Antradienis, Gruodžio 8, 1942

LIETUVOS TREMTINIŲ SIBIRAN SĄRASAS
Žemiau talpiname ii 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 
negauna jokių žinių.

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

(Tąsa)
11654. Vainilavičienė, Mari

ja.
11655. Vainilavičiūtė, Ona.
11656. Vainilavičiūtė. Stasė.
11657. Vainilavičius, Petras, 

28, gyv. vieta Šiauliai.
11658. Vainilavičiūtė, Teresė, 

21.
11659. Vainilavičius, Donatas 

(Petras), 1 mėnesio amž.
11660. Vainorius, Aleksas 

(Juozas), karininkas, gyv. vie
ta Luokė, Telšių apakr.

11661. Vaisieta, Alfonsas 
(Matas, 24, darbininkas, gyv. 
vieta Šančiai.

11662. Vaisiūnas, Petras (Jo
nas), 43, mokytojas, gyv. vieta 
Utena.

11663. Vainiūnienė, Vanda 
(Juozas), 40, šeimininkė, gyv. 
vieta Utena.

(Juozas), 11, mokinys.
11682. Vaišvilaitė, Aidima 

(Stasys), 6, gyv. vieta Krinči
nas, Biržai.

11683. Vaitaitis, Pranas, 45, 
samdinys, gyv. vieta Vilnius.

11684. Vaitaitienė, Eugenija 
(Jokūbas), 37, ligoninės tar
nautoja.

11685. Vaitaitis, Aidas (Pra
nas), 13, mokinys.

11686. Vaitaitienė, Vida (Pra
nas), 6. s

11687. Vaitakaitytė, Paina 
(Stasys), 16, mokinė, gyv. vie
ta Kaimas.

11688. Vaitekėnas, Konstanti
nas (Povilas), 33, ūkininkas,

vieta Šakiškių Kanapinės dv., 
Padubysio valse.

11713. Vaitkevičius, Vaclo
vas, 49, žemvaMis, gyv. vieta 
Žekiskių - Kanapinės dv., Pa- 
dubysis.

11714. Vaitkevičienė, Marija 
(Ignas), 39.

11715. Vaitkevičiūtė, Vanda 
(Vaclovas), 9, mokinė

11716. Vaitkevičius, Antanas, 
gimęs 1907, mokytojas, gyv. v 
Šakiai, Šiaulių g.

11717. Vaitkevičienė, Anta
nina (Jonas), gimusi 1912, 
samdinė, gyv. vieta Šakiai.

gyv. vieta Linkariai, Adutiškis.
11689. Vaitekėnas, Povilas 

(Povilas), 36, ūkininkas, gyv. 
vieta Linkariai, Adutiškis.

11690. Vaitekėnas, Povilas 
(Povilas), gimęs 1922, studen
tas, gyv. vieta Adutiškis.

11691. Vaitėkėnienė, Emilija 
(Stasys), 41, darbininkė, gyv. 
vieta Biržai.

11692. Vaitiekūnas, Ferdi
nandas.

11693. Vaitekūnaitė, Jadvyga.
11694. Vaitiekūnaitė, Halina 

(Ferdinandas).
11695. Vaitiekūnienė, Anelė 

(Stasys), 60, ūkininkė, gyv. v. 
Gražioniai.

11696. Vaitiekūnas, Antanas 
(Pranas), 49, darbininkas, gyv. 
vieta Kaunas.

11697. Vaitiekūnas, Antanas 
(Antanas), 2.

11698. Vaitiekūnienė, Elena 
11664. Vamiūnaitė, Nijole į jonas) 20

11699. Vaitiekūnas, Rimutis 
(Antanas), 3 savaičių amž.

(Petras), 14, mokinė.
11665. Vaisiūnas, Algirdas

(Petras), 13, mokinys.
11666. Vaišnora, Petras (Juo

zas), 33, samdinys, g. v. Vil
nius.

11667. Vaišvila, Brunonas 
(Mykolas), 39, knygvedis ,gyv. 
vieta Šiauliai.

11668. Vaišvila, Domas, 32, 
ūkininkas, gyv. vieta Kapsta- 
tai, Andriejava.

11669. Vaišvilienė, Barbora, 
27.

11670. Vaišvila, Juozas (Pet
ras), 51, mūrininkas, gyv. vie
ta Vilnius.

11671. Vaišvila, Stasys (Juo
zas), gimęs 1899, mokytojas, 
gyv. vieta Krinčinas.

11672. Vaišvilienė, Ona (Jo
nas), gimusi 1905, mokytoja, 
gyv. vieta Krinčinas.

11673. Vaišvila, Algimantas 
(Stasys), 3, g. v. Krinčinas.

11674. Vaišvilienė, Stasė, gi-

11700. Vaitiekūnaitė, Elena 
(Aleksandras), gimusi 1908, ū- 
kininkė, g. v. Plytiškiai, Vaš
kai.

11701. Vaitiekūnas, Antanas 
(Aleksandras), gimęs 1920, 
studentas, g. v. Plytiškiai, Vaš
kai.

1170. Vaitiekūnaitė, Felicija 
(Aleksandras), gimusi 1923. 
studentė, g. v. Plytiškiai. Vaš
kai.

11703. Vaitiekūnas. Juozas 
48, ūkininkas, gyv. vieta Pely
čiai, Viešintai.

11704. Vaitiekūnas, Kazys, 
40, ūkininkas, gyv. vieta Pely
čiai Viešintai.

11705. Vaitiekūnienė, Elena 
(Petras), 28, gyv. vieta Pely-

DARB1MINKAS

11718. Vaitkevičius, Algiman
tas (Antanas), 2.

11719. Vaitkevičiūtė, Rasa 
(Antanas), 4.

11720. Vaitkevičius, Augus
tinas (Benediktas), 40, darbi
ninkas, gyv. vieta Kaimas.

11721. Vaitkevičius, Henrikas 
(Konstantinas), 40, inžinierius, 
gyv. vieta Kaunas.

11722. Vaitkevičius, Juozas 
(Pranas), gimęs 1902, ūkiniu 
kas, gyv. vieta Plytinė, Pabra
dė.

11723. Vaitkevičienė, Kamilė 
(Vytautas), 59, šeimininkė, g. 
vieta Kaunas

11724. Vaitkevičius, Kostas 
(Henrikas), 16, mokinys.

11725. Vaikevieius, Petras 
(Henrikas), 22 mėn. amž.

11726. Vaitkevičius, Bronius 
(Kazys), 64, ūkininkas, gyv. v. 
Ožkabaliai, Bartininkai.

11727. Vaitkevičius, Jonas 
(Stasys), 32, seržantas, gyv. v. 
VInius.

11728. Vaitkevičius, Jonas 
(Mikas), gimęs 1906, mokyto
jas, g. v. Bukanciškiai, Daugai.

11729. Vaitkevičienė, Magdė, 
gimusi 1903, mokytoja.

11730. Vaitkevičienė, Jadvy
ga, 50, ūkininkė, gyv. vieta Mi
lašaičiai, Plungė,

11731. Vaitkevičius. Kazys, 
60, chemikas, gyv. v. Rietavas.

11732. Vaitekvičius, Leonas 
(Kazys), 16, piomberis, gyv. v. 
Kaunas.

22, mokytoja.
11814. Valeika, Zigmas (Edu

ardas), gimęs 1910, inžinierius, 
gyv. vieta Vilnius.

11815. Vadentas .Kazys (Ado
mas), 40, knyvedis, gyv. vieta 
Panevėžys.

11816. Valentienė, Stefa (A- 
domas), 28.

11817. Valentukevičius, Ste
pas (Motiejus), 26, samdinys, 
gyv. vieta Vilnius.

11818. Valeškevičius, Kazys 
(Boleslovas), gimęs 1900, sam
dinys, gyv. vieta Kėdainiai.

11819. Valeškevičienė, Vero
nika, gimusi 1903.

11820. Valeškevičius, Vytau
tas (Kazys), 10, mokinys.

11821. Valiauga, Juozas (Ju-

11858. Valmusaitė, Felicija 
(Viktoras), 18, studentė.

11859. Vaimusas, Dominin
kas (Viktoras), 15, mokinys.

11860. Vaistys, Silvestras 
(Justinas), 40, policininkas, 
g. v. Gadziūnėliai, Daugeliai.

11861. Vaistienė, Agota, 28.
11862. Vaistys, Vytautas (Sil

vestras), 10.
11863. Valstytė, Aldona (Sil

vestras), 8.
11864. Valstytė, Janina (Sil

vestras), 6.
11865. Valuckas, Bronius 

(Bronius), gimęs 1911, mūri
ninkas, g. v. Alytus.

11866. Vanagas, Algirdas 
(Pranas), 36, samdinys, gyv. v. 
Vilnius.

liūs), gimęs 1903, samdinys, g. I 11867. Vanagienė, Ona, 60,

r. s-
Daugumas, ypač moterų, sako, kad reikalinga apsi

drausti kariškuose veiksmuose ligi akių smėlio mai
šiukais, kad priešas nepažeistų gyvybės. Bet šis Egip
to Sphinx’as apsidraudė smėlip maišiukais po barzda, 
ir-gi, kad nenukentėjus nuo priešo bombų skeveldrų.

11752. Vaitkus, Balys (Liu
das), gimęs 1899, policininkas, 
gyv. vieta Pabiržė, Kaltinėnai.

11753. Vaitkienė, Anastazija 
(Jonas), gimusi 1900.

11754. Vaitkus, Eduardas 
(Balys), 16.

11784. Valacka, Vilius (Povi
las), 16, batsiuvys, gyv. vieta 
Adutiškis.

11785. Valaišienė, Alina (Juo
zas), 26, šeimininkė, gyv. vieta 
Mickūnai, Vilnius.

11786. Valaitis Antanas, 41,

vieta Kretinga.
11822. Valiaugienė, Anelė 

(Jonas), gimusi 1903, samdinė.
11823. Valickis, Stepas, 52, 

inžinierius, gyv. vieta Vilnius.
11824. Valickis, Tadas (For

tūnatas), 21, studentas, gyv. v. 
Vilnius.

11825. Valienė, Ju2ė, 665, ūki
ninkė, gyv. vieta Užubaliai, Su
bačius.

11826. Valienė, Broaaė, 24, ū- 
kininkė.

11827. Valiulionis, Karolis 
(Kazys), 36, vežikas, gyv. vie
ta Vilnius.

11828. Vaiiukienė, Marija 
(Jonas), gimusi 1911, šeiminin
kė, gyv. vieta Kaitinėnai, Mer
kinė.

11829. Valiukaitė, Eliza, gi
musi 1936.

šeimininkė, gyv. vieta Tilvikai, 
Obeliai. .

11868. Vanagaitė, Lionė (Juo
zas), 27, ūkininkė.

11869. Vanagas, Juozas, 32, 
ūkininkas.

11870. Vanagienė, Marija, 32. 
mokytoja.

11871. Vanagaitė, Rima (Ka
zys), 5.

11872. Vanagaitė, Ligutė (Ka
zys), 3.

11873. Vanagas, Pranas, 40. 
sekretorius, gyv. vieta Birž 
Muravka.

11874. Vanagienė, Marija
11875. Vanagas. Ges

(Pranas), 10, mokinys.
11876. Vanagas, Vytautu-,

(Pranas), 8.
11877. Vanagas, Rimvydas 

(Pranas), 3.

11755. Vaitkiūtė, Danutė (Ba-1 samdinys, gyv. vieta Stirniš-
ys), 12.

11756. Vaitkus.
(Balys), 7.

Algimantas
kiai, Vištyčiai.

11787. Valaitienė, 35, šeimi
ninkė.

11830. Valinčius, Antanai 11878. Vanagas. Povilas (An- 
(Kazys), 42, ūkininkas, gyv. v. tanas), 45, samdinys, gyv. vie- 
Mankūnai, Girkalniai. ta Vilnius.

11831. Valinčius, Bronius, 40, 11879. Vanagienė, Elena (Jo-

11757. Vaitkus, Vincas, 29, i 11788. Valaitis, Juozas, 46, 
eigulis, gyv. vieta Pakruojus. ūkininkas, gyv. vieta Plieniš-

11758. Vaitkienė, Liucija kiai, Šakiai.
(Albinas), 24, knygvedis. 11789. Valaitienė, Petronėlė,

11759. Vaitkus, Povilas (Po
vilas), 36, darbininkas, gyv. v. 
Kalniškiai, Piungė.

11733. Vaitkevičienė, Marija 
(Leonas), 50, ūkininkė, gyv. v. 
Teneniai, Tauragė.

11734. Vaitkevičius, Mečys 
(Aleksas), gimęs 1903, knyg 
vedis, gyv. vieta Kaunas.

11735. Vaitkevičienė, (Myko
las), gimusi 1902, šeimininkė.

11736. Vaitkevičius, Algi
mantas (Mečius), 2.

11737. Vaitkevičiūtė, Nijolė

43, ūkininkė.
11790. Valaitytė,

(Juozas), 13.
Valerija

11760. Vaitkienė, Kazė (Ig- • 11791. Valaitis, Vitas (Juo-
nas), 24. zas), 11.

čiai, Viešintai.
11706. Vaitiekūnaitė, Bronė

(Kazys), gyv. vieta Pelyčiai, i 7’ v' Radviliškis.
Viešintai [ 11738’ Vaitkevičius, Stepas

muši 1907, darbininkė, g. vie- 11707 Vaitiekūnas, Vytautas’ <Vtaibs>’ 18’ ^^as, gyv. v. 
ta Šiauliai. (Kazys), gyv. vieta Pelyčiai. ^ete^a1’

Viešintai ■ Vaitkevičius. Stepas
11708. Vaitkevičienė, AleksJ (Juozas>’ 55 mokytojas, gyv

11761. Vaitkiūtė, Janina (Po
vilas), 4.

11762. Vaitkiūtė, Kazimiera 
(Povilas), 7 mėnesių amž.

11763. Vaitkus, Vladas (My
kolas), gimęs 1903, karininkas, 
gyv. vieta Vilnius.

11764. VaitUlevičius, Antanas 
32, pašto viršininkas, gyv. vie
ta Tauragnai, Utena.

11765. Vaitulevičienė, Bronė 
31.

11766. Vaitulevičiūtė, Irena 
(Antanas), 11.

11792. Valaitytė, Genė (Juo
zas), 8.

11793. Valaitis, Gediminas 
(Juozas), 5.

11794. Valaitienė, Liuda, 35, 
gyv. vieta Kupriai, Lukšiai.

11795. Valaitis, Romualdas 
(Pranas), 16.

11796. Valaitytė, Irena (Pra
nas), 14.

11797. Valaitis, Pranas (Pra-

11798. Valaitienė, Teofilė, 50, 
ūkininkė gyv. vieta Adutiškis.

11799. Valaitytė, 18.
11800. Valaitis, Vincas (To-

11675. Vaišvilaitė, Virginija 
(Juozas), 4.

11676. Vaišvila, Vladas (A-Į (Vladas), sg šeimininkė, gyv.,™** 
leksandras), gimęs 1908, darbi-Maironi.kiai Į 11740. Vaitkevičienė, Petro-

11767. Vaitulevičiūtė, Geno
vaitė, 9.

11768. Vaitulevičius, (Anta-lmas), 47, samdinys, gyv. vieta 
nas), L į Daugelaičiai, Kybartai.

11769. Vaituševskis, Bronius, ' 11801. Valaitienė, Ona (Anta-
40, darbininkas, gyv. v. Vilnius, nas), 39.

ninkas, gyv. vieta Šiauliai.
11677. Vaitaitis, Benjaminas,

(Juozas), 24, ūkininkas, gyv. v. 
Dakniūnai. Krinčinas.

11678. Vaitaitis, Juozas (Ka
zys), gimęs 1904, darbininkas, 
gyv. vieta Nemun.-Radviliškis.

11679. Vaitaitienė, Paulina, 
gimusi 1908.

11680. Vaitaitytė. Ona (Juo
zas), 12. mokinys.

11709. Vaitkevičius, Stasys nž’ 5?’
(Simas), 34, siuvėjas, gyv. vie- Vaitkevičiūtė, Gražina
ta Maironiškiai. Lapiai. (Stepas), 22, studentė.

11710. Vaitkevičius, Antanas 11742* Vitkevičius, Vamutis 
(Simas), 32, darbininkas gyv. 16- mokinys.

11770. Vaituševskienė, Anelė, 
37.

11771. Vaituševskis, Ričardas 
(Bronius), 18.

11772. Vaituševskytė, Janina

11802. Valaitis, Bronius (Vin
cas), 19, studentas.

11803. Valaitienė, Veronika 
Igimus 1905, mokytoja, gyv. v 
Jauciškiai. Vilkija.

vieta Maironiškiai, Lepiai. 
11711. Vaitkevičius, Simas

(Simas), 36, darbininkas, gyv. 
vieta Maironiškiai, Lapiai.

Į 11712. Vaitkevičiūtė, Alina

(Bronius), 16.
11743. Vaitkevičienė, Teklei 11773. Vaituševskytė, Halina 

(Tomas), 69, šeimininkė, gyv. (Bronius), 14.

11681. Vaitaitis. Vytautas! (Vaclovas), 11, studentas, gyv.

Užsisakykite Tanike Pas Mas
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Aw. blington Mas*.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSOį.R

vieta Užugiriai, Varniai.
11744. Vaitkevičius, Stasys

(Juozas), 38, ūkininkas.
11745. Vaitkevičius, Jonas 

(Juozas), 33.
11746. Vaitkevičienė, Vincė 

(Antanas), 46, šeimininkė, gyv. 
vieta Snaudei tai, Salantai.

11747. Vaitkevičiūtė, Vanda 
(Zenonas), 18, studentė.

11748. Vaitkevičaitė, Veroni
ka (Vincas), 20, ūkininkas, g. 
vieta Ožkiniai, Kaltinėnai.

11749. Vaitkūnas, Antanas 
(Mykolas), 37, karys, gyv. vie
ta VInius.

11750. Vaitkmiaitė, Veronika 
(Vincas), 21, tarnaitė, gyv. vie
ta Ožkiniai. Kaltinėnai.

11751. Vaitkus, Antanas (Jur 
gis). 32, karys.

11774. Vajega, Jonas, 40, po- 
icininkas, gyv. vieta Vilnius.

11775. Vajegienė, Antosė, 37, 
samdinė.

11776. Vajegaitė, Janina (Jo
nas), 16.

11777. Vajega, Stasys (Jo
nas), 13.

11778. Vajegaitė, Danutė (Jo
nas), 12.

11779. Vakalas, Jurgis (An
tanas), 28, darbininkas, gyv. v. 
Aptnarai, Pažaislis.

11780. Valienė, Juzė, 67, ū- 
kininkė, gyv. vieta Užubaliai, 
Subačius.

11781. Vala, Alfonsas (Do
mininkas), 29, ūkininkas.

11782. Valienė, Bronė, 25.
11783. Vala, Stasys (Alfon

sas), 1 mėn. amž.

11804. Valančienė, Zofija 
(Liudas), 44, asistentas profe
sorius, gyv. vieta Šiauliai.

11805. Valančienė, Stasė (To
mas), gimusi 1907, siuvėja, g. 
vieta Vilnius.

11806. Valasevičius, Antanas, 
61, ūkininkas, gyv. vieta Smar- 
liūnai, Veisėjai.

11807. Valasevičienė, Agota 
(Kazys), 50.

11808. Vaiasevičiūtė, Janina 
(Antanas), 31, ūkininkė.

11809. Vaiasevičiūtė, Marija 
(Antanas), 28, ūkininkė.

11810. Vaiasevičiūtė, Elena 
(Antanas), mokinė.

11811. Valatka, Jonas (Juo
zas), gimęs 1896, samdinys, g? 
vieta Kaunas.

11812. Valavičius, Vytautas 
(Jonas), 30, mokytojas, gyv. v. 
Paluobiai, Šakiai.

11813. Valavičienė, Paulina

policininkas, gyv. vieta Alytus. 
11832. Valinčienė, Ona, 35. 
11833. Valinčiūtė, Danutė, 15,

mokinė.
11834. Valinčius, Vytautas

(Bronius), 13, mokinys.
11835. Valinčiūtė, Ramutė,

11, mokinė.
11836. Valionis, Boleslovas

(Petras), 40, mokytojas, gyv. 
vieta Kaunas.

11837. Vaslionienė, Genė, 30. 
11838. Valionis, Stasys (Ka

zys), 46, darbininkas, gyv. vie
ta Kasiai, Lapiai.

11839. Valiukas, Kazys, 30, 
mokytojas, gyv. vieta Ilginin- 
kai. Merkinė.

11840. Vaiiukienė, Marija, 27. 
11841. Valiukaitė, Liuda (Ka

zys), 7, mokinė.
11842. Valiukaitė (Kazys), 3. 
11843. Valiukevičius, And

rius, 45, darbininkas, gyv. vie
ta Pilviškiai.

11844. Valiukevičienė, 33, 
darbininkė.

11845. Valiukevičius, Stasys 
(Tomas), 36, leitenantas, gyv. 
vieta Babriai, Šventežeris.

11846. Valiukevičienė, Ona 
(Andrius), 32.

11847. Valiukevičius, Algi
mantas (Stasys), 6.

11848. Valys, Janas (Jonas), 
28, aviatorius, g. v. Ukmergė.

11849. Valys. Sergijus (Ig
nas), 22, darbininkas, gyv. vie
ta Šančiai.

11850. Valkauskas, Stasys 
Jonas), 28, dailidė, gyv. vieta 

Kaunas.
11851. Valkauskas, Vladas 

Antanas), 28, karininkas, gyv. 
vieta Kaunas, Murava.

11852. Valkauskienė, Elena. 
23.

11853. Valkauskas, Vytautas 
(Vladas), 5.

nas), 27, pardavėja, gyv. vieta 
Šančiai.

11880. Vanagas, Rimvydas, 5. 
11881. Vanagas, Pranas (Do

mininkas). 55, biznierius, gyv. 
vieta Panevėžys.

11882. Vanagienė, Vande (Pe
tras), 45.

11883. Vanagas, Ernestas 
(Pranas), 13, mokinys, gyv. v. 
Panevėžys.

11884. Vancevičieenė, Ipolitą 
(Karolis), gyv. vieta Vilnius.

11885. Vanilevičieenė, Vincen
ta (Viincas), 69, šeimininkė, g. 
vieta Kaunas.

11886. Vankovičius, Arturas, 
55, ūkininkas, gyv. vieta Stru- 

! milai, Kaišedorys.
11837. VankovičiVtė, Hanna 

(Petras), 14.
11888. Varanauskas, Antanas 

40, mokytojas, gyv. vieta Kal- 
neliškiai, Vaškai.

11889. Varanauskienė, Ona 
(Juozas), gimusi 1914, mokyto
ja.

(Bus daugiau)

11854. Valkiūnas, Jonas (Jur
gis), gimęs 1907, karininkas, g. 
vieta Vilnius.

11855. Vaimusas, Viktoras 
(Antanas), 50, ūkininkas, gyv, 
vieta Elmininkai. Anykščiai.

11856. Valmusienė, Domicėlė 
(Julius), 50.

11857. Valmusaitė. Aleksan- 
, dra (Viktoras), 20, ūkininkė.

Raminanti 
pagelga nuo 

“ilgų valandų”
raumenų
skausmo

Nuvargę, skaudanti raumenis gali 
būti greitai ir ivctniai gydomi ot- 
dedant Johnson’s Red Cross Kom
presą ant skaudančio* dalies. Ra
minanti šiluma su maloniu pasti
prinimu panaikina skausmą ir pa
lieka tave tinkamu darbui. 
Produktas Johnson A Johnson .pa
saulio didžiausios iidirbystSs chi
rurgiškų tvarstų.

JOHNSONS
RE C CROSS

PLASTER
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LIETUVIŲ TAUTOS POLITINIAI 
REIKALAI

DR. K. PAKŠTAS

1. Neįvykdyta Evakuacija

Beveik visos diktatorių pavergtos valstybės turi 
užsieniuose savo valdžias ir net mažas kariuomenes. 
Šitos valdžios rūpinasi savo piliečiais ir derina veiklą 
jų valstybėms atstatyti, tų valstybių interesams ginti. 
Ir Lietuvai nemažiau yra svarbu turėti užsieniuose 
savo valdžią, kuri planingai suderintų savų piliečių 
veiklą valstybei atstatyti ir jos interesams ginti. 1939 
m. kovo gale ir balandžio bei gegužės mėn. kas savaitę 
eidavau pas aukštus ministerijų pareigūnus siūlyda
mas skubiai paruošti Lietuvos evakuacijos planą: eva
kuacijos pinigų, valdžiai sudaryti reikalingų žmonių 
ir muziejinių retenybių. Pats siūliau gana daug api
mantį planą ir jam pridengti kom'uflažą, kad iš anksto 
panikos nesukelti. Daugelis su manim sutiko, kad ka
ras artėja ir kad mano siūlymai turi rimtą pamatą, 
bet tupčiojimas ir apsileidimas buvo daug galingesni 
net už artėjantį karą. Kai Valiutų Komisijos papra
šiau leidimo išsivežti savo turtą, tai paklausė: kam 
man tiek pinigų bus reikalinga? Po kai kurių pasiaiš
kinimų pasakiau, kad tie pinigai bus reikalingi “Jums, 
Ponai, okupantų kalėjimuose sušelpti”. Nei švelnūs, 
nei drastiški pasikalbėjimai jokių rezultatų nedavė. 
Tiek žinau, kad beveik visi šiais reikalais mano kal
banti ministeriai ir direktoriai dabar tebesėdi žiaurio- 

jncentracijos stovyklose, kokių nelinkėtume nei 
r kiaušiam žmogui.

Lietuvos pinigus atatinkamu būdu siūliau eva- 
.uoti Amerikon, nes jau seniau buvau apytiksliai ap

skaičiavęs mūsų išeivijos išmirimą, pasenėjimą ir 
didėjantį šykštumą. Mano supratimu, Senoji Tėvynė 
nebegalėjo tikėtis iš savo atžalų tokios didelės para
mos, kaip 1914-19 m., nors ir labai didelė nelaimė ją 
ištiktų.

Tad šiuo metu Lietuvos pabėgėliams ir visiems 
patriotams yra daug sunkiau išvystyti bet kurią veik 
lą, negu 1914-1919 m. Tačiau vis dėlto reikia viską da 
ryti kuotiksliau ir planingiau dėl atstatymo savo val
džios ir savo nepriklausomos valstybės, pasiremiant 
mažučiais likučiais savo patriotinės išeivijos.

2. Iš Ko Valdžia Susideda?
Net ir pabėgėlės valdžios paprastai susideda bent 

iš šių trijų institucijų:
1. Prezidentūros;
2. Seimo, Tarybos arba Parlamento;
3. Vyriausybės arba Ministerių Kabineto.
Demokratinės valstybės teikia ir seimui nemažos

reikšmės, kaipo ryšiui valdžios su visuomene. Dikta
tūros, kur tik gali, stengiasi be seimo apsieiti arba su
mažinti jo vaidmenį iki pačių menkniekių. Ir mūsų vi
suomenėje labai reti diktatūros šalininkai taipgi ne
nori matyti susidarant kokį seimą ar tarybą, ypač jei 
toks seimas gana margas ir be totalitarinės persvaros.

Šiuo metu lietuvių tauta turi prezidentūrą ir ta
rybą, bet stinga jai vyriausybės, kuri aktyviai vestų 
valstybės politiką.

3. Apie Prezidentūrą
pasitaiko spaudoje truputį ginčų. Mat socialistinė 

spauda dabartinio prezidento nenori pripažinti ir lai
ko jį privačiu svečiu Amerikoje. Socialistai, katalikai 
ir tautininkų demokratinė dalis laukė iš pono A. Sme
tonos visų bendradarbiavimui labai svarbaus pareiški
mo: kad jis dirbs toliau su visomis politinėmis grupė
mis, vairuos Lietuvos reikalus pilnesnės demokraty- 
bės linkme, šauks visus pabėgėlius į bendrą darbą,

spies aplink save visas partijas, pasidarys visų lietu
vių žmogum. Per pusantrų metų panašaus pareiškimo 
nesulaukta, o dabar gal jau ir nebesitikima.

Nors Lietuvos cenzūra labai nemėgdavo demo
kratinių terminų per tryliką metų, nors p. Smetona 
kraštą valdė ilgą laiką tik vienos mažos partijos ir po
licijos pagelba, bet jis ir jo šalininkai dabar- jau sako, 
kad tai buvusi demokratija (Lietuvoje taip nesakyda
vo) ir todėl nėra dabar nei reikalo kurių nors pataisų 
įnešti prezidentūros politikom Jei politinėms sąvo
koms kuoplačiausia taikyti reliatyvumo teoriją, tai 
gal p. Smetona gali ir taip galvoti, kaip jis dabar gal
voja.' Bet politinės taktikos atžvilgiu tai yra stambi 
psichologinė klaida. Faktas yra, kad žymiausios lietu
vių politinės ar kultūrinės srovės per tryliką metų bu
vo labai nepatenkintos p. Smetonos valdymu. Šito ne
pasitenkinimo laipsnio gal būt p. Smetona Lietuvoje 
kaikuomet pilnai ir nežinodavo, nes opozicijos žmones 
jis rečiau ten sutikdavo, būdavo apsuptas garbintojų 
ir laimingųjų būrelio. Amerikoje jis galėjo aiškiau pa
matyti, kokia gili praraja tapo iškasta tarp jo ir vi
suomenės. Man rodosi, kad šita praraja dar galėjo 
kiek išsilyginti, bet tai negalėjo įvykti be pačio p. 
Smetonos geros valios ir visai konkrečių pastangų.

Galutinoje sąskaitoje: socialistai ir gal dalis ka
talikų p. Smetonos nenori prezidentu laikyti; katali
kų daugumas — laikosi labai šaltai ir nenori šio ne
malonaus klausimo viešumoje gvildenti: palieka jį sa
vam likimui. Lietuvių Tautinė Taryba, lygiai kaip ir 
visos kitos lietuvių tarybos, prezidentūros klausimo 
visai nesvarsto ir jokio savo bendro nusistatymo ne
reiškia, nes tai gal suardytų jų vieningumą ir gerą 
sutarimą, kurs ligšiol reiškėsi visais kitais politiniais 
reikalais. Katalikų Federacija ir abu didieji susivieny- 
mai neturi jokių santykių su p. Smetona. Tuom pačiu 
visuomenės pramintu keliu eina ligšiol ir visos tary
bos. Iš to santykių nebuvimo, žinoma, dar neaišku ko
kia visuomenės dalis ir kurios organizacijos p. Smeto
ną prezidentu pripažintų ar nepripažintų, jeigu toks 
klausimas pasidarytų kaip nors aktualiu ar svarbiu. 
Politika yra didelis kompromisų menas. Nemokėčiau 
atspėti kurių gabumų šioj srity galėtų parodyti p. 
Smetona.

zvangeji-Būrys Dėdės Šamo karių, kurie nutilus Algerijos ginklų 
mui, pailsi vanlandėlę, žvaigždėtosios šešėlyje.

Lietuvių Kultūrinio Instituto Veikla

Lietuviškos Kalėdų Atvirutės
Kalėdų švenčių proga, pasveikinkime savo gi

mines draugus, ir prietelius su lietuviškomis-ka- 
talikiškomis atvirutėmis.

Atvirutės už $1.00

lei Nori, Kad Ant Atvirutės Būtų Atspaus
dintas fūsų Vaidas ir Pavardė,

Kreipkitės

DARBININKAS
38$ W. Broadway, So. Boston, Mass.

4. Apie Lietuvių Tautinę Tarybą
Lietuvių Tautinė Taryba išdygo iš Lietuvos Pi

liečių Sąjungos, kuri suspietė apie šimtą Lietuvos pa
bėgėlių. Jos atsiradimo būdas panašus į Vilniaus Ta
rybos atsiradimą 1917 m. rugsėjo mėn. Vilniaus Tary
bą ne visi lietuviai pradžioj pripažino: kai kurie tvir
tino, kad ji buvusi nedemokratiškai išrinkta. Tačiau 
vėliau ji buvo kiek praplėsta ir įgyjo beveik visų lie 
tuvių pripažinimą. Lietuvių Tautinė Taryba irgi ne 
tautos masių rinkta, o tik emigrantų, kurie manoma 
turi įvairių grupių pasitikėjimą, bent tam vienam ir 
bendram tikslui siekti: atstatyti Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. LTT dar nepilna: iš numatytų 20 vie 
tų tėra kol kas užimta tik 12. Iš tos dvylikos katalikų 
“frakcijai” galima būtų priskaityti 7, liaudininkams, 
1, socialistams 1, nepartiniams 1, žydams 2. Neturė 
dama lėšų savo ofisui atidaryti ir darbui pradėti LTT 
kol kas nematė jokio reikalo į partijas skirstytis ar 
net ginčytis sroviniais reikalais. Jos vieningumas kol 
kas labai aukštas, tačiau sunku būtų tvirtinti, kad to
kia tobula vienybė visuomet laikytųsi ir varant platų 
praktinės politikos darbą.

Jei būtų tinkamų ir bent kiek populiarių žmonių, 
tai būt pravartu LTT papildyti dar liaudininkų, tauti
ninkų ir socialistų atstovais, nes katalikai nemato 
griežto reikalo savo daugumą LTT išlaikyti: jie pasi
tiki ir kitų grupių gerais norais ir patriotizmu. Ne sa
vos grupės tinkamą vyrą pulk. K. Grinių juk katalikai 
įprašė likti LTT pirmininku.

LTT prezidiumas neturi lėšų ir neturi ofiso. Kai 
reikia pinigų būtiniausiems dalykams, tai patys LTT 
nariai suaukoja po keletą desetkų dolerių iš savo men
kučių uždarbių.

LTT nėra užsienio reikalų ministerija ir neveda 
užsieninės politikos, tad jai svetimų valstybių pripa
žinimas nėra svarbiausias reikalas. Jai svarbiau po- 
čios lietuvių tautos pripažinimas. Lietuvos pavergtų 
žmonių LTT negali apie save painformuoti, tačiau ji 
jaučia susidedanti iš žmonių, neatitrūkusių nuo Lie
tuvos visuomeninio gyvenimo ir todėl turinti pritari
mą dirbti Lietuvos laisvės darbą. Laisvųjų kraštų lie
tuviai jau daugumas pasisakė už LTT. Svarbiausias 
šiuo atžvilgiu balsas yra Amerikos Lietuvių Tarybos 
Kanados Lietuvių Tarybos ir beveik visų Amerikos 
lietuviškų laikraščių, kurie savo įtakoje laiko plačias 
visuomenės mases. Turėdama tokį platų ir visuotiną 
lietuvių pripažinimą ir paskatinimą, Lietuvių Tauti
nė Taryba darosi nebe privatinė organizacija, bet vie 
ša ir oficialinė tautos institucija, nors jos išgalės koj 
kas dar labai kuklios.

Koksai galėtų būti LTT vaidmuo formuojant Lie 
tuvos vyriausybę, sunku būtų iš anksto pasakyti. Dėl 
karo ir dėl mažo jos sąstato, jai gal tektų tiktai pata- 
riamasai ir pagalbinis vaidmuo.

i (Bus daugiau)

NEPAPRASTAI (DOMI 
KNYGA

Kiekvienas lietuvis gali 
tikėtis iš svetimtaučių pa
klausimo apie mūsų kal
bos kilmę ir jos giminys
tes. Bet labai retas gali į 
tuos klausimus tiksliai at
sakyti. Šitą vargą paleng
vinti ėmėsi žymiausias lie
tuvių kalbos specialistas 
prof. Dr. Alfred Senn iš 
Pennsylvanijos Universi
teto. Už savaitės jo kny
gelė išeis iš spaudos, Jos 
leidžiama tik 2000. Vėliau 
užsisakę jos gali nebegau
ti. Dr. Senn’o “The Lith- 
uanian Language” daugu
mai bus tikrai sensacinga 
tnygelė. Gerb. . kun. J. 
Švagždys, susipažinęs su 
os turiniu, tiesiog pasa
te: “Nuodėmė būtų lietu
viui jos neturėti ir nepers
kaityti atydžiai”. Gerb. 
kun. J. Bakšys jos jau* už
sisakė savo parapijai 200 
egz., gerb. kun. K. Paulo- 
nis 50 egz. Skubiai laukia
ma daugiau stambių užsa
kymų. Vieno egz. kaina 
jus 40c., o gi 50 egz. ar 
daugiau — po 25c. Knyga 
turės 48 pusi. ir 4 iliustra
cijas: žemėlapius, kalbi
ninkų fotografijas.

NAUJI GARBĖS 
NARIAI

Prie seniau paskelbtų 
garbės narių (gerb. kuni
gų Igno Valančiūno, J. 
Vaitekūno, Pr. Juro, J. 
Švagždžio ir Pr. Juškai- 
čio) prisidėjo dar du nau
ji, įmokėdami po $100.00: 
gerb. kun. J. Valantiejus

ramos Instituto darbas 
jau dabar sustotų. Insti
tuto darbas neša ne pelną, 
bet stambų nuostolį; para
mos gi jis gauna tik iš re
to susipratusio lietuvio.

Su dėkingumu turime 
paminėti ir naujus narius 
rėmėjus, pastaruoju lai
ku įmokėjusius po $10.00. 
Tai: kun. Norbutas iš 
Brockton, kun. V. Puido
kas iš Westfieldo, kun. J. 
Jutkevičius iš Worceste- 
rio, kompozitorius A. A- 
leksis iš Waterburio, kun. 
J. Kidykas iš Philadelphi- 
jos, p. Apanavičius iš Eli- 
zabeth ir p. J. M. Šaltenis! 
iš Čikagos. •

ir kun. Dr. X., nenorėjęs 
savo pavardės skelbti. Vi
siems garbės nariams Ins
tituto vardu tariu labai di
delį ačiū: be jų gausios pa-

Tėvų Pranciškonų Rekolek
cijos Ir Misijos 1942 m
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tikrai įdomi ir reikalinga 
mums knygelė, bet jos 
nuostabiai maža perka 
mūsų žmonės. O gi jos 
kaina tik 40 centų egz., už 
50 egz. ar daugiau — tik 
po 25c. Čekius geriau ra
šyti Dr. K. Pakšto vardu 
ir užsakymus jam siųsti į:

2334 South Oakley Avė., 
Chicago, Illinois.

Dr. K. Pakštas,
Liet. Kult. Instituto 

Direktorius.

Lietuvos Prietelius Iškelia Naujus 
Sumanymus

Pradžia 3-čiame pusi.
Neužtenka rankas sudė
jus sėdėti ir laukti, kad 
karo pabaigoje galingieji 
bus tiems kraštams malo
ningi. Reikia ir patiems! 
iniciatyvos parodyti 
kyšime, jei būtų surengta 
Baltijos valstybių diena, 
kurią paremtų iš tų kraš
tų kilusių žmonių katali
kiškos, protestantiškos ir 
kitokios bendruomenės, 
būtų galima Amerikos vi

štas, tuo labiau — ginda
mi teisingumą ir tautos 
laisvę mes turime teises 
kalbėti. Amerikiečiams 
tik reikia ne kokios sal
džios propagandos, bet 

g~~ Taktų, kuriuos reikia iš
kelti, priminti, nieko nesi
bijant.

Kaip Danielius Tarp 
Liūtų

Daniel Fetler yra pasi
ryžęs savo gyvenime dar-

suomenei priminti, ką tos buotis dėl Baltijos valsty- 
tautos turi pakelti nacių ■ bių laisvės. Jis prisiminė, 
valdžioje, pabrėžti, kadĮ kad į jo rašinį, kuriame 
raudonojoje okupacijoje i buvo Rusijai primintos 
rinkimai buvo falsifikuoti! pareigos link mažųjų tau-
ir “atstovų” pareikštas 
prisijungimas prie SSSR 

• yra tautos valios falsifika
cija, iškelti planuotą siste- 
matingą Baltijos tautų 
naikinimą. Nereikia bijo
ti, Amerika — laisvas kra-

tų ir tikėjimo laisvės, visa 
eilė žmonių atsiliepė at
siųsdami laiškus. Viename 
iš jų buvo parašyta:
— Daniel Fetler, tu keli 

balsą kaip Danielius tarp 
liūtų... K. J. Prunskis.

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

‘Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

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

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

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard St.

Pittsburgh, Pa.

“Darbininko” administracijo
je galite gauti puikų Rožančių 
po $1.10 su prisiuntimu. Turime 
nedidelį jų kiekį. Kas norite jų 
gauti, tuojau užsisakykite. Su J 
užsakymu money orderį arba 
grynais pinigais siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broadway. So. 
Boston, Mass.

i

‘MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos 
apdarais, auksiniais kraitais, 432 puslapių >2.50

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi------------------------------------------ ----------- 35e.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
Ir lankstūs virielial; apvalūs kampai------------- >1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuioidiniai virielial >1.00
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuioidiniai virielial

su kabike_______________________________________ >1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,

555 pusi..............................................................-....... >2.75
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro vlriellai,

raudoni k raita i, 3S4 pusi.------------------------------ >5o.
VYRAI BROLIAI, speclal* vyrams maldaknygė, 

parinktos gražiausios maldos, Silkinė labai plo
na popiera. Juodi kolenkoro virieliai.................... >2.50

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ........................ 20c.
DANGAUS ŽVAIGŽDUTE, juodi odas apdarai,

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

kraštai, 288 puslapiai. Kaina ......................... 81.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro virieliai, 
328 puslapiai. Kaina ............................................... ........

"DARBININKAS"
388 W. Broodwoy.

65c.
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"Lietuvos Vargo Keliai"
vertu pasiseki-

biau buvo išstumiami, kol 
1795 m. Lietuva buvo už
imta Rusijos. Ši okupacija 
truko iki pirmojo pasauli
nio karo. Lietuvių tauta 
turi blogiausius atsimini
mus iš ano okupacijos lai
kotarpio. Jis buvo pilnas 
tautinių ir religinių perse
kiojimų iš caristinių vy
riausybių pusės; antra 
vertus, lietuvių tauta nie
kuomet nepaliovė kovoju
si prieš svetimą valdymą. 

Pirmojo pasaulinio ka-Į

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

* NEPAPRASTOS KALBOS 
KARO METU

— Šveicariečių laikraštis ' dėmesio 
“Tages - Anzeiger”, išei- mu.
Hąs Ciuriche, paskelbė šį “Lietuvių tauta turi di- 
straipsnį, pavadintą “Lie- dėlės istorines tradicijas, 
tuvos vargo keliai”: kurios pasiliko gyvos. Lie-

“Jeigu visa eilė Europos tuvos valstybė išaugo per 
valstybių pažįsta vieną paskutiniuosius viduram- 
svetimą okupaciją, tai žiu šimtmečius į galin- 
Lietuva šio karo metu tu- giausią valstybę Rytų Eu- 
ri pakelti jau antrą oku- ropoję. Dabartinė Gudija 
paciją. Pirmaisiais dabar- daugiau kaip pusę tūks- 
tinio karo metais atėjo So- tančio metų įėjo į Didžio- ro metu Lietuva vėl atsta- i 
vietų Rusijos okupacija, sios Lietuvos Kunigaikš- • te savo valstybinę nepri-H 
kuri, prasidėjus Vokieti- tystės ribas; taip pat dide- : klausomybę. Antrasis pa- j 
jos karui prieš Sovietų Ii Ukrainos ir Rusijos plo- saulinis karas atnešė vie-!' 
Sąjungą, buvo pakeista tai buvo valdomi jos di- ną svetimą okupaciją po 
vokiečių okupacija. džiųjų kunigaikščių, kurie kitos. Pirmiausia kraštą

“Lietuva neturi jokių save vadino ne tik Lietu- 1940 m. vasarą okupavo 
gamtos turtų, kaip antai vos> ir “multorum ru- rusai, kurie savo draugiš- 
geležies, anglys ar žibalas, thenorum kunigaikš- kūmo su Vokietija metais 
kurie kai kurias tautas čiais. Bet Lietuviai nėra1 pagriebė visą Pabaltijį, i j 
praturtino, bet neretai bu- slavai, be to, tikyba juos^aip jau sakyta, Maskva 
vo ir jų nelaimė, nes pri- skiria nuo Rytų slavų, ku- ; neieškojo Lietuvoje gam-
traukė kitas, galingesnes r^e daugumoje yra stačia- 
tautas. Savaime ne per. tikiai. Tuo tarpu kone vi- 
daugiausia derlinga žemė s| lietuviai yra katalikai; 
yra beveik vienintelis šal- tik maža jų dalis yra pro
tinis, iš kurio minta lietu- testantai pakeitę savo ti- 
vių tauta. Ūkininkai suda- kybą reformacijos kovų 
ro gausiausią Lietuvos gy- metu. Tad jau vien dėl 
ventojų sluoksnį. Įvyk- savo tikybos lietuviai o- 
džius po pirmojo pasauli- ■ rientuojasi į Vakarų Eu- 
nio karo radikalinę žemės roP4-
reformą, krašte pasiliko' “Du šimtmečius truko

tos turtų. Gryniausias im
perializmas buvo ta prie- į 
žastis, kuri Sovietų Rusi-j 
ją paskatino pastūmėti į 
savo Vakarą sienas. Jeigu 
Maskva, okupavusi kraštą i 
suruošė “rinkimus”, tai 
jie tebuvo paprasta kome
dija. Išstačius vieną vie-

AR JŪS NORITE PATIKTI 
JĖZAUS ŠIRDŽIAI?

Naujiems Metams sužibės Lietuvių Katalikų 
padangėse nauja viltį nešanti

“ŽVAIGŽDĖ”
Taigi visi JĖZAUS ŠIRDIES Mylėtojai 

skubėkite užsirašyti

“Žvaigždę”
MALDOS APAŠTALAVIMO ir 
JĖZAUS ŠIRDIES SĄJUNGOS 

Mėnesinį Laikraštį.
Leidėjai TT. Jėzuitai------Kaina 50# metams
Kas prisius $1.00 gaus ir didelį, spalvuotą Jėzaus 

Širdies paveikslą... Adresas: —
“ŽVAIGŽDĖ"

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

S

Nors ąmerikiečiai čio
nai atvykę iš viso pasau- 

jlio šalių kalba beveik vi
sas žinomas pasaulio kal- 

ibas, šis pasaulinis karas 
išsėmė mūsų kalbų rezur- 
sus. Niekados tiek daug 
skirtingų nepaprastų ir 
retų kalbų nebuvo reika
linga, kaip dabar. Milita- 
rėj, žvalgyboj ir informa
cijos susisiekimo cent
ruose karo ir taikos metu' 
kalbos lošia svarbią rolę.

Karo pradžioj nebuvo 
netik amerikiečių, kurie 
moka šias kalbas, net ir 
mokytojų jas mokyti. 
Perlų Uosto įvykis rado 
mus visai neprisirengu
sius japonų kalbą vartoti. 
Prieš metus laiko tiktai a- 
pie 50 vyrų ir moterų mo
kinosi japonų kalbos. Ir 
nors dabar nuo karo pra
džios daugiau mokinasi 
tos kalbos — permažai as
menų galėjo ją laisvai 
vartoti, kada atakas Paci- 
fike įvyko.

Kiniečių kalboj buvome 
geriau prisirengę, ypač 
“Mandarin Chinese” — 

Nebuvo 
dialek-

I Need Your Help!

viai nė nenori toms sąvo- nimas) pradėta amatinin- 
koms daryti įtakos”. ikams, smulkiems pramo-

Paminėjęs Vokietijos- nininkams (iki 20 darbi- ___
Rusijos karo pradžią pe- ninku) ir smulkiems pirk- Rūtinėj kalboj.

ir iš šių; ekspertų kiniečių

nintelį kandidatų sąrašą 
x ir nesant jokiai rinkimų

daugiausia smulkūs ir vi- lietuvių tautos kova su kontrolei, rezultatai jau iš reitų metų birželio 22 die- liams. Tačiau 
dutiniai ūkininkai, kurie germanais, kurie trylikto anksto buvo žinomi. Bent Į n4» sukilimą prieš bolševi- priemonių m;matyti, koks
verčiasi žemės ūkiu ir gy
vulininkyste. Lietuva iš
veža mėsos gaminius, 
sviestą ir kiaušinius. Javų 
išvežama nedaug, tuo tar
pu linai sudaro svarbų 
eksporto produktą. Koo
peracija Lietuvoje yra 
plačiai išbujojusi. Prieš 
karą ji buvo svarbiausias 
eksportininkas. Pavyzdin
gasis Danijos žemės ūkis 
buvo idealas, kurio lietu
vių ūkininkas siekė su

šimtmečio pradžioje įsi- lietuvių tautos milžiniška jkus Lietuvoje ir nepri- vaidmuo_numatytas Balti
tvirtino dabartinėje Lat- dauguma tuose “rinki- 
vijoje ir Estijoje; tačiau muose” iš viso nedalyva- 
germanai niekuomet ne- vo.
pajėgė pašalinti kylio, ku- “Kaip šešioliktoji Sovie- 
ris juos nuo likusio vokie- tų Sąjungos valstybė Lie
čiu reicho. Pagaliau ši ko- tuva egzistavo vienerius 
va pasibaigė germanų metus. Viso Lietuvos gy- 
pralaimėjimu, ir 500 metų venimo bolševizacija buvo 

! lietuvių valstybinė siena vykdoma didžiausiu sku- 
su vokiečiais pasiliko ne- botumu. Ta pati tvarka, 
pasikeitusi.

“Stiprėjant 
valstybei, lietuviai

te. Šų> yra didelis trūku-
mas todėl, kad tie dialek- Versitetas

birželio 23 dieną, šveica- eilė vokiečių monopolinių' X ^anešTmuS^kink- mokina’ 
riečių laikraštis toliau bendrovių jau iš dalies pa-j

i taip rašo: - i rėmė stambiąją prekybą Mūgų silpniausįos kal.
“Tačiau lietuvių tautos ir pramonę. Nueita net ^os Tolimų Rytų fronte 

vargai tuo nepasibaigė, taip toli, jog įsteigti savo buvo malajų ir ta jų kal-
Lietuvių tautinė vyriau- rūšies kapituliaciniai teis- Mortimer Graves se- 
sybė pasiliko prie vairo tik mai. Byla, kurioje kaipo kretorius American Coun- 
kelias savaites. Kai karo šalis dalyvauja vokietis,

klausomybės paskelbimą jos erdvės tautoms. Visa

cil for Learned Societies, 
praveiksmai pasistūmėjo negali būti sprendžiama; praneša, kad karo

kuri du dešimtmečius į-'daugiau į Rytus, Lietuvą lietuvių teismo; tokią by-į<j^oj ^ktai vienas ameri- 
moskovitų vesta* Sovietų Rusijoje, į perėmė išimtinai vokiška lą sprendžia naujai įkur- kietis galėjo gerai vartoti

civilinė administracija, dintieji vokiečių teismai, 
kuri tuojau pat pašalino “Šie trumpi duomenys, 
lietuvių vyriausybę. Iš tri- aišku, dar neparodė tikros 
jų Pabaltijo valstybių — padėties dabartinės oku- 
Lietuvos, Latvijos ir Esti- pacijos metu. Visa eilė ki-

jau įsigyk labai naudingą knygą_ "VALGIŲ tinka kitoms tautoms, tai’jos — buvo sudarytas, tų aplinkybių šalia to fak-
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be jis nieku būdu netinka lie- ’
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi- tuviJl tautai. Lietuviai ži- 
gaminti iš visokių vaisių vyną Knyga turi 223 "“SgSmo
puslapius. Jos karna tik $1.00. Su prisiuntimu — atžvilgiu neatitinka tų są

vokų, kurias kai kas yra 
susidaręs apie gyvenimą 
Sovietų Rusijoje. Lietu-

vis la- buvo vykdoma ir čia. Tai 
reiškė visišką lūžį su ta 
santvarka, kuri buvo savi
ta Lietuvių tautai. Jeigu 

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo- bolševizmas, matomai,

ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI

$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:

So. Boston. Mass.

X SVARBUS PRANEŠIMAS
Y

Paimk mūsų patarimą ir PASIPIRK KALĖDŲ PIRKINIUS DA-
Y BAR. Mes turime platų įvairių dalykų pasirinkimą dabar, bet neilgam... 

Pasipirk Kalėdinių Dovanų dabar. Tik įmokėk mažą depozitą ir mes su
X malonumu palaikysime Jūsų pirkinį iki Kalėdų.
X PIRK DABAR — Pašauk telefonu Liberty 2337, o dar geriau, ateik 
X į mūsų krautuvę pasitarti.
X MES DAR TURIME — Radios, 3 Way Radios, AC-DC ir Batterinių,
Y S26.95 ir aukščiau išskyrus baterijas. Pilnas pasirinkimas Elektrikinių
Y 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.

FIXTURES — 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.
Silex & Westinghouse Coffee 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.
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Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

Netolimų ir Vidurinių 
Rytų šalys irgi mums už
duoda rimtą problemą 
kalbų prisirengime. Mažai 
žmonių žino, kad turkų 
kalba labai plačiai varto
jama. Indiana Universite
te įvesti tos kalbos kur
sai, po Dr. C. F. Voeglin 
vadovyste. Šiame semes
tre tame kurse yra apie 12 
studentų, .bet ateinantį se
mestrą bus apie 20 arba 
30.

Arabų kalbose amerikie
čiai buvo prisirengę, tik
tai vieną dialektą, moro- 
kų, nebuvome išmokę, bet 
dabar Pennsylvanija Uni- 

ir šį dialektą

tajų arba sijamų kalbą ir
nebuvo nei vieno, kuris nale

Europos kalbas mes ge
rai žinom, nes Amerikoj 
daugelis europiečių apsi
gyveno. Nelabai daug ži
noma apie Balkanų kal
bas. •

Taigi Amerika žengia į 
pasaulį susisiekimų ir su
pratimų, kurie charakte
ringai skiriasi nuo to prie, 
kurio mes pripratę. P. 
Graves pastebi Asia žur-

mokėjo arba galėjo mo- ar mums patinka ar 
ne, mes pergyvensime erą 
savitarpinio pasaulio susi
pratimo, kuriame vartoti

kinti malajų kalbą. Po ka
ro pradžios National Re-

kartu su Gudija, kuri per to, kad tauta nėra šeimi-! suraš?41Pįsmenf vardui *>U<lai amU at_
20 metų priklausė Sovietų ninkas savo krašte, suda-;kurie p. Graves sakė, šiek 
Sąjungai, naujas padaras rė Lietuvoje tą pačią at-jtiek mokėjo malajų kalbą 
— “Ostland”, kuris laiko- mosferą, kaip ir kitos Eu-iDaugelis iš jų nebuvo pi- 
mas “reicho komisariatu”, ropos okupuotose valsty- j įiečiai. Yale Universitetas 
Kaip matyti -iš atsakingų bėse. Kai dėl komunizmo,

rodys senoviški. F L, S.
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vokiečių sluoksnių pareis- tai Lietuva, lygiu būdu ir 
kimų, galutinį sprendimą visas Pabaltijis, į jį žiūri 
esą norima priimti ateity- panašiai, kaip ir suomiu 
je, po karo. Pagaliau, vis- tauta. Betgi lietuvių tau-

dabar mokina malajų kal
bą ir Michigan Universite
tas tajų.

Indijos tautinės kalbos, 
kaip bengalų, punjabų ar-

Maldaknygė
“Darbininke” galite gauti ką 

tik išėjusią iš spaudos didelė
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio 
išleistą maldaknygę — “Maldų 
Šaltinis?’, ši maldaknygė yra 
paranki kaip vyrams, taip ir 
moterims, nes ji yra nedidelio

kas priklausys nuo karo ta tikisi, kad įvykių eiga ba hindustanų, irgi mažai Į formato — 5V4 x 3U colių, 
išdavų. jai bus palanki. Pasilieka žinomos. Taip pat ir su ■ Storumo apie pusę colio, odos

Jeigu vokiečiai palieka džiuginantis faktas, kad. kalbomis centrinės Azijos,
galutinius sprendimus a- Amerikos Jungtinės Vals- vieta ,kuri taip, kaip Indi- 
teičiai, tai iš kai kurių po- tybės nei kiek nenukrypo ja, gaii virsti svarbiu karo 
žymių vis dėlto matosi, nuo savo principinio nusi-!fronĮU
kuo okupacinės įstaigos statymo, pagal kurį visos 
vadovaujasi. Vaizdžiausiai tautos turi tą pačią teisę į 
dabartinė padėtis Lietu-. laisvę”.
voje aiškėja iš to fakto, 
kad vokiečių įstaigos ne
panaikino nusavinimų, 
kuriuos įvykdė bolševikai.
Ši politika tačiau paaiškė- Patters&n, N. J. — šv. Kaži 
ja, jeigu prisiminsime, mįero par., lapkričio 29 d. iki 
kad kai kurie įtakingi gruodžio 13 d., Tėvas Gabrie- 
sluoksniai Vokietijoje gal- iįus_ ę p
voja paversti Rytų Euro-i Tamaqua, pa. — Šv. Petro ir 
pą “kolonialiniu kraštu”? Povilo paių gruodžio 16-25 
Tai, greičiausia, tėra vie- j, Tėvas Geraldas, C. P. 
ninteliai galimas išaiški- tėvai alphonsas marie 
nimas, kodėl Pabaltyje ū- ir gabrielius, c. p., 
kininkai pripažįstami tik

apdarai, ant kurių įspaustas 
gražus auksinis simbolis — 
kryžius karūnoje. Kaina tik 
$2.50.

Tėvu PasijonistiĮ Misijų 
Tvaria, 1942 m.

Draugijų Valdybų Adresai
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tai valdytojais, o ne savo 
žemės savininkais.

“Tiesa, reprivatizacija 
(t. y.) nuosavybės grąži-

Sf. Gabriel’s Monastery, 
159 Washington St., 

Brighton, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SV£.

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

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

8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė,

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

4115 VVashington SL, Roslindale,
Tel. Parkway 2352-W.

Iždininkė — Ona* S taniu liūtė,
177 West 7th St.. So. Boston, Mass.

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

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
i 110 H St.. So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

»V. JONO EV. BL. PA&ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

Union Electrical Supply Co., Ine.
180 Federal St., Boston, Nass • 'y

Samuel Kanfman, Kasininkas ?*♦*

hiozas K
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Teiephone Plaza 8595
Llmecinal dJI visokių reikalų.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So 
Boston, Mass.

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue 
Teiephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

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

753 Broadvray
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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VIETINĖS ŽINIOS

ŽINUTES

Gruodžio 5 d. tapo pakrikšty
ta Rita Ona Juozo ir Joanos 
(Trečiokaitės) Mickevičių. Kū
mai buvo Viktoras Trečiokas ir 
Valerija Mickevičiūtė.

Tą dieną taip pat tapo pa

Ketvirtadienį, 8 v. v., bažny
tinėje salėje įvyks svarbus Sv. 
Vardo Draugijos susirinkimas.

fcpjlėl nerimauji 
ir supyksti jų akyvaizdoje. 
Pameti savo lygsvarą, žiū- 

I gyvenimą ir jo 
ŲąųąimHk bematant pasi
ni ^tikrus, taip kaip i 
magnętiąka Įaive adata y- ! 
rą pasuktą pe į savo pusę, 
popiet laivas artinasi ar į 
eipa pro šalį didelio kalno !

ws.
yra žmonių, kurie plūde- 

rupją gyvenimo srove, 
kalnai, — šalti, 

atsargus, neprieinami ir 
sąyyję susilaikanti. Jų aki- 
vąizdpję nejučiomis užsi- 
tiįpįi ąąyo apsiaustą, no
rėdamas sužinoti, kas pa- 
lįkp duris atidarytas ir iš 
kur eina tas šiurpus vėja- 
tpąųkis. Šie sušalusių jau
senų žmonės turi .didelę 
prislėgtą įtekmę į visus, 

State............................................. [kurie papuola į eilę jų su-

Ar Turite žinių Apie Savuosius

Karui prasidėjus, nutrūko susisiekimas su Lietu
va. Tūkstančiai lietuvių išvežta į Rusiją, daugelis žu
vo arba mirė karo nuteriotoje ir svetimųjų okupuoto- 

Penktadienį, po šv. Valandai,' je Lietuvoje. Dabar yra galimybės paieškoti savųjų 
bus laikomas svarbus Federaci- per Amerikos Raudonąjį Kryžių, kuris turi ryšius su 

Tarptautiniu Raudonuoju Kryžių.
> Taigi norintieji sužinoti apie savuosius ąr jie yra 

gyvi? ar tebegyvena toje pačioje vietoję? ar išvežti? 
ar nužudyti?, gali kreiptis į Raudonojo Ę^yžiąus sky
rių, išpildyti žemiau paduotą blanką, kurią Raudona
sis Kryžius pasiųs.

jos skyriaus susirinkimas.

krikštyta Joana M. Juozo ir A- KALBĖS PULKININKAS 
Ienos (Rakauskaitės) Lažiškų. GRINIUS
Kūmais buvo tėvo brolis Alber- -------------
tas ir motinos sesuo Alena. Federacijos N. A. apskrities

------- -— valdyba savo susirinkime, lap-
Gruodžio 6 d- tapo pakrikšty- kričio 29 d., Cambridge parape

tas Antanas — sūnus Antano ir salėje patarė skyriams 
Marijonos (Glaveckytės) Mei- j-engti puošnius 16-tos vasario 
žiu. Kūmai buvo Juozas Staniu- ap vaikščiojimus. Gruodžio 6 d., 
lionis ir Julė Glaveckaitė. go. Bostono ir Cambridge Fed.

T» dieną, 7777. Maldės A- '^5™* laikž susirinkimą ir nu- 
paštalystės draugija laikė nau- laikyti d‘džlul«i prakaltas

vas. 14 d., 1943, So. Bostone, 2 
p., Cambridge, 6 v. p. p.

jų narių vajų — susirinkimą.
Kalbėjo kun? Pr. Aukštikalnis, v‘ p 
S. J. Po to kun. Aukštikalnis Kaitetoiu užkviestas ir pasiza- 
laikė bažnyčioje pamaldas. Pri- d6J° Pelkininkas Grimus, 
sirašė desetkas narių.

Norėčiau kur nors gauti bent 
vieną kopiją gražios Vyskupo 
Baranausko poemos “Lietuva 
ir Giesmininkas”. Kas ją turė
tu. prašyčiau pranešti “Darbi

no” administracijai.

Panelės Švenčiausios Nekalto 
rąsidėjimo šventėj šv. mišios, 

iv. Petro par. bažnyčioje, lai
komos šiomis valandomis: 5, 6, 
7, 8 ir 9; salėje 6 ir 7:30. Va
kare 7:30 vai. pamaldos.

Trečiadienį, 7:30 v. v., yra 
laikomos Šv. Teresės novenos 
pamaldos.

DAKTARAI

Lietuvis dantistas 
v*

51? E- Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 Ud 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Sukatomis nuo S iki 6 vaL vak. 
Nekėliomis nuo 9 iki 12 vaL diena

(pagal sutarti)

TsL TRQwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVĄRD STREET 

Kampas Inman arti Central Sq. 
cambridge, mass.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

Hamį Savininky Dėmesiui

Štai toji blanka: 
INQUIRER:
Name ...............-................
Christian Name...............
Street ................................
City................ ....................
Citizen of....................................................-.................................. [šalusio vėsumo.
Relationship to person sought .................
Chapter ............................................. Date
Reason for inąuiry ...................................

Yra pasaulyje žmonių, 
kurie panašūs į drugingąs

Kalėdoms Dovanos
Nupirkite savo giminėms, draugams ir priete- 

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

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

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

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, labai graži mal
daknygė vaikučiams. Juodi odos apdarai, auksuo- 

1 ti kraštai, kaina — $1.25.
Laikraštis “DARBININKAS“ eina du sykiu 

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

Užsakymus siųskite:

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

Primename, kad prieš 
šio mėnesio 15 d. visi na
mų savininkai turi užre
gistruoti savo namus. Re
gistracijai blankų galima 
gauti bankose, pašto sky
riuose ir kitose valdžios į- 
staigose.

Namų savininkai lai ne 
laukia, kad jie gaus blan
kas j namus. Patys savi 
ninkai turi pasirūpinti 
blankų, jas išpildyti ir 
grąžinti nevėliau gruodžio 
15 d. š. m.

Jeigu kas neišpildys šio 
reikalavimo, tai gali būti 
skaudžiai baudžiamas.

Prierašas: Blankų namų 
registravimui galima gau 
ti ir “Darbininko” admi 
nistracijoj.

pelkes — nuodingi, spau-:
Į danti ir nusilpninanti vien kad Us
savo buvimų. Jie padaro
sunkią, slegiančią ir niau
rią atmospherą savo na-

pereito
tos”.

mėnesio sąskai-
neteisingas”.

Nei vienas žmogus nega- “Taip, žinau, kad visi tie 
, , r , _Ii save izoliuoti taip, kad dalykai randasi mūsų na-

mV,OS?.’ ^am^e3lD^2.s jįs galėtų vengti šios nuo- muose. Tame ir noriu jį 
vaikelių balsų greit nutils- ia^įngS jėgos, kurią mes pasikviesti, kad jis aiškiai 
ta, raibuliavimas juokų jų vacjjname Įtekmė, taip, matytų mano gyvępimą. 
ąk^aizdoje susąlą. Jie ei-; kaįp neį vjenas kraujo kor_ Juozas 10-tą dieną atęi- 
na per gyvenimą, berods, negali priešintis ir nančįo mėnesio rengiasi

pabėgti nuo abelno kraujo vestis”

INDIVIDU AL SOUGHT:
Name.............. _.........................................—
Christian N arpe......................................... ............. .—
Lašt Known Address: Street ------- -  --- -- ---

City
Province .................  Couutry

Birth date .....................................  Place............. —
Citizen of................ ........................Rrofession.............................. [kiekvieną dieną įvyko nau-
Single .......... Married ..........  Widowed.......... Divorced............Įjos laidotuvės, ir jie
Father s name................ » • * -ž* * y •" , ras šuiugua una whjj ut- —_ _
Narnės and addresses of persons who could provide Information:[kitą rūšis žmonių, kurie svarj3USi l<ad ils gali gy- iVAIROS SKELBIMAI

nanašūs i iūras nuolatos? ................ - S • '*»»***'••

krypties, nei vienas atski
ras žmogus nėra taip ne-

Teta Laumikięnę.

Į panašūs į jūras, nuolatos į venti įtekmės. Permai-
........................... ... ................... .................. ......-...  gaivinanti, akstinanti,.nQS m&sų įvairiose nuotai.
Geriausia nueiti j Amerikos Raudpppjo Kryžiaus košę, visi yra įrašyti į švel-

skyrių, kur išpildys tas blankas ir. pasiųs be jokio sų- žodžlų
trukdymo. karinei.

Yra žmonių, kurie ne: 
nuoširdūs ir tąs nenuošir
dumas apsireiškia jų as-

“Kądą pastaididelį kiršina, jp nuogas, h*v™» 9PMP kuomet

ĮTEKME

“Tėtuk, kuomet pamatai 
karvę, ar nusigąsti?”

“Žinoma, kad ne, Mary
te”.

“Kada pamatai didelį 
kirminą, ar taip pat nenu
sigąsti?”

■“Ne, žinoma, kad ne”.

ti?
<r
9”

Ne, žįnomą, kąt} ųę”.
tu esi jiems reikalingas. 
Greitai jie užsideda “dirb-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
“KOMUNIZMAS IR REVO

LIUCIJA AMERIKOJE” —Ką 
tik išėjo iš spaudos šiuo vardu, 
K. J. Prunskio labai įdomi bro-. , »ą ■ ..

žiūra, kurią kiekvienas lietuvis

Mirties Bausmės Hadu 
Pavergtuose Kraštuose

— “Kauener Zeitung”
(VUL 31) praneša, kad 
vokiečių ypatingasis teis
mas Šiauliuose pirmą kar
tą nuteisęs mirties baus
me keturis žmones už nele- 
galinį ginklų laikymą.

Joniškio valsčiaus gy
ventojas Antanas Šaltenis,
42 metų amžiaus, nuteis
tas mirties bausme už gin
klą, kuriuo jis rengęsis 
nušauti vieną motęrį.' Nu
teistasis sąmoningai nepa
bojęs vokiečių komisaro 
ątsišaukimo, pagal kurį 
ginklai turėję būti atiduoti 
iki š. m. balandžio 18 d.

Šiaulių gyventojas Ka- .
zys Filipiakąs, 28 metų, Į „ Pranas Stankus iš Ma-

mętų amžiaus), pasilikę be 
darbo, pradėjęs vagiliauti. 
Jis sužeidęs vieną moterį, 
Už ginklo laikymą jis irgi 
nųteistąs mirti.

Šiaulių valsčiaus gyven
tojai Juozas Paukštis ir 
Gasperavičius (vardo ne
pažymėta) nuteisti po 3 
metus sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Jie slaptai papiovę 
karve ir norėję ją parduoti 
Šiaulių ghetto. Tiktai tą 
aplinkybė, kad jie savo nu
sikaltimo nęsųskubę įvyk
dyti, “išgelbėjo juos nuo 
mirties bausmė”.

Ąr, tęt' 
męt žaibuoją 
džia?”

nius barometrus kitų žmo 
nių gyvenimuose. Nuola
tos turime leisti mūsų j- 
tekmei skleistis per žmo
gaus meilę ir užuojautą.

5 Turėtume būti nevien įtek
mė... turėtume būti įkvėpi
mas. Per mūsų buvimą 
gyvenime turėtume tapti 
bokštas stiprybės alkstan- 

ku- 
ap-

į, Im tiną” šyį^ną kuomet kas ^iom žmonių sielom, 
ir griaų- nauJ° troškimams pasi- .

* (rodo, berods, ta šypsena

SVEI KATA—BRANGI AUSI AS 
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 $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške, adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS 
140 Athens Street,

SO. BOSTON, MASS.

PARSIDUODA du trijų šei
mynų namai kuriem reikės pa
taisymų. Randasi ant Silver St. 
Metinės įeigos apie S1100. Atsi
šaukite “Darbininko” adm. ar
ba telefonu CAP 5565.

(4-8-11)

rios gyvena ir veikia 
link mus.

sekančio

Vyras pareina iš darbo ir 
prakalba į savo žmoną:

“Noriu ryt vakarienei 
pasikviesti Kupstų Juozą”.

“Pasikviesti ryt vakarą”, 
suriko jo žmona, “žinai ge
rai, kad vakar tarnaitė nie
ko nepranešus paliko mus, 
antra, kūdikėlis gauna pir
mutinius savo dantukus, 
trečią, aš turiu didelį šaltį, 
ir ketvirtą, krautuvininkas 
sakė neduosiąs daugiau 
mėsos kol neapmokėsime

ii&ę.ne,|v«ąnQūeiš»i»- r'aele*t“S^PaSlŽptr’ Mokykimės iš

“Tėtuk, ąr tu nieko nęsį- Lu‘1,
iiai'šiame uasaūlVje, kurI >bijai šįąme pąsa

skyyus fiuų^. . KUos jie savo rolės
šiame pavyzdyje pato-1 neg

me, kaip įtekmę valgai- -
IU-‘J

vinimas padarė natūraliu.

kartais nejučiomis jų kau
kė nukrinta, jų gabumasžmogaus gyvenimą. _____

simąš fcylk’ yrą |oji į- Į negajį išmokinti akis žiū 
I tigm teisingumų; ji< 
gali kąi kuriuosle ir J»e 

žmones 
bęt visų negalės 

Yra atsargi jė- 
pgimo, kuri pri- 
us sakyti: “Nega-

pąsvarątyk.me: . I apgauti,
Gyyeųįmo psięįolo$istai

sąk°. mums — . --------
žmogus turi ę

Peiliu išaišgn|i, kaip tai yra,

PARSIDUODA dvigubos krau
tuvės ir penki apartmentai už 
S10,500. Įeigos 82,080. Randasi 
Dorchester Avenue, Dorches
ter, Mass. Telefonuokite — 
MacDonald KENmore 5389.

(1-4-8)

GRABORIAI

. _____________ jau ankščiau buvęs tęistąs' žeikių apskrities gavo 3
perskaitęs šią knygutę, pama- Į sunkiųjų darbų kalėjimu. į 
tys, kolų “rojų” Amerikoje
ruošia komunistai. Įų galite 
gauti “Darbininko” Adminis
tracijoje. Kaina tik 10c.

jis dviejų moterų buvęs ‘įėjimo už slaptą telyčios ir 
užkluptas arklidėje, kur dviejų kiaulių papiovimą.

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

jis kirpęs arklių uodegas, 
iš kurių gaminęs šepečius. 
Filipiakas vieną moterį 
nušovęs, kitą —- sužeidęs. 
Jis nuteistas mirti.

18 metų panevėžietis Ju
lius Čepas pereitą žiemą į- 
vykdęs 13 vogimų ir sužei
dęs 12 metų mergaitę. Jam 
priteista mirties bausmė.

Ylakių valsčiaus gyven
tojas Antanas Dimas (22

Jonas Plienas ir Rober
tas P.ekauskas iš Mažeikių 
apskrities nuteisti po pus
antrų metų sunkiųjų dur- 
bų kalėjimo ūž gyvulių pa-, 
pioviiųą.

Vokiečių ypatingąsis tei
smas Rygoję tris žmones 
nuteisė nąirties bausme už 
sp^kuĮiąėiją sviestu.

NOVENOS
NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina —.......................15c.
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina . .................— 20c.
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Paflelbos. Kaina ---------- 15c.
NOVENA už Sielas Skaistykloje. Kaina    .......—.................. 200-
NOVENA Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

S. Barasevičius ir Sūkis
MOTERIS PAGELBININKB
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASa

Tel. SOUtfi Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

638 Dorchester Avė.
Tel COLumbla 2537

pup-i
“ ėjufiS?, &ts »- 

SWJ, pękąs 
jis nąri būti. Bjekvienas) 
žmogus, vien per savo gy
vumą, spindi jq užuojauta, 
ar nuliūdimas, ar įiguistu- 
mąs, lįegėdiškumąą, linką: 
mumas kr viltis, arba vie
nas iš šįnitų kitų kokių 
nors ypątykių. Gyvenimas, 
tąį stpvis pų^ątffli0 spin
dėjimo ir sugerįnio: gyven-

vępti, tąi 
veju spąn

Pasaulyje yrą vyrų ir 
npterų, kurių huvimąs
sw<lp ię
ūRUpi?®*-. Bpl«i4ęs vie
nį vąlan&iukę jų tąipę, 
jautiesi nuramintas, paip 
sėjęs ir atgaivintas, ir gąų- 
------- ~ , pasiti:

ąRipdėti gy- 
s tapti gą-

ĮVAIRIOS KNYGOS
JtZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para

šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50
VALGIŲ GAMINIMAS. ši knyga Ubai tinkama 

šeimininkėms, nes joje yra Ubai daug receptų,

3
ip pigiai Ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
vyng: k"X9a turi 223 puslapius. Kaina. ------ 61.00

arba NAUJASIS TESTA-............si 25ŠVENTAS RAŠTAS’ ' MENTAŠ\....... „

PILIETYBES KATEKIZMAS, šioje knygutėje ran- 
-*isi klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. Norin- 

|ms patapti Amerikos piliečiu ti knygute yra 
ii naudinga įsigyti. Kaina tik------------------- 25c.

ąAŽNyčlO8 ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna
KRISTAUS 2OD2IAI NUO 
kun. Pr. Juikaltis. Kaina 

ąįlCięLIKA šv. Tėvo Pijaus XI. Kaina

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 
parašė

— Kaune b.uyusįos su? 
rengtos iškilmės, ryšimų 
su vokiškų “Hitierjo jau
nuolių” (tlitlerju^end) ir 
“vokiečių mergaičių są
jungos” narių p^rarai į 
nacionalsocialistų partiją- 
“Ęaųener Zęitung” (X. 2) 
ta proga nacionąlsociąlis- 

, tų partiją vadiną — ordi- 
nų... Reiškia tęsiama kry
žeivių politiką.

50c.

25c.
10c.

25c.
50c.

GEGUŽĖ8 MENUO, Kun. Pr. žadeikls, labai gražūs 
' kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 

50c., dabar parduodame po----- --------------------
JONO KMITO EILES, buvo kaina 61-00, dabar —
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun.

D(. J. Starkus. Kaina —------------------------------- 6L10
VYTIS KANKINYS (šv. Jurgis) penkių veiksmų 
' tragedija. ParjiĮ V. Nagomoskis. Kaina___  35c.

£u užsakymais kreipkitės —
• "DARBININKAS"

36į W. Broadwoy. So. Boston, Mass.

CASPER
PUNERAL * HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Masa

Joseph V. Casper
(KASPERAŠ) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt)

Koplyčia šermenims Dykdl 
Tel ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

kęjinų 
Yra

siekus nepą^tikėjiflraą, 

Hguįstumą F sųkylimą 
prieš visą gyvenimą, neži-

I tnmipą 
iškelia visus tavo pą-

ZALETSKAS
PUNERAL HOME

5©4 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASa 

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskaa 
Graborla, Ir Balsamuotojal 
Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0615 
TaL ŠOU Boston 2608
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Meldžiančiosios Rankos
Yra kaikurių mokytų,’mą”, kas pagaliau reiškia, 

išsilavinusių žmonių, pa- kad tokios rankos priklau- 
prastai sakoma, kad kiek- so tikrai garbingos ir kuk- 
vieno mūsų, kaip indivi- lios tos lyties asmens sa- 
dualio žmogaus rankos, — vininkui. Tas pats poetas 
yra tikroji mūsų realaus Dūrer, štai ką apie tai pa
gyvenimo, ir realaus indi- 
vidualio mūsų charakte
rio išraiška. Jos, esą, yra 
gyvaisiais ženklais, aiš
kiai kiekvienam parodan-

sakoja:
— Vieną popietį, kiek tai 

laiko atgal, — aš sėdėjau 
ant dulkėtų sėdynių, tam
siame vienos vargingos,

eims, taip gur dvasių|PranciSkonų Ordino vie- 
musų sielos arba dvasios
stovį, šitą ir kitas pana
šias nuomones, puikiai sa
vo poemoje įgraviruoda- 
mas, atvaizduoja garsusis 
prancūzų poetas Dūrer, 
kurią jeigu mes pavadin
sime kaipo poemą, tikruo
ju jos užvardymo vardu— 
lengvai be jokio vargo 
mes joje pastebėsime vi
sus tuos ženklus ir for-1 
mas, kurios paskubins 
mūsų emocijas ir leis 
mums pramatančiai ■ pa
žvelgti kur tai toliau, ne
gu pasaulis, ir bendras 
mūsų, žmonių, proto su
pratimas siekia. Toji poe
ma, yra užvardyta: — 
‘Meldžiančiosios Rankos’. 
Ji atvaizduoja dvi palmes, 
plonus, ilgus, tų rankų 
pirštus, abiejų rankų kry
žiumi vieni su kitais suka
bintus ir suspaustus, iki 
pirštų rankosna sujungi
mo; gi pačias rankas, 
mandagiai ir ramiai kiek 
žemyn palenktas, kurios 
atsargiai ir rūpestingai 
kontroliuajamos, — aiš
kiai

nuolyno bažnyčios kampe, 
keliais į ant grindų esa
mas klaupkas atsirėmęs.
Kitaip pasakius, — pu
siau sėdėjau, pusiau klū
pojau. Trečioje sėdynių 
eilėje pryšaky manęs, —
klūpojo susikaupusi mo- _ _____________________
teris, ir tyliai meldėsi. Tu- , - .. .
riu atvirai prisipažinti, a«avau baW»os Pnean' 
kad ne jos suplyšę, rauks-
lėti bespalviai drabužiai, 
kuriuos ji dėvėjo, gal še
šių ar daugiai! žiemų snie
go, ir smarkių lietų išplau
ti, — visai bespalviais pa
daryti, — ne pagaliau jos 
veidas, šimtais vagų sun
kių vargų skaitlingai iš
vagotas, — mano atydą 
suvisu neatkreipė. — Ma
no atydą ypatingai savin 
atkreipė, vien jos rankos, 
— jaudinančiai ir maldau
jančiai pryšakin ištiestos!

Karo metu, taikos vaizdas. Tai didžiulis laivų abazas, kuris plaukiais Anglijos į Gibraltarą, iš kur šiais laivais buvo 
priplaukta prie šiaurės Afrikos krantų ir su dideliu Ašiai surprizu, buvo užimtos strateginės vietos.

— Neturiu laiko, ilgiau 
bažnyčioje pasilikti! — 
Nelaukdama mano pa
klausimo, pati pirmoji 
prakalbėjo moteris. — 
Mat, man reikia skubėti 
namon, nes reikia paruoš
ti mano vaikučiai procesi
jos eisenai, kuri vakare 
šioje bažnyčioje čia įvyks. 
O prie to, — mano vaiku
čiai dar yra permaži, pa
taisyti vakare iš darbo 
parėjusiam tėveliui arba-

Sustingę, raudom nuo šalį tą,° pfr‘evlsa ~ 
čio, sutinę bespalviai tų tunu athktl via»
rankų pirštai, — pamėly
navę ir ilgi tų pirštų na
gai, — gal pusė metų pe-

tomo siekiančios. Ta an
geliška, rankų savininkės 
tuo momentu veide spin- 
danti ramybė, tarsi saky
te man sakė, — kad aš čia 
turiu prieš savo akis, ne
žemiškos, viršgamtiškos, 
dailės meno artisto ins
trumentą! Tose iššokusio
mis nuo darbo, vargo ir 
skausmo venomis ranko
se, ir sudžiūvusiuose, pa
mėlynavusiuose, ilgais 
nagais jų pirštuose,—man 
tiesiog vaizdavosi įdėtos 
dvi palmės, kaip tikras 
šventybės ženklas; tas’vei
das ir tos akys, pro suvar-

daugumą savo darbo, nuo gusius blakstienus, buvo 
pradžios iki pabaigos sa-žėrinčios tarsi šviesus dai-

VALDŽIA RENKA CENTUS

vaitės užsilikusio. mantas, tikrąja V. Dievo

Nellie Taylor Ross, Di
rektorė United States 
Mint, primindama, kad 
centai irgi gali pirkti Ka
ro Bonus prašo vaikų ir 
tėvų išimti ir vartoti tuos 
milijonus centų, kurie yra 
vaikų bankutėse ir kitose 
vietose namuose.

Pirma, ji nori, kad šie 
centai būtų vartojami nu
pirkimui Karo Bonų ir an
tra, kad šiandien stoka 
centų, nes mes produkuo
jame tik 50% pastangoje 
taupyti karo metalus.

Ir šiandien reikia daug 
daugiau centų dėlei padi
dintos pirkimo jėgos pa-

jeigu kiekviena iš šalies 
33,000,000 šeimų rastų ir 
pradėtų vartoti tik po de
šimt centų ir jie pasiliktų 
cirkuliacijoj, tai tautoje 
būtų trečia dalis daugiau 
centų, negu buvo gamina
ma 1941 m. Ir apart to, 
1,000 tonų vario būtų su
taupyta dėl karo gamy
bos.

Ponia Ross cituoja atsi
tikimą piet-vakaruose.

For Focfooy... 
A?
IS.DEFENSE
BONDS
STAMPS

Ukram’ieoai Išvežti Privers- 
finam Darbui

— Ryšium su vokiečių 
reocho komisariato Ukrai
noje įsteigimo metinėmis 
sukaktuvėmis komisaras 

Trijų metų mergaitė nusi- j Erich Koch padarė pareiš-

piaustyti, k^rie lengvi Aš ilgai galvojau apie i* artimo mede dideliu, 
matėsi iš aukštyn kiek pa- Ui’ ir niekaiP nebegalėjau dievotumu, aukštomis do- prastų amenkiečių.

kiekvienam įgudu- keltų ir sulenkto kryžiaus suprasti, kodėl mano šir-
siam tame dalyke žmogui 
parodo, koks skirtumas ir 
dvasinė jėga, jų venomis 
vaikščioja. Gi rankos del
no ne perdidelis minkštu
mas, ypatingai pas mote
ris, — aiškiai vaizduoja 
didelį taip sakant, kūno ir 
sielos “džentelmonišku-

formoje sukeistų jos ran- UiP smarkiai ir galin- 
kų. Jos rankų tuo keistu £a*’ tarsi jūros bangos 
kryžiumi sukeitimas — smarkaus vėjo pagautos,
aiškiai rodė apribotą jos kaž kokia man nebesu- 
bažnyčioje buvifo laiką. iPrantama jėga pradėjo 

i veikti, kai mano akys -ma-
Tuo tarpu varginga mo- tė tas rankas, pakeltas ir 

teris pakilo eiti laukan. Aš pirmyn ištiestas, kaž ką 
taip gi pakilau. Aš ją pa- kilnaus, galingo ir nema-

rybėmis ir tikrąja krikš
čioniškąja gyvo tikėjimo 
šviesa. Tos rankos, padarė 
ją suvisu paslaptingą, — 
aukščiau už visą žemišką
jį pasaulį, ir visą materi
jai} jo grožį pakilusią.

Ponia Ross praneša, kad

šė tas 
rankas, 
šimtmetis 
aiškiai ir,

meldžiančiąsias 
daugiau kaip 
laiko atgal, — 
rodos, pakarto- 

byloja šaky-

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS 
MALDAKNYGE

“MALDŲ ŠALTINIS”

tinai mums
Tą savo reginį, — aš pa- damas: 

lyginau su nekaltųjų vai-! — Pažvelkite visi iš arti 
kūčių veideliais ir aktutė-’ir toli; šias rankas, tiesa, 
mis; pagaliau palyginau ' aš jums aprašiau ant po- 
su besimeldžiančios Kar-• pieros; tačiau tų rankų ne 
malitės vienuolės seselės, gražūs, — elegantiški pir- 
paveikslu, vieno dailinin- štai, ne minkšta jų oda ar 
ko nupieštu; tačiau tinka- gražus nagų išaugimas, 
mo palyginimo ir atsako,'jūsų širdį savin patrau- 
į tai sau vis"vien nebega- kia, — o tik dideliu šven- 
lėjau rasti. (tumu dvelkiąs suspaustų

Karmalitės vienuolės : jų pirštų, ramus ir nuo-
mano matytas paveikslas, 

įsu išsękusiomis ir išbalu
siomis nuo drabužių plovi
mo rankomis, — su ankš-

lankus karštai maldai 
kryžiumi sulenkimas! Ga
li būti, kad materijalėmis 
savo kūno akimis, jūs ir

pirko boną už 1,875 cen
tus ir turėjo dar 500 centų 
pradėti kitą. Daug žmonių 
praneša, kad jie deda jų 
centų sutaupąs į karo žen
klelius ir bonus, bet šian
dien neužtektinai jų cir
kuliuoja palengvinti padė
tį.

Rugsėjo mėn. pagamino
me už $12,000,000 monetų 
(coins) iš kurių 59,086,- 
500 buvo centai. Daugiau
sia buvo pagaminta praei
tą gegužės mėn. kada 119,- 
000,000 kaldinti. Centas 
yra šalies naudingiausias 
pinigas. Per 150 metų 
daugiau kaip 19 bilijonų 
monetų produkuota, iš 
kurių 11 bilijonų buvo 
centai, šiandien bandoma 
rasti naują metalą dėl 
penktuko. Pirmiaus var
tojami nikelis ir varis da
bar reikalingi karo tiks
lams. Naujas penktukas 
padarytas iš sidabro, va
rio ir magnezijaus. F LIS.

ta cele, su kieta jos lova j nebeįstengsite tikrosios 
ir plikos lentos kėdutė, ir,tų rankų reikšmės maty- 
mažutėliu staliuku, — su i ti. Tačiau jūsų dvasios a-

Novena Stebuklingojo 
Medalikėlio

Sutvarkė ir išleido 
KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS

Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

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

"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5Vi x 3% colio. 
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais. auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

didžiausiu pasauly netur
tu, prie kurio ir pavargė
lis nebegali lyginties, su 
visišku savęs šiam pasau
liui nusimarinimu, su di
džiausiu savęs išsižadėji
mu, pasiaukavimu ir kan
trybe, — pagaliau su dan-

kys, — aiškiausiai kiek
vienam į jas pažvelgu
siam, parodys tikrąją šių 
rankų reikšmę. Tos ran
kos, beabejo, mums paro
dys, kaip turi būti ir mū
sų pačių rankos, o ypatin-

“Darbininke” dabar galima 
gauti “Novena Stebuklingojo 
Medalikėlio Dievo Motinos 
Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
mi minėtą knygutę, prisiųski- 
te 15c. įdėję į konvertą ir gau-

kimą dėl vokiečių politikos 
Ukrainoje kaip praneša 
“D. Z. im o.” (Vin. 20), 
Koch išsitaręs, kad pagal 
reicho ministerio Rosen- 
bergo nurodymus, “pirmas 
uždavinys yra mobilizuoti 
Ukrainoje visas jėgas uk- 
rainiškų tautų kovai prieš 
bolševizmą”. Ukraina tu
rinti būti atpalaidota nuo 
Maskolijos, įjungta į Eu
ropą ir vėl paversta Euro
pos javų aruodu. Vokiečių 
tauta gausianti iš Ukrai
nos paramą maisto pro
duktais, “į ką ji turi teisę”. 
Į vokiečių, kurie išėjo į 
frontą, vietą esą siunčiami 
ukrainiečiai, kurių pusė 
miliono jau Vokietijoje 
dirbą. Tai esąs didžiausias 
svetimšalių skaičius, bet 
artimiausiomis sąvaitėmis 
jis būsiąs dar “žymiai pa
didintas”.

Toliau komisaras pareiš
kė, kad Ukrainoje iš seno 
gyvenantiems Vokiečiams 
būsią atlyginta už nuos
tolius, kurie jiems padary
ti bolševikų valdymo lai
kais.

Galite Gonti

KAINA TIK $2.50

Užsakymus siųskite su money orderiu—
“DARBININKAS”

366 W. Broachvay, So. Boston, Mass.

gai mūsų širdys, pakeltos i site minėtą knygutę. Užsaky 
prie V. Dievo, kai stovėda- 1 mus siųskite: “Darbininkas”, 

366 W. Broadway, So. Boston. 
Mass.

giška jos akyse spindan-
čia šviesa, — poetiškoje mi Jo Akyvaizdoje, }vai- 
mano vaidentuvėje, visa rių malonių nuo Jo sau 
tai tiesiog sensaciją pa- maldaujame.
darė! j Per mūsų ištiestas ran-

Tačiau visa tai,— vis tik'kas, pakeltą širdį ir karš- 
dėl to, — man anaiptol ne- tą maldą, ir mūsų vargų

“Darbininke” galite dabar 
gauti kūkavinių, stipriai pada
rytų rožančių po $1.00. Jų kie
kis yra nedidelis, todėliai, no
rintieji įsigyti rožančių, tuojau 
užsisakykite, “Darbininkas”, 
366 W. Brdadway, So. Boston,

sudarė tokio didelio įspū
džio, ir mano širdy nesu- 
tėlė tokio šventumo jaus
mo, kaip kad matytos tos 
moteriškės meldžiančio
sios rankos!

Taip. — Tas yra tikra 
tiesa! Be apsirikimo drą
siai galima patvirtinti tai, 
kad niekas iš mūsų anaip
tol, nieko aukštesnio ir 
tobulesnio, dvasinėje plot
mėje, nebegali sukurti, 
kaip kad poeto Dūrer, jo 
poemoje apdainuotos iš
tiestos, aukštyn pakeltos, 
meldžiančiosios rankos! 
Tasai poetas, kuris apra

ir skausmų išvagotas vei
das ir suvargusios akys, 
gali nušvisti dangiškuoju 
džiaugsmu, didelia viltimi 
ir tikrąja mūsų sielų ra
mybe ir laime, kurios nie
ku kitu, nors ir geriausiai 
sugalvotu būdu, — mes 
niekuomet nebegalėsime 
sau apturėti. Melskime 
tat karštai Dangiškąjį 
mūsų Tėvą ,kad Jis ir mū
sų rankas ir širdis, teiktų
si padaryti tokias, kai po
eto Dūrer apdainuojamos 
rankos ir širdis, tos suvar
gusios moteriškės!

J. Butkevičius.

SKAITYKITE ir PLATINKITE
du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

Čekius ar money orderius siųskite: 
“DARBININKAS”

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.




