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Kariaujant! Britanija
Gruodžio 14 dieną Brita

nija švenčia savo tautinę 
šventę. Britų imperija yra 
didžiausia pasaulio jung
tinės valstybė, su visomis 
dominijomis apimanti 13,- 
6442,218 -kvadr. mylių plo
tą ir turinti • 504,700,000 
gyventojų. Tas rodo dide
lius politinius gabumus 
anglų, kurie įstengė su
kurti tokią jungtinę impe
riją, kai pati Anglija salo
se teturi tik 94,279 kvadr. 
mylias ir 46 milijonus gy
ventojų. Dabartiniu metu 
visa Britanijos jėga yra 
sukaupta karui. Paskuti
niais metais jų karo išlai
dos siekė 3,130,000,000 
svarų sterlingų, kas suda
rė net daugiau kaip pusę 
visų britų pajamų. Kiek
vienam Didžiosios Brita
nijos gyventojui karo iš
laidų tektų 263 doleriai 
per metus. Už tat valsty
biniai mokesčiai (taksos), 
ypač prabangos daly
kams, didelės. Pav., poke- 
lis cigarečių kaštuoja 40 
centų; pačių cigaretų kai
na — 10c., gi 30—taksų. 
Už degtinės butelį moka 
ma $4.60, toje sumoje tak
sų —$3.95. Tikietas į ju
damuosius paveikslus ka 
štuoja 23c., toje sumoje 
taksų 14 centų. Už kvepa
lus, brangakmenius ir ki
tas prabangos prekes tak 
sų Britanijoje reikia mo
kėti du kartu tiek, kiek 
patsai daiktas kaštuoja. 
Tokių importuojamų vai
sių kaip bananų, citrinų, 
grapefruit .— neįmanei b 
gauti. Grietinės taip gi sa 
vos britai nebeturi. Angli 
joje yra 33 mil. gyventojų 
tarp 14 ir 65 metų. Iš jv 
23 miL, arba du trečdaliu 
yra karo tarnyboje ar ka 
ro pramonėje. Kaip Ang
lijoje yra išvystyta karo 
pramonė galima spręsti iš 
to, kad dabar ten yra apie 
6.000 fabrikų, kurie dirba 
įvairias tankų dalis. Pri- 
vačiams karams gasolino 
nebeduodama, užtat pieti 
nėję Anglijoje apie 90% 
gasolino stočių jau užsi 
darė. Anglijoje maistas
paskirstomas pagal kor 
teles. Vienas žmogus per 
savaitę gauna: 8 uncijas 
sviesto, margarino ar rie
balų, — 4 uncijas sūrio, 
pusę svaro cukraus, 2 un
cijas arbatos, ketvirtada
lį svaro bekono, mėsos už 
23 centus. Be to dar per 
mėnesį gauna tam tikrą 
kiekį kenuoti maisto. Su 
dideliu atsidėjimu buvo 
renkamas senas, atlieka
mas metalas — metai 
serap. Metalinių tvorų ir 
panašių dalykų surinkta 
200,000 tonų, iš kurių bu 
vo galima padaryti 12,50 
vidutinio dydžio tankų. Iš 
sugriautų per bombarda
vimų pastatų ir šiaip iš 
namų surinkta apie 1.000,- 
000 tonų metalo, kurio už
tektų pagaminti apie 
1.000 laivų - naikintuvų.

Anglijoje ir Škotijoje 
gyvena apie 20,000 lietu
vių. Lietuvos ir Britanijos
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Lietuviai Haciy Okupuotoje 
Prancūzijoje

(LKFSB) Užėmus vo
kiečiams visą Prancūziją, 
dabar po vokiečiais paliko 
eilė žymių lietuvių. Tai 
] sietuvos pasiuntinys Pet
ras Klimas. Paskutiniu 
metu jis dirbo prie kelioli
kos tomų Lietuvos istori- 
os. Jurgis Savickis, bu

vęs Lietuvos pasiuntinys 
Suomijai, Švedijai, prie 
Tautų Sąjungos, paskuti
niu metu gyvenęs prie Vi
duržemio jūros.

Jurgis Baltrušaitis, ilga
metis pasiuntinys Mas- 
tvoje ir vienas žymiausių 
ietuvių poetų. Jis gyveno 
Paryžiuje drauge su sūnu
mi, kuris yra žinomas me
no istorikas.

Jonas Kossu - Aleksan
dravičius, vienas iš šau
niausių jaunųjų poetų. Jis 
gyveno Grenobly, kur ra
šė disertaciją iš prancūzų 
viduramžių literatūros. 
Jis Amerikoje išleido savo 
naujausių eilių knygą ‘Be 
Tėvynės Brangios’—J. Ai
sčio slapyvardžiu.

Prancūzijoje buvo dar 
kiti mūsų pasiuntinybės 
tarnautojai — kaip S. 
Bačkis, A. Liutkus su šei
momis. Be to, buvo dar 
studentų, jūrininkų ir ke
li kunigai jėzuitai Lyone.

(LKFSB) Komunistų 
spauda labai garsina Šim
kų, Venclovą, Nėrį ir kitus 
parsidavėlius rašytojus. 
Bet nieko neužsimena, 
kad geriausias lietuvių 
humoristas A. Gricius Pi- 
voša yra ištremtas į Sibi
rą ir kenčia su tūkstan
čiais kitų lietuvių.

Paspirtis Solomon salų marinams, kurie ištaškė japonus. Laike atvy
kimo paspirties ir pristatymo visokių karo reikmenų į salą, ten matosi 
nemažas judėjimas. ’•

Raudonieji Atmuša Naciu Puo- Mire Sporto Skyriaus 
Redaktorius

Milijonas Amerikos Kareivių 
Užsieniuose

Amerika turi parūpinti 
maisto badaujantiems gy
ventojams. Ašis visur su
kelia ir palaiko terorą, o 
Amerika su Suvienytomis

ka- Tautomis darbuojasi vi
sur žmonėms nešti laisvę 
ir šviesesnį gyvenimą iki 
bus atsiekta pastovi taika 
ir ramybė.

Washington, D. C., gr.
14 — Prez. Rooseveltas 
savo pranešime Kongre
sui sako, kad iki šio mė
nesio pabaigos Jung. Vals
tybės turės milijoną 
reivių užsieniuose.

Prezidentas informavo 
Kongresą apie Jung. Vals
tybių “lend-lease” prog
ramos vykdymą.

Anot Prezidento prane
šimo, per pastaruosius 
tris mėnesius “lend-lease” 
programos vykdymui iš
leista $2,367,000,000.00.

Jung. Valstybės pasta-Į gyvena garsus lietuvių 
raišiais laikais susidėjo su i dailininkas M. Dobužins- 
Sąjungininkais Afrikoje (kis. Jis yra padaręs deko

racijų Metropolitan ope
rai, dabar gi Naujoj Ope
roj Broadway teatre taip 
pat statomos operos su M.

Lietuvos Dailininkas Piešia 
dekoracijas USA Teatrams

(LKFSB) New Yorke

Brock$on, Mass. — Sek-
madiffnį, s

kovoti prieš Ašį tikslu A 
šies jėgas prašalinti iš 
Šiaurės Afrikos ir Vidur
žemio jūros.

Prezidentas Rooseveltas Dobužinskio dekoracijo- 
įvertina Sovietų armijos mis. Dailininkas yra nu- 
narsą, nes ji ne tik apgynė (piešęs ypač daug gražių 
nacių apgultą Stalingra- j senojo Vilniaus vaizdų. Jo 
dą, bet net pradėjo ofen-Įsūnus buvo likęs Kaune, 
šyvą prieš priešą. į bet nuo jo negauta žinių,

apie karą tKalbėdamas
su japonais, pareiškė, kadį Lietuviy Pasitarimus 

Šveicarijoje
(LKFSB) šią vasarą 

min. S. Lozoraitis iš Ro
mos lankėsi Šveicarijoje 
ir tarėsi su tenykščiais 
lietuviais. Pastebėtina, 
kad dabartiniu metu vo
kiečiai nė vienam lietu
viui neleidžia iš Vokietijos 
išvažiuoti į kitą kraštą.

japonai per savo neapdai
rumą prarado daug karo 
laivų Pacifike.

Amerikos pareiga yra 
Suvienytas Tautas remti 
pagal galimybes. Dėl to 
joms pristatoma įvairios 
karo reikmenys, kaip tai: 
ginklai, amunicija, mais
tas medikamentai ir dra
bužiai. Tai bus daroma ir 
toliau, sako Prezidentas.

13 d. 
mirė James H. 
Brockton Enter- 

sporto

! staiga 
' Burke,

A « v įprise laikraščio
Atsiėmė Naujas Aukštumas skriaus ilgametis redak-

_________ torius. Mirė savo namuo-
Maskva, gr. 14 — Sovie-jliais. Raudonieji varosi se 107 Newbury St. 

tų žinios paduoda, kad pa-! pirmyn visuose frontuose. į Laidojamas iškilmingai 
jėgingos nacių karo jėgos, Per 25 pastarąsias dienas; antradienį, gruodžio 15 d. 
pakartotinai darė kontr- į užmušta arba paimta į iš Šv.^ Patriko par. bažny-

Apsupo 300,000 Nacių-

, užmušta
atakas, bet visos'jos buvo nelaisvę 250,0001nacių ka- 
raudonųjų atmuštos 

dideliais naciams nuosto-

Petain Sutikęs Kovoti Alijantus
Hitleris Įsakęs Paimti 400,000 Pran

cūzų Karo Darbams Vokietijoje

Londonas, gruodžio 14— 
Vichy ir Berlyno radio 
skelbia, kad

su reivių.
Šiaurvakarinėje Stalin

grado dalyje maždaug a- 
pie 300,000 nacių kareivių 
apsupta. Taipgi raudonie- 
j: atsiėmė “keletą svarbių 
strateginių aukštumų”.

Centraliniame fronte, 
naktinis komunikatas 
skelbia, nacių batalijonas 
Velykyj Lūki apylinkėje 

Prancūzijos valdžių susi- buvo atstūmęs “kiek”
daro glaudesni santykiai, raudonąją armiją, tačiau 

maršalas Kovojančių Prancūzų va- priešas buvo apsuptas ir 
Henri Petain priėmęs Hit- dovybė sako, kad Hitleris dabar “eina kova dėl jo 
lerio pasiūlymą sudaryti-už sumobilizuotus darbi- sunaikinimo”.
naują Prancūzijos armiją ninkus pažadėjęs išlais-! I vakarus nuo Rževo, ru-

vinti nepaduotą skaičių sai sako, raudonieji atmu- 
prancūzų, kurie yra vo- šė tris nacių kontr-puoli- 

bė Londone praneša, kad į kieti jos nelaisvėje. mus užmušė 400 nacių
Hitleris įsakęs sumabili-Į Kaip ten nebūtų, galima kareivių.

kovai su Alijantais. Kovo
jančių Prancūzų vadovy-

zuoti 400,000 prancūzų 
karo darbams Vokietijoje.

Iš to daromos išvados, 
kad tarp Vokietijos ir

santykiai buvo visada 
nuoširdūs. Pastaruoju lai
kų Lietuvos užsienio pre
kyboje Britanija užėmė 
pirmą vietą. Pav., 1938 m. 
iš Lietuvos į Angliją buvo 
išvežta bekono, sviesto, 
kiaušinių, medžio, linų ir 
kitų prekių už 91,824,000 
litų. Pažymėtina, kad šie
met sueina 20 metų, kaip

čios Kalvarijos kapuose.

Prezidentas Paskyrė 
Atstovą Indijai

Baisus Gaisras Newf oundlande
2uvo 104 Žmones, Sužeista 130

prie durų kilusSt. John’s, Newfound- šia žuvo 
land, gr. 14 — šeštadienio panikai, 
vakare, gruodžio 12 d.,' Bendrabutis (hostel), už- 
Knights of Columbus Hos- laikomas kareivių ir jū- 
tel, šokių salėje kilo gaiš- reivių patogumui, sutrau-

Washington, D. C., gr.
14 — Prezidentas Roose
veltas paskyrė William 
Phillips iš Massachusetts ras. Ugnis taip greit plė- kė daug Suvienytų Tautų
valstybės atstovu Indijai. 
Jis bus asmeninis Prezi
dento atstovas.

Lietuviai Švedijoje
(LKFSB) Švedijoje šiuo 

metu gyvena mūsų rašy
tojas Ignas Šeinius, buvęs 
pasiuntinys Gylys, etno
grafas Juozas Lingis ir 
dar keletas lietuvių.

suprasti, kad Prancūzija1 Žiauriausi mūšiai dabar 
yra visiškoje nacių kont- eina Stalingrade, kuris 
rolėje. Maršalas Petain prasidėjo lapkričio 19 d., 
greičiausia priverstas da- *** centraliniame fronte
ryti taip, kaip Hitleris į- 
sako ir reikalauja. Lavai, 
kaip žinoma, jau nuo se
niai buvo palankus na
ciams. Tačiau prancūzų 
tauta niekad nebus palan
ki okupantams.

Pirma Sniego Audra 
Naujoje Anglijoje

lapkričio 25 d. Oficialios 
rusų žinios paduoda, kad 
raudonieji užmušė ma
žiausia 173,820 nacių ir 
rumunų kareivių žiemos 
kampanijose ir mažiausia 
74,549 naciai paimti į ne
laisvę.

Raudonoji žvaigždė, rau
donųjų armijos laikraštis, 
sako kad per 18 mėnesių 
karo Rusijos žemėj 8,000,-

Angina ir kiti Ip&Niuliniod nacių 'užmušt/ sužeis-
karo sąjungininkai (Ita- MeturiĮTechų^um; ta * P^ta į nelaisvų, 
įija, Prancūzija, Japonija) sniegag guparaUžavo yaži. priešas,
Lietuvą pripažino nepn- nejimą. Toje audroje už- kurio tu negali matyti, 
klausoma de jure. mušta žmong ir Nugalėk Kar0

(LKFSB). daug sužeista. sutaupomi#. c

tesi, kad liepsnose žuvo ginkluotų jėgų.
104 žmonės ir sužeista! Gaisro priežastis neiš- 
130. Šis gaisras buvo iabai aiškinta. Phil Phelan, 
panašus į Cocoanut Grove Knights of Columbus tau- 
naktinio klubo, Bostone, tinis direktorius, sako, 
gaisrą. , kad nebuvę jokios priežas-

Kaip ir Bostono katas- ties prarasti tiek daug gy- 
trofoje, taip ir čia tarp šo- vybių. Toje salėje buvę 4 
kėjų buvo daug karo tar- durys ir visi prietaisai 
nybininkų. Dau gelis gaisrui gesinti, 
taip sudegė, kad nebegali-’ _ , ,
ma jų atpažinti. Daugiau-1 Knights of Columbus
---------------------------------- [bendrabutis buvo medinis

į ir pastatytas pagal karo 
j meto statyba dėl kareivių 
i pasilinksminimui. Pasta
tytas kaip tik tuo laiku, 

Ikada Amerikos kariuome
nė buvo iškelta ant tos sa
los. Ant pirmų lubų buvo 
kambariai susirinkimams, 
knygynas ir rašymui 
kambarys ir didžioji sve
tainė, o ant antrų lubų 
buvo kambariai jūrei-

Komunistai Ir Naciai Kovoja 
Prieš Serbus Jugoslavijoj

Londonas, gr. 14 — Ju- paskalbė, kad Jugoslavi
goslavijos valdžia ištrėmi
me gavusi žinių, jog Jugo
slavijoj komunistai kovo
ja prieš serbus partiza
nus, kurie veikia prieš na
cius ir fašistus. Partizanų 
grupėms vadovauja serbų 
gen. Draja Michailovič. 
Komunistai gen. Michai- 
lovičio žygiams stato į- 
vairiausių kliūčių.

Komunistų veiklą prieš 
serbus partizanus remia 
naciai. Pereitą gegužės 
mėnesį gen. Michailovič

jos gyventojai ne tiek 
kenčia nuo nacių ir fašis
tų, kiek nuo komunistų. 
Komunistai užpuldinėja 
kaimus, iš žmonių viską
atima ir žmones žudo. Be‘™ms’ kūne išlikdavo nuo
to, komunistai kursto vie-lal™’ Patekuslų U™ 
nūs prieš kitus. nelaimę.

------------- Tas bendrabutis buvo
ŠeimininMy Dėmesiui lnt kalno ,^tai^ų__  Katedros. Buvo 150 pėdų

Gruodžio 15 d. yra pas- ilgumo ir apie tiek pat
kutinę naudoti cukraus pločio. Vakarais paprastai 
racionavimo štampą No. 91 buvo pripildytas karei-
cukraus pirkimui. Įviais ir jūreiviais.
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Generolas
Iš Romos radio pranešė, 

kad kovo 13 dieną, 7 vai. 
vakare mirė Jėzuitų Ordi-

Keturis Kitus Sužalojo no Generolas kun. Vladi 
* miras Ledochowskis, «»•su

laukęs 76 m. amžiaus. Jis 
mirė Vatikano Mieste.

AMERIKIEČIAI SUARDĖ
JAPONŲ PRIEPLAUKĄ

Nuskandino Destrojerį —

Amerikos Raudonofa Kry
žiaus Pagalba Coceumt 

orore RBTKiTOTejr

Washington, D. C., gr. 
14 — Laivyno departmen- 
tas praneša, kad Ameri
kiečių bomberiai ir karo 
laivai nuskandino vieną 
japonų destrojerį, sužalo
jo mažiausia keturis ki
tus, ir gali būti užmušė 
šimtus priešo kareivių, 
kuriais priešas pereitą sa
vaitę bandė sustiprinti sa
vo karo jėgas Guadalca- 
nalo saloje.

Žuvo vienas Jung. Vals
tybių torpedinis laivas.

Taipgi komunikatas pa
duoda, kad Sąjungininkų 
lėktuvai pravedė ofensyvą 
prieš japonus naujame 
Munda aerodrome aht 
Naujos Georgia salos, tik 
150 mylių nuo Guadalka- 
nalo.

Per dvi pastarąsias die
nas mūsų lėktuvai numetė 
daugiau kaip 27,500 svarų 
bombų ant priešo bazių.

gus. Dalis iš jų baigę mok
slus ruošiasi vykti į Brazi
liją, o iš ten, į USA. Jų 
mokslu ir pragyvenimu 
dabar rūpinasi tėvai pran
ciškonai gyvenantieji 
Šiaurinėje Amerikoje. Jų 
reikalais tėvas Juvenalis 
lankėsi neseniai pas Šv. 
Tėvo atstovą USA — ark- 
A. G. Cicognani. Ekscelen
cija ta proga teiravosi a- 
pie visų lietuvių pranciš
konų padėtį.

Užmušė 100 Nadg Teatre
Londonas, gr. 14 —Mas

kvos radio skelbia, kad 
Rex Teatre, Paryžiuje, 
sprogo laiko bomba ir už
mušė 100 nacių karinin
kų. Tas teatras buvo skir
tas išimtinai vokiečiams.

USA Universitetas SusMa- 
me jo Lietam Poetu

(LKFSB) Vienas North 
Carolina universiteto pro
fesorius kreipėsi į rašyto
ją A. Vaičiulaitį, klausda
mas kaikurių žinių apie 
Duonelaitį. Šio Mažosios 
Lietuvos poeto kūrinys 
“Metai” buvo skaityti per 
filologijos kursą ir stu
dentams patiko. Vienas 
studentas užsimojo rašyti 
studiją apie Duonelaitį ir 
jo santykius su ano laiko
tarpio kitais poetais.

Prieš gasolino paskirstymą, Chicagoje tuščių vietų 
dėl parkinimo automobiliams nesimatė. Jos visuomet 
būdavo perpildytos. Dabar, Štai vaizdas parodo, kad 
gazolino trūkumas aptuštino ir parkinimo sklypus.

Svetumi Vaktyfaiiį Atstovų
(LKFSB) Neseniai Vati

kane priėmė Kinijos pas
kirtąjį Įgaliotą Min. 
Cheo Kang Šie. Tuo būdu 
dabar net 44 valstyįjįfe tu
ri savo atstovus.. prie Va
tikano. Tai patis didžiausis 
diplomatinis korpusas, 
kokį bet kuri valstybė tu
ri. Paskutiniu metu fašis
tai įteikė raštą Vatikanui, 
kad kaikurie atstovai, esą, 
dirbą sąjungininkų nau
dai, jie esą antifašistai. 
Popiežius fašistų reikala
vimų nepatenkino ir, kaip 
praneša spauda, galima 
laukti naujų fašistų žygių 
prieš Vatikaną.

LaNnštMo Popieriaus 
Aprubežiavimas

Wash»ngton, D. C., gr. 
14 — Karo Produkcijos 
Taryba (WPB) svarsto, 
kaip išvengti laikraštinio 
popieriaus trūkumą. Ta
ryba pataria didesniems 
laikraščiams sumažinti 
poslapių skaičių. Galimas 
dalykas, kad kitais metais 
bus laikraštinio popie
riaus aprubežiavimas.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
— “Kauener Zeitung” čių bankų, pasak laikraš-

(IX. 19) rašo, kad Kaune čio, galį pasinaudoti “vįsi 
atidaręs savo skyrių “Vo- ekonominiai sluoksniai”, 
kiečių Darbo bankas”, ku- Jis savo kapitalus panau- 
ris jau ankščiau turėjo dosiąs ir Lietuvos “gene- 
savo skyrių Rygoje. Ban- ralinės srities ūkinei nau- 
kas, įstėigtas nacionalso- jajai santvarkai, kuri ste- 
cializmo laikais, esąs vie- vi ypatingai sunkių užda- 
nas didžiausių Vokietijos vinių akivaizdoje 
bankų. Jo metinis balan-

Kalėdų Dovanos
Šioje šalyje yra įsigyve

nęs paprotys pirkti vieni 
Kaip jaTžta^a, Cocoa- kitiems Kalėdines dova- 

nutGrove naktinio klubo “»• Dalinai labai graius
gaisras sunaikino apie 500 P«protys. Tačiau su tomis 
žmonių gyvybių. dovanomis nerauomet pa-

Am. Raudonasis Kry- toliname apdovanotu, 
žius labai daug pagelbėjo Dainai nuperkame dova- 

nas, kurios apdovano- 
kūryj, pagelbėjo pagalbos tiems visai nereikalingos 
teikėjams. Pagalbą teikė nenaudingos.
500 išlavintų savanorių Geriausia, atmintunau- 
gaisri n inkams policijai ir sia ** tinkamiausia dova- 
ligoninėms. Am. Raudo- kiekvienam, tai laiki
nojo Kryžiaus ambulan- štis “Darbininkas’. Jis y- 
sais nuvežta daug nelai- n naudingas kiekvienam 
mingų, iš gaisro ištrauktų moteriai, vaikinui
žmonių į ligonines. ?r merginai. Apdovanoki-

Am. Raudonasis Kry- me laikraščiu “Darbinm- 
žius pristatė daugiau kaip ku” mūsų kareivėlius, 
200 vienetų kraujo plas- kurie laisvomis valando
ms. Šis kraujas buvo gau- mm galės sužinoti kas dė
tas ir taupomas ginkluo- dasi jųjų kolonijose, ku- 
toms jėgoms. Praleido gražiausias

Raudonasis Kryžius pa-‘gyvenimo dienas, 
gelbėjo ligoninėms sumo-j Darbininkas”- leidžia- 
hi t išimdamas apie 150 mas du kart savaitėje: an-
slaugių, kurios gelbėjo Ii- tradieniais ir penktadie- 
goninėse. niais, 8 puslapių. Prenu-

Tūkstančius doughnut- meratos kaina $4.00 mė
sų ir sandwich’ių ir dau- tams; pusei metų $2.00. 
giau kaip 100 galimų ka- Viens* kart į savaitę, 
vos išdalino tiems, kurie Penktadienio laida, me-

tams $2.00.
Užrašykite laikraštį

“Darbininką”, kaipo Kalė
dų dovaną, savo šeimos

dirbo gelbėjimo darbe.
Pasidėkojant Raudona

jam Kryžiui, greitu laiku 
buvo atvežta iš Newark,
N. J. stiprių sulfa-vaistų, i nariams, giminėms
kurie turi didelę vertę gy- draugams. Užsakymus ir
dyme nuo apdegimo. Rau- j pinigus siųskite šiuo adre- 
donasis Kryžius per 12 511 ’

ir

ttaMjoje Yra lt Lietvvhi 
Rranaškony

(LKFSB) Lėktuvams 
pradėjus daugiau atakuo
ti Italiją, bus sunkesnis 
gyvenimas ir ten esan
tiems lietuviams. Be ank
sčiau skelbtųjų pavardžių 
Italijoje dar gyvena 10 
lietuvių pranciškonų. Iš 
jų trys Romoje studijuoja 
Šv. Antano pranciškonų 
universitete, ruošiasi gau
ti mokslo daktaro laips
nius. Kiti 7 gyvena Milane 
ir Florencijoje. Jie visi 
jau yra įšventinti į kuni-

Vyčiai Pagyvina Sare
Veitaig

(LKFSB) Lietuvių ka
talikų jaunimo organiza
cija į savo centro vadovy
bę parinkusi energingus 
asmenis sėkmingai plečia 
savo veikimą. Be kitų da
lykų paskutiniu metu vy
čių centro vadovybė krei
pėsi į Amerikos lietuvius 
kunigus kviesdama juos 
prisidėti prie vyčių veiki
mo pagyvinimo.

Lietuvis Dailininkas Badau 
jandoje Graikijoje

(LKFSB) Prieš vokie
čiams užimant 1941 m. 
Graikiją, ten Atėnuose 
gyveno lietuvis dailinin
kas - architektas Petras 
Kiaulėnas. Kas su juo po 
okupacijos atsitiko, nega
vome žinių. Kiaulėnas bu
vo vedęs graikę.

sas prašokąs 3 bilionus — Ryšium su Vokietijos 
markių. Jis esąs įsteigęs “Rytų ministerijos” vie- 
savo pagalbinę bankinę nerių metų sukaktuvėmis 
instituciją Olandijoje, be “Deutche Zeitung jm Ost- 
to, turįs ifyrius Belgijo- land” (IX. 18) paskelbė 
je, Prancūzijoje ir Rumu- Dr. Alfredo Meyerio, mi
ni joje. įnisterio okupuotiems Ry-

Lietuvoje įsteigtų vokie-'tų kraštams nuolatinio 
pavaduotojo straipsnį. Ja- 

Sąjungininkai Užėmė Gotų • me sakoma, kad ši minis
terija buvusi įsteigta
“fuehrerio” įsakymu. 

Autorius pradžioje pa
stebi, kad ana ministerija 
apimanti uždavinius ‘oku
puotuose Rytų kraštuose’

minučių viską sutvarkė 
taip, kad Dr. Wyss ir vai
stai buvo atvežti lėktuvu 
per vieną valandą laiko.

Taigi kaip būtina ir rei
kalinga remti Amerikos 
Raudonąjį Kryžių.

vę kvėpavimui, savo gy
venimo garantavimui ir 
kur ji galės pritaikyti sa
vo kūrybūt" galią''.
— Rygoje du latviai — 

tramvajų tarnautojai nu
teisti po vienerius metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo 
už “vokiečių kalbos ir kul
tūros niekinimą”. “Kaue
ner Zeitung” rašo, kad a-

Canberra, Australija, gr.
14 — Pereitos savaitės 
pabaigoje Australijos mi
nistras pirmininkas John
Curtin pranešė, kad jis,. . _ . „ , .
gavęs žinių, kad gen. Mac- ir “Ostlando bei Ukrainos į teityje uz Ui būsią bau-

DARBININKAS 
366 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

gavo įsakymą apsiramin
ti, kai antrasis frontas ta- 
po atidaryUs Šiaurės Af
rikoje.

Dabar komunistai sugal
vojo naują dalyką. Jie 
skelbia aukų rinkimo va
jų, kad iš šiaurės Afri
kos pervežti į Meksiką 
30,000 žmonių, kurie ko
vojo prieš Ispanijos gen. 
Franco.

Kam juos vežti iš š. Af
rikos į Meksiką? Ar jie ne
gali prisidėti prie Sąjun
gininkų armijos ir kovoti

‘Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų ..............-............. — $2.00
Imant sykį į savaitę metams---- , $2.00
Pusei metų ....-----------------------  $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, South Boston, Mass.

SKAITYKITE ii PLATINKITE
du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”

Komandierius Petras
Moncy (Moncevičius),

Brocktonietis, šiomis dienomis, 
kaip jau buvo rašyta, apdova
notas Laivyno Kryžium už ypa
tingus pasižymėjimus karo 
veiksmuose, kada jo laivas U. 
S. S. Laramie buvo torpeduo- 
jamas kur nors Atlantiko van
denyne rugp. 28 d., 1942 m. Ko
mandierius Moncy su savo įgu
la laimėjo kautynes su priešu 
ir savo laivą išgelbėjo.

Komandierius Petras Moncy 
(Moncevičius) yra sąmoningas 
katalikas ir patriotas. Jis savo 
pareigas atlieka ne iš prievar
tos. bet visa širdimi, visomis 
jėgomis, kurias jam yra davęs 
Sutvėrėjas ir jo gimdytojai.

Atlikęs svarbų žygį ir sugrį 
žęs į savo gimtinį miestą, į sa
vo parapiją, komandierius Pet 
ras M. Moncy pirmiausia bėga 
į savo parapijos bažnytėlę pa
dėkoti Visagaliam Dievai, kad 
jam leido atlikti garbingą žy
gį ir išgelbėti • ne tik savo, bet 
ir kitų gyvybes. Jis taip' pat, 
aplankęs savo žylagalvę moti-< 
nėlę ir savo kleboną kun. J. 
igvagždį, skubinasi prie savo 
mylimo tėvelio kapo pasimels
ti už jo vėlę ir išreikšti savo sū
niškus meilės jausmus.

Komandierius Petras M. Mon
cy yra tikro kataliko ir patrio
to pavyzdys. Jis yra mūsų tau
tos garbė ir pasididžiavimas.

Arthur bendros karo jė
gos užėmė japonų bazę 
Goną.

BriToi pORNKMw9yO i lieso 
Transportį

Londonas, gr. 14 — Bri
tų lėktuvai puolė Vokieti
jos nacių transporto trau
kinius, laivus ir kitas 
transportines priemones, 
skelbia oro ministerija. 
Daug traukinių suardė, ir 
padarė kitokių sužalojimų 
transportui.

W|Įšaldė" 440,000M I S»1uanjnuniuĮ

ir vrsuanuo oei tKrdiuroj-vj- y“ priež nacįus ir talkinin-
reicho komisariatus”. Mi- dziama dar sunkesnėmis Į £ „ . .. •
nisterija savo veikimo pa-l bausmėmis. '■kus '• Jelgu Jle nenon P6
grindan padėjusi dėsnį,
kad “Rytų erdvė” nesanti — Skelbiama, kad norint

gelbėti Amerikai ir Angli
jai kovoti su naciais, tai
ar negeriau juos pervežti

v
dvėje gyvenančios gan-. generaliniam
s.ngos tautos, kurios vie-L ma.
na nuo kitos skiriasi. Mi-

k*

Suprantama, komunis
tai greičiausia nori pasi-

janti “naują vokiečių tau-

žiausia 14 dienų iš numa- pinigauti arba paruošti 
juos pokariniai kovai už 
komunizmą. Tačiau Ame-

tos vadovybės kadrą”, ku-.noromis kiek a imo 
ns sugebąs spręsti visus, antrejo į,onto. Mtl

■k .. y, kJW«-- -*-- -- - S
rBSiTcaO RmĮOnO ŽMORNį

Vyriausybės Tarnyboje
Washington, D. C., gr, 

14 — Pranešama, kad 
Jung. Valstybių federalės 
vyriausybės įvairiuose de- 
partmentuose dirba — 
2,549,474 civiliai žmonės.

Karo departmente dirba 
daugiausia, būtent, 1,076,- 
306 žmonės: laivyno de
partmente — 518,663.

DetroiL.Mich., gr. 14 — 
Karinės Vyrų Jėgos komi
sijos sprendimu šiame 
mieste karo pramonės fa
brikuose “įšaldė” apie 
660,000 darbininkų. Dabar 
tie darbininkai be atitin 
karnų autoritetų negali 
mesti darbo ir eiti jo ieš
koti kur kitur.

Planuoja Išleisti 3 c.
rTvueTas

Washir>gton, D. C., gr. 
14 — J. V. Atstovų Rūmai 
priėmė bilių išleisti nau
jas 3 centų monetas. Bi- 
lius perduotas Senatui. 
Taigi galima tfkėtis susi
laukti naujų 3 c. monetų

nors ir sunkiausius užda
vinius. Vokiečių jaunimui1 
atsiverią galimumai, apie 
kuriuos jis ankščiau tega
lėjęs svajoti.

Pirmas ministerijos už
davinys buvęs “mobilizuo
ti visas pajėgas” karo ve
dimo reikalams. Tam tar 
nauja ir “šimtai tūkstan
čių Rytų darbininkų”, ku
rie dirbą Vokietijoje. Mi
nisterija kiekvienai “Rytų 
tautai” suradusi “psicho
logiškai teisingas” valdy
mo formas

Baigdamas, autorius sa
ko, kad vokiečių tauta pa
galiau gavusi “alsavimo 
erdvę, kuri reikalinga jos 
gyvybei”. Niekada savo 
istorijoje vokiečių tauta 
nestovėjusi tokių “milži 
niškų uždavinių” akivaiz 
doje. Žvilgsnis nuolat e- 
sąs nukreiptas į “laisvą, 
nepriklausomą, sujungtą 
ir autokratinę Europą, 
kuri Adolfo Hitlerio vado
vybėje turės Rytuose erd-

Komunistai noromis ne- rikiečiai gerai pažįsta ko
munistus, ir jiems neduos 
nei cento.

Kalėdoms Dovanos
Nupirkite savo giminėms, draugams ir priete- 
s tokiiliams tokias Kalėdų dovanas, kurios bus naudin

gos ir ilgai atmintinos. Naudingiausios ir ilgai tve
rtą dovanos, tai gera knyga ir geras laikraštis.

“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, ne
didelio formato, odos apdarais, apskritais kam
pais, auksuotais kraštais maldaknygė, kurios dy
dis atitinka kaip vyrams, taip ir moterims. Puiki 
Kalėdų dovana dėl suaugusių žmonių. Kaina $2.50

JfiZAU, PAS MANE ATEIKI, labai graži mal
daknygė vaikučiams. Juodi odos apdarai, auksuo
ti kraštai, kaina — $1.25.

Laikraštis "DARBININKAS” eina du sykiu 
į savaitę.

Metams....................... $4.00
Pusei metų................... $2.00'Ij

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
j 3$t W. Broadway.
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Pearl Harbor Tragedija
Neperseniai buvo minėta Pearl Harbor sukaktis. 

Tos tragedijos atbalsiai atrodo dabar didesni, negu 
kaip kad pirmą kartą jie suaidėjo, nes nevisi nuosto
liai tada buvo paskelbti. Nelaimė tai tarsi kokie sun 
kūs vaistai — juos duodama mažomis dozomis. Da
bar, kuomet pilna nuostolių apyskaita jau paskelbta 
Pearl Harbor tragedija atrodo kaip baisi nelaimė 
Anot vieno laikraštininko, karišku atžvilgiu Pear 
Harbor kautynės buvo neįmanomai didelis pralaimė 
jimas, nes pernelyg didelis skaičius laivų ir orlaivių 
ten žuvo. Bet kadangi net šiame mašinų amžiuje ka
rus vis dėlto veda ne mašinos, o žmonės, tai tuo at
žvilgiu Pearl Harbor buvo tik vienas iš stambesniųjų 
pralaimėjimų.

Bet pralaimėjimas labai reikšmingas. Jis davė 
japonams neužginčyjamą persvarą ore ir ant vandens. 
Tegu ta persvara buvo tik laikinė, bet jos metu prie
šas labai daug atsiekė. Jis užėmė milžiniškus geogra
finius plotus — žemėje ir vandenyne; pasiglemžė daug 
turtų, ypač tokių, kurie yra būtini karo reikmenims 
gaminti; užėmė strategines vandenynų salas ir įsikū
rė ten militarines bazes. Tą viską labai sustiprino ir 
dabar nesiduoda iš ten išvaromas. Prireiks daug dar
bo, laiko ir aukų iš ten jį iškrapštyti. Vienu išdavikiš
ku smūgiu jis padarė neįmanomai daug žalos.

Bet antra vertus, Pearl Harbor tragedija turi ir 
teigiamą pusę. Ji pažadino ir išjudino Amerikos visuo
menę. Pirmiau pas mus nebuvo vieningumo. Dauge
lis prisilaikė tos nuomonės, kad Amerikai šitas karas 
nėra reikalingas, nes ji užtektinai didelė ir galinga 
pilną neitralumą išlaikyti. Jei tokios silpnos valsty
bės kaip Turkija ir Švedija, įterptos į Ašies laimėji
mų sritis, galėjo ligi šiol neitralumą išlaikyti, tai tuo 
labiau Amerika — plati, didinga, galinga, turtinga ir 
apdrausta milžiniškų vandenynų plotu. Tad gi viso
kios rūšies oportunistai, mažai teįsigilinę į tarptauti
nę politiką, buvo smarkiai nusistatę prieš Amerikos 
įsikišimą į antrąjį pasaulinį karą. Pirmojo, sakė mums 
užteko. Turėjom tokią karčią pamoką, kad amžiams 
jos pakaks. Pearl Harbor kautynės visą tą argumen- 
tuotę sugriovė. Išdavikiškai puldami, japonai

Karo Cenzūra Reikalinga Amerikiečių Gyvybių Išsaugojimui
Pirmų metų antro pa

saulinio karo eigos sukak- 
yje, Byron Price, Cenzū
ros direktorius, pagyrė 
laikraščių kooperaciją su 
jo ofiso išleistais patvar
kymais.

Tuomi pačiu laiku jis iš
aiškino, kad nors leidėjai 
ir redaktoriai žino, kodėl 
informacijos sulaikytos, 
jie gal nesugeba tai išaiš
kinti savo skaitytojams. ' 

Cenzūros tikslas karo 
metu yra savaimi aiškus 
ir, pagal p. Price, turėtų 
būti visų suprantamas. 
Tai yra, kad nei vienas iš 
mūsų nesuteiktų priešui 
jokių informacijų. Taigi 
dėl saugumo sulaikymas 
žinių laikinai yra reikalin-

Amerikos lėktuvnešis 
LEXINGTON, nuskendo 
pietų Pacifike gegužės 8 
d., 1942 m. Bet japonai to 
nematė ir apie tai nežino
jo. Išgelbėtieji ir tūkstan
čiai daugiau, kurie matė 
laivą skęstant,
San Diego birželio 2 d. 
Laikraščiai nei žodžio a- 
pie tai nepranešė, pakol; 
oficialiai pranešta apie ‘ 
tai birželio 12 d. ir sulai
kymas tų informacijų pa
dėjo amerikiečiams Mid- 
way kovoje. FLIS.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BONO DAY

Tėvų Pranciškonų Rekolek
cijos Ir Misijos 1942 m.
Chicago, IU. — Šv. Kryžiaus 

atvyko įjpar., gruodžio 13—20 d., T.
Justinas Vaškys ir T. Juvenalis 
Liauba.

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

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard St.

Pittsburgh, Pa.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
dojimo “Ostlando” žemės 
ūkyje. Pirmoje eilėje olan
dai esą numatyti Gudijai. 
Laikraštis pastebi, kad “iš 
keturių Ostlando generali
nių sričių” daugiausia pa
ramos esanti reikalinga 
Gudija.
— “Kauener Zeitung” ži

niomis, Vytauto Didžiojo 
Universiteto filosofijos 
fakultetas šiais mokslo 
metais įvedęs specialinius 
paskaitų ciklus, kurių tik
slas “supažindinti lietuvių 
tautą su vokiečių kultū
ra”. Kai kurios paskaitos 

vo-

— Kaip buvome rašę, vo
kiečių komisaras Vilniuje 
pareiškė ten sušauktiems 
gydytojams, kad jie neturį 
teisės be atskiro leidimo 
gydyti Vokietijos piliečių.

“Kauner Zeitung” (VIII.
25) dabar deda paaiškini
mą, kuriame sako, kad mi
nėtas pareiškimas galįs 
sukelti nesusipratimų. Gir
di, “nieku būdu” nebuvę 
manyta pasakyti, kad ‘vie
tiniai’ gydytojai neturį tei-

gas.
“Joks redaktorius”, sa

kė p. Price, “neturėtų įsi
vaizdinti mūšų priešus, • 
kaipo dievus, kurie viską 
mato ir žino. Joks leidėjas 
neturėtų sudaryti skaity
tojams nuomonę, kad Ber
lynas ir Tokyo turi pa
slėptas vielas kiekviena
me kambaryje arba agen
tus kiekviename kampe.
Propagandistai tuomi di
džiuojasi, bet visa tai ne-
tiesa”. iš kurių jis paganau ouuv-> ......~ ». Anag pareiškimas bu

“Mūsų priešas gal ir kai- da po truputį mūsų rezur- žygis kuns yra žinomas tiktai
ba apie plačiai pasklydo- sus ir prisirengimų stovj. j tūkstančiams, ir isplaUn- vĮkieči/ kurie ein pasiskustos sk“tom™ 
šią, veiklą penktos kolum- “Mes žinome is rekordų,, tas tūkstančiams daugiau d kįj „ Pka. kiečhi k “ba 
nos Amerikoje; bet fakti- kad vienas smpas sužino-; persakytu žodžiu. Bet, T^įie8 iigonvsl U
nai jis gaudo smulkiau-jo, kur bus siųsti mūsų, jeigu šis įvykis nepateks_į * įkšti vokiečių į-1 — Pasak “Kauener Zei-
sias žinias. Mums teko karo laivai ir kaip tai bu- spaudą, priešas negali bū-; liudijimą, pagl kurį tung” Vilniuje esąs iškel-

gydytojui išmokamas ho-.tas Vokietijos herbas-

E
Dėdės Šamo kariai, parengę 50-kalibro kulko

svaidį prieš priešo žemai skrendančius orlaivius, 
kurie kartais mėgina iš pasalų pulti kariuomenę.

pagaliau sude-įvyksta svarbus militarinis *»

ti tikras, kad tai tikrai at
sitiko. Byron Price aiški-

matyti šnipų persiųstas vo sužinota? Nagi iš laik- 
žinias; ir mes žinome, kaip raščių “Society page”, kur 
jam svarbu sugaudyti to- Y1*3 pažymėta laivyno ka- na sekamą įvykį:
kius smulkius dalykus, rininkų išvykimai 
kaip laikraščių iškarpas, Dažnai, p. Price sako, į-

Jiems, kaipo tikriems sportiškumo mėgėjams, be ga
lo neskanus bet koks neritieriškas iš pasalų puolimas. 
Amerikiečiai iš esmės nepakenčia tokio elgesio, kurs 
atsiduoda niekšyste ir barbarizmu.

Pearl Harboro tragedija sužadino Amerikos ka
riuomenės narsą ir darbininkų ryžtingumą* Visa mil
žiniška produkcijos pajėga susimobilizavo ir šimte
riopai užpildo padarytus Pearl Harbore nuostolius. Ir 
kariuomenė griežtai pasiryžo pilnai su japonais atsi
skaityti. Netikėtu puolimu japonai laikinai laimėjo, 
bet dalykai taip pakrypo, kad jie dabar gailisi Pearl 
Harboro tragediją įvykdę. Psichologinis azijatų ma-

kaip tas netinka baltosios rasės psichikai matuoti. Azija-
1 nereik sužadino apsnūdusį amerikiečių patriotizmą, tai čia padarė stambią klaidą. K.

noraras.

Spalių mėn. 1942 me
tais britų karo laivas AU-

— Kauno odos fabrikas 
“Puošmena” skelbia, kad

aras. Jis esą pastatytas 
tokioje aukštumoje, jog 
matosi visame mieste.

DAC1PŲS įplaukę į jniną jįs gaminąs portfelius, 
ir nuskendo netoli Airijos rankinukus, pinigines, va-
šiaurės kranto. Tūkstan
čiai žinojo apie tai, ir ma
tė išgelbėtus, kada jie bu
vo atvežti į krantą. Kiek 
vėliau buvo apie tai pra
nešta neutralės šalies 
spaudoje. Bet šis įvykis 
buvo apsuptas slaptumu 
ir abejonėmis, ir visvien 
vokiečių aukštąsis štabas, 
savo pripažinimu , netikė
jo, kad AUDACIUOS nu
skendo iki apie 4 metus 
po karo.

lyzas ir kitokius reikme
nis, tačiau užsakytojai tu
ri patys atsinešti žaliavą 
(t. y. odą).

— “Deutsche Zeitung im
Ostland” (VHI. 22) rašo, 
kad olandų “Rytų Kompa
nija”, kurios priešakyje 
stovi vienas iš olandų na
cionalsocialistų vadų van 
Tonningen, vokiečių rei
cho komisariatas pasirašęs 
sutartį dėl olandų panau-

I Your Helpl

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

i A
n

L. v
J

, Iš Kelionės Egiptan
ProL K. Pakštas

(Ištraukos iš Prof. K. Pakšto knygų 
“Aplink Afriką", antras tomas,

► 133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)

‘ PIRMIEJI KAIRO {SPŪDŽIAI
i Išgirdęs lietuvišką atsakymą, jie kartais

būdavo sukonfūzinti, ir visi grupėn sustoję 
teiraudavosi tarp savęs, kas būtų per kalba,

* ir argi iš tikro nėra nė vieno, kurs galėtų ją 
v suprasti ir sunaudoti, gal būt, labai naivų ir

pelningą klijentą. Jaučiu, kad pasitarimai 
pasibaigdavo dideliu nusiminimu, ir palydo-

'• vų būrys tuojau praretėdavo. Bet kalbos ne- 
mokėjimas vis dėlto nepakankamas ginklas, 
nes kai kuris įkyresnis siūlytojas seka, bū- 

k davo, taip ilgai, kol tau atsiras reikalas ar 
policisto ką nors pasiklausti ar krautuvėn į-

«, eiti ir prakalbėti. Tuomet ir jis stengsis iš
girsti, kokią kalbą tu vartoji, ir tuomet pra-

* dės naują energingą ataką. Kad išsigelbė-

Ičiau nuo šitų dvikojų uodų atakos, nusipir
kau turkišką raudoną feską, arba tarbušą. 
Ji manęs arabu dar nepadarys, nes ir euro
piečiams valdininkams tarbušio nešiojimas 
priverstinas. Tai vis dėlto mane galės palai- 

t kyti, sakysim, prancūzu Egipto karaliaus 
tarnyboje. Efektui sustiprinti išmokau, maž
daug, taisyklingai ištarti arabišką sakinį — 

J “muš aus haga” (man nieko nereikia), kurį 
ištardavau vikriai, energingai, su “pavožnu- 
mu”. Ir išradimas pasirodė labai naudingas.

Su tarbušu pasirodžiusį gatvėn jau retai be- 
užkabindavo, o jei atrėždavau “muš aus ha
ga” — tai ir visai padėdavo atsipalaiduoti 
nuo nereikalingų palydovų.

EGIPTO KARAUŠROJE OPEROJE
Egipte dar nespėjus pasidaryti pažinčių, 

vakarais nėra kas veikti, o trumpam laikui 
atvykus reikia žiūrėti, kad ir vakarai be nau
dos nedingtų. Tai traukiu operon. Juk labai 
įdomu, kaip šitas europiškas išmislas ara
biškoje aplinkumoje prisitaikė. Operos rū
mai buvo labai paskubomis statomi Suezo 
kanalo atidarymo iškilmėms ir nuo to laiko 
(1869 m.), rodos, nebuvo remontuoti, tai 
bent iš lauko jie gerokai jau apšepę. “Aida” 
ifgi buvo skubinama komponuoti kanalo ati
darymui, bet jos nesuspėta pabaigti ir teko 
vaidinti kitą veikalą — “Traviatą”. Beveik 
visus metus čia gieda ar vaidina prancūziš
kos ar itališkos trupės. Man pasitaikė pakliū
ti į prancūzišką komišką operetę. Didesnis 
operos namų įrengimo savotiškumas — tai 
ložos musulmonų moterims, kurioms nepri
dera savo veidų svetimiesiems rodyti. Tai 
joms skirtos keturios ložos yra visiškai už
daros, o jų frontai pridengti arabiška orna
mentika išpiaustinėtais ekranais ar skydais, 
pro kurių skylutes žiūri į sceną Korano pa
sekėjos. Jos mato ir girdi, kas dedasi scenoj, 
bet mes pašaliečiai negalime jų matyti ir jų 
gražumu pasipiktinti, žodžiu, šventa ir pa
togu... Dvi karališkos ložos papuoštos bran
giais karališkais ženklais. Arabiškų vaidini
mų čia labai retai tebūna. Jie vyksta Ezbeki- 
jos daržų teatre ar kitur.

Kitą vakarą, jau lydimas geografijos stu
dento, patekau į populiariausią arabų teatrą, 
priklausantį arabų operos primadonai poniai 
Monira ei Mabdijai. Ji iš operos išstojusi, pa
sistačiusi nuosavą salę ir čia pati atlieka sa
vo dainomis programos dalį, kuri susideda iš 
dainų, šokių ir deklamacijų. Programa turė
jo prasidėti 9 vai. vakaro, bet prasidėjo vė
liau. Salė didelė, bet labai paprasta, balaga- 
niška. Publika susėdusi iš vytelių pintose kė
dėse. Kai kurie prie atskirų staliukų salės 
pakraščiuose geria kavą. Daugelis intensy
viai rūko. Moterų maža, o ir tos be jašmakų, 
t. y., neuždengtais veidais, emancipuotos. 
Artistės šokėjos be jokio skonio išteptais vei
dais ir apsikarstę žibučiais švaistosi salės 
pakraščiais ir po truputį flirtuoja su savo 
pažįstamais. Jų elgesys nedaro nei rimto, 
nei padoraus įspūdžio. Orkestras iš penkių 
muzikantų griežia be gaidų kažkokias neį
prastas melodijas. Vienas jų griežia smuiku, 
kitas vartoja ūd, instrumentą panašų į ilgą 
mandoliną, trečias muša odos būbneliu, kurs 
vadinamas rėk, ketvirtas turi irgi būbnelį, 
tik labai mažutį, kaip didelis kumštis; jis va
dinamas tabala. Penktas skambina kanu n, 
kurs gerokai panašus į mūsų kankles, tik di
desnis.

Programa prasidėjo orientališkais šokiais, 
solo ir grupėmis. Šoko keturios arabės ir vie
na Nubijos negrė, kuri susilaukė didžiausio 
publikos pritarimo. Žibučiai, barškalai, keis
ti judesiai ir trūkčiojimai, laukinis chaotiš
kumas, gal būt ir savotiškas menas, bet kil

nesnės estetikos nei už skatiką. Tai pasigėrė
jimo jie neteikia, o pažiūrėti verti tik kaip 
savotiška europiečiui nepaprasta keisteny
bė. Su dainomis vėl tas pats. Išėjo pati arabų 
garsenybė Monira ei Mahdija. Ji stambi mo
teris, turtingai apsikrovusi visokiomis bran
genybėmis. Paleido balsą... Niūniavo, linga
vo, per nosį mykė, spaudė dainas kaip sūrius, 
tampė kaip gyslas ar guminius siūlus. Ro
dos, ir galo jos dainai nebebus. Ypač daug 
pasikartojimų, ir tai po daugelį kartų. Ilgai 
sustojo prie garsų n ir I. šitie nnnnnn ir lllll, 
matyt, arabus griebė smarkiai už Širdies, nes 
jie savo pasigėrėjimą reiškė delnais ir gerk
lėmis. Primadonnos balsą, europiečio supra
timu, jokiu būdu negalima priskirti prie ar
tistiškų; jis gal netikrų net vidutiniškam 
chorui. Bet primityviškai arabo sielai jo ža
vingumas neabejotinas. Sunkiai sulaukęs 
programos galo dūlinau namo nė kiek nesu
žavėtas arabų muzika, nors visai patenkin
tas pamatęs ir girdėjęs ją, pabuvęs orienta- 
liško teatro atmosferoje, kuri primena kaž
kokį svaigulį, kliedėjimą, ar hašišą. Iš aprė- 
dalų ir iš komiškų deklamacijų sprendžiant, 
arabai jau užsikrečia Europos ir Amerikos 
vodevilio ir variete fasonu ir turiniu, kurs 
labai skurdus pas europiečius, o čia, žinoma, 
išeina dar labiau nususęs. Visi jų romansai 
ir dūsavimai apie meilės sunkenybes, var
gus, nuotykius ir ilgesį muzikališku atžvil
giu dar nėra iškilę iš labai primityviškos sta
dijos, tai į juos geriau tinka žvelgti etnogra
fo negu muziko akimis.

(Bus daugiau)
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LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRAŠAS
Žemiau talpiname iŠ Lie- 12178. Vinrboras, Kazimieras 

tUVOS išvežtų gyventojų (Kazimieras)-, 19, studentas, g. 
Sibiran sąrašą, kurį su- vieta Vilnius.
rinko ir sutvarkė Lietuvos I 12179. Vinciūnas, Leonardas 
RaildonaffiŠ Kryžius, tis (Domas), 34, ūkininkas, gyv. 
sąrašas yra labai svarbus, vista Jagaudžiai, Pabiržė, 
nes iŠ jo Amerikoje gyve- 12180. Vinciūnienč, Pranė, 32. 
nanti giminpp ar pažįsta- 12181. Vmciimaitė, Augė 
tai galės sužinoti apie sa- (Leonardas), 4.
VUOS1US, nuo kurių dabar 12182. Vinciūnas .Vincas (Le- 
negauna jokių žinių. onardas), 2.

Sąrašas sunumeruotas ir 12183. Vinča, Stasys (Domi- 
alfabetiškai sudarytas, ninkas), 29, darbininkas, gyv.
Pirmiausia paduoda išvež- vieta Kaimas.
tojo pavardę, vardą, O 12184. Vinčienė, Elena (Jo-
skliauteliuose tėvo vardą, nas^ 
išvežtojo amžius ir gyve- 12185- vįnčaitž> Irena (Sta’ 
namop vieta Lietuvoje. 3-

(Tąsa)

gimusi 1906,

12186. Vinča, 
(Stasys)), 1.

Valentinas

(Kazimieras), 
samdinė.

12223. Vitašas, Adolfas (Le
onas), gimęs 1926, mokinys.

12224. Vitašas, Julius (Leo
nas), gimęs 1927, mokinys, g. 
vieta Panevėžys.

12225. Vitkauskas, Juozas 
(Pranas), 42, amatininkas, gyv. 
vieta Švenčionys.

12226. Vitkauskas, Jonas 
(Jonas), 35, ūkininkas, gyv. v. 
Ledzižkiai, Liubavą.

12227. Vitkauskas, Vladas 
(Staasys), 29, karininkas, gyv. 
v. Vilnius.

12228. Vitkauskienė, Albina 
(Petras), 26, ūkininkas, gyv. v. 
Ledzižkiai, Liubavą.

12229. Vitkauskaitė, Danguo-
12155. Vilkienė, Elena, 35. i ^187. Vinčevskis, Antanas, lė (Jonas), 7, gyv. vieta Ledzis-
12156. Vilkaitė, Viktorija ^^y^ gyv. vieta Rink-

(Antanas), 17, mokinė. Šiluva.
12157. Vilkas, Henrikas (An- J2188. Vinikaitė, Janina (Su

tanas), 14. sys), 15
12158. Vilkaitė, Elena (AnU- 12189. Vinikas, Stasys (Sta-

nas), 9. sys), 13.
12159. Vilkas, Antanas, gimęs 12190. Vinikaitė, Danguolė

1914, samdinys, gyv. vieta Kė- (gtagyg) 7
dainiai. I 12191. Virbickas, Jurgis (Vin-

12160. Vilkienė, Vanda (Vac- cas) 40i mokytojas, gyv. vieta 
lovas), gimusi 1919. žalioji, Vilkija.

12161. Vilkauskas, Kazys 12192. Vinikaitė, Valerija 
(Antanas), 42, samdinys, gyv. (Stasys), 10. 
vieU Kaunas. Į 12193. Virbickienė, Ona (A-

12162. Vilkauskas, Vladas domas)) gįmusi 1907.
(Mykolas), 30, gyv. v. Vilnius. 12194. Virbickas, Mindau- 

12163. Vilkonis, Keistutis (Ka- gas (Jurgis), io, mokinys, 
zimieras), gimęs 1935, gyv. v. 12195. Virbickas, Boneventu- 
Viešintai. ras (Jurgis), 13.

12164. Viikonienė, Bronė . 12196. Virbickas, Jonas, gi- 
(Antanas), gimusi 1908, moky- męg 1905 mokytojas, gyv. vie 
toja. ta Babtai.

12165. V ilkonytė, Jūratė (Ka- 12197. Virbickas, Rimvydais 
zimieras), gimusi 1938. ’ (Jurgis), 4.

12166. Vilniškienė, Elena 12199. Virbickaitė, Rūta, 5. I

kiai, Liubavą.
12230. Vitkauskaitė,

(Jonas), 1.
12231. Vitkauskas, Steponas, 

7, gyv. gyv. vieta Vilnius.
12232. Vitkauskas, Richar 

das, 5.
12233. Vitkauskas, Juozas 

(Jurgis), gimęs 1914, darbinio 
kas, g. vieta Jančiai, Rubleliai.

12234. Vitkauskienė, Jadvyga 
(Antanash gimusi 1905, slau
gė, gyv. vieta Suvalkai

12235. Citkauskaitė, Stasė 
(Jurgis), gimusi 1921, gyv. v. 
Jančiai, Bubleliai.

12236. Vitkevičius, Feliksas 
(Pranas), 60. ūkininkas, gyv. 
vieta Teneniai, Kvėdarna.

12237. Vitkevičiene, Marija 
(Leonas), 52.

12238. Vitkevičiūtė, Irena 
(Feliksas), 17, mokinė.

12239. Vitkevičiene, Stefanija 
(Vladas), gimusi 1886, šeimi-

Nijolė

12308. Volonsevičienė, Sofi
ja (Ignas), 47, ūkin., g. vieta 
Dumbliai, Lazdijai.

12309. Volonsevičius, Jurgis 
(Viktoras), 27, gydytojas.

12310. Voionseviėiūtė, Lai
ma (Viktoras), 7.

12311. Volonsevičius, Anta
nas, 37, samd., g. v. Karkliš
kiai, Daugai.

12312. Volungevičienė, Joa
na (Juozas), 27, šeimininkė.

12313. Vondelkovsikis, Ste
pas (Liuci jonas), gim. 1899, 
policininkas, g. v. Vilnius.

123144. Vonsovskienė, Zofija 
(Domininkas), 46, šeimininkė, 
g. v. Vilnius.

12315. Vorietaitienė, Marė, 
60, g. v. Keturvalakiai.

Kaunas.
12342. Vrublevskis, Jonas 

(Stepas), 24, ūkin., g. v. Bob- 
riškiai, Trakai.

12343. Vrublevskis, Ferdi
nandas, 48, vežikas, g- v. Ar- 
nenai, Pabradė.

12344. Vrublevskis, Klemen
sas (Izidorius), 32, darb., g. v. 
Konstantinavas.

12345. Velička, Ignas (Mo
tiejus) , 31, ūkin., g. v. Veli kiš
kiai, Lentupis.

12346. Vidžiūnas, Jonas 
(Antanas), 40, g. v. Kalniškiai, 
Kražiai.

12347. Zabarauskas, Valeri
jus, 48, miško sarg., g. v. Sei
rijai.

12348. Zabarauskienė, Bar-
12316. Vorobjovas, Sergie- borą (Kostas), 42

12349. Zabarauskaitė, Irena 
(Valerijus), 8, studentė.

12350. Zareckas, Pranas 
(Antanas), gim. 1903, samd., 
g. v. Šančiai.

12351. Zabelskas, Juozas (An
tanas), 45, ūkininkas, gyv. vie-

jus (Mykolas), 67, g. v. Kau
nas.

12317. Vorobjovienė, Adolfi
na (Karolis), 70, šeimininkė.

12318. Vorotinsaas, Vaclovas
(Viktoras), 32, mokyt., g. vieta 
Vilnius.

12319. Vosiliūnaitė, Filome- ta Petročkai, Veisėjai, 
na (Petras), gim. 1897, mokyt., į 12352. Zabelskienė. 
g. v. Ukmergė.

12320. Vosylius, Vaclovas,
35, mokyt., g. v. Kaunas.

12321. Vosylienė, Stasė.

(Antanas), 34, siuvėja, gyv. v. 
Šiauliai.

12200. Virkstis, Augustinas j rinkė, gyv. vieta Šiauliai 
(Petras), 50, samdinys, gyv. v.l 12240. Vitkevičius,

12167. Vilutis, Feliksas (My- niT-žąi Į (Kazys), gimęs 1907, samdinys,
kolas), 37, mokytojas, gyv. vie- 12201. Virkstienė, Joana (Ta-J 12241. Vitkevičius, Bronius 
ta Aukštadvaris. das), 33, mokytoja. I (Mareijonas), 36, darbininkas.

12168. Vilutienė. Marija (Vin-i 12202. Virkstytė, Zinaida Įsyv- vieta N. Vilnia.

12353. Zabelskaitė (Juozas).
12354. Zabelskaitė (Juokas).
12355. Zabelskaitė (Juozas).
12356. Zabelskaitė (Juozas).
12357. Zableckienė, Jadvyga, 

28, šeimininkė, gyv. vieta Kel- 
Dalvtė Naudvaris.

j 12358. Zableckis. Zigmas
12324. Vosylius, Raimondas (Juozas), 6.

12359. Zabieckytė, Renutė
(Juozas), 4.

12360. Zableckienė - Micutie- 
nė, Petronėlė, 55. gyv. vieta 
Moskabudkiai, Keturvalakiai.

12327. Vosylius, Eliziejus, 12361- Zablockis, Bronius, 34,
(Juozas), 5. j darbininkas, g- vieta Kaunas.

12328. Vosylienė, Marija, 50,! 12362. Zablockienė, Kotrina

12322. Vosylius, Algimantas 
(Vaclovas), 11.

12323. Vosyliūtė, 
(Vaclovas), 9.

(Juozas), 2, g. v. Kaunas. 
12325. Vosylius, Juozas (Jur

gis), 40, mokyt., g. v. Kaunas. 
Sakoma, kad kelias j Romą eina per Afriką, štai į 12326. Vosylienė, Ona (An- 

Britų aštuntoji armija žygiuoja per Afrikos dykumas tanas), 35.
ir oazes, vydamiesi Romelio armiją, kuri buvo sumuš
ta Egipte. Jeigu Suv. Tautų armijai pasiseks sumušti 
Ašies karo jėgas Afrikoje, tai galimas daiktas, kad ir 
bus kelias į Romą per Afriką. šeimininkė, g. v. Kaunas.

12264. Vyšniauskas, Antanas, 
47, samdinys, gyv. v. Pasvalys.

12265. Vyšniauskienė, Marija, 
27, darbininkė, gyv. v. Vilnius.

12266. Vyšniauskienė, Marija 
35, šeimininkė, gyv. vieta Pa-

(Julius), 65, ūkininkas, gyv. v. 
Kalniškiai, Raseiniai.

12287. Voinkavičienė, Bronė,
52.

Stasė

cas), 30. I (Augustinas), 14, mokinė. I 12242. Vitonis, Mykolas, (Jo-
12169. Vilutytė, Danutė (Fe- 12203. Virkutis, Pranas (Jo-pas), 70, ūkininkas, gyv. vieta 

liksas), 10, mokinė. nas), 30, karininkac gyv. vieta Gaižiūnai, Vyžuona.
12170. Vilutis, Algimantas Varėna, Poligonas. I 12243. Vitonis, Juozas (My-

(Feliksas), 8. Į 12204. Vyrobiec, Karolis (Jo- kolas), 35, ūkininkas.
12171. Vilutytė, Nijolė (Fe- nas). samdinys, gyv. vieta Vii- 12244. Vitonienė, Ona (Jo- 

liksas), 6. nius. Inas), 25.
12172. Vilutienė, šeimininkė. 12205. Vyrogiecienė, 38. i 12245. Vitonis, Juozas (Juo- 

gyv. vieta Darviniškiai. Link- 12206. Virofinaitė, Elena (Jo- zas), 3 mėnesių amžiaus- 
menai. nas), 18, darbininkas, gyv. vie-1 12246. Vizgirda, Pranas (Pra-

12173. Viltrakis, Antanas ta Vilnius. nas), 21, studentas, gyv. vieta
(Motiejus), gimęs 1895. darbi- 12207. Viršila, Antanas (Vac- Vilnius.
ninkas, gyv. vieta Barzdai. lovas), 27, karininkas gyv. v.l 12247. Vizgirdienė, Marijona 
(Motiejus), gimęs 1895. darbi- Vilnius. (Juozas), 36, darbininkas, gyv.
(Pranas), 30, samdinė. 1 12208. Viršinskienė, Natalija vieta Kaunas.

12175. Viltrakis. Valdis (An- (Mykolas), 74, šeimininkė. 12248. Vizgirdas, Mečius,
tanas). 5. i 12209. Visockienė, Jadvyga, (Vladas), 26, darbininkas, gyv.

40, ūkininkė, gyv. vieta Ašine- vieta Kaunas.

svalys.
12267. Vytašas. Leonas, 37, 

dailydė, gyv. vieta Panevėžys.

12288. Voinilavičiūtė, 
(Stasys), 23.

12289. Voinilavičiūtė, Marija 
(Stasys), 18, studentė.

12290. Voinilavičiūtė, Ona

12329. Vosiliunas, Juozas 
(Jonas), 37, ūkin., g. v. Medi
niai, Pabiržė.

12330. Vozbutis, Antanas, 
77, ūkin., g. v. Medsėdai, Kur
šėnai.

(Aleksandras), 47, šeimininkė, 
gyv. v. Pabradė, Karkoziškiai.

12363. Zablockaitė, Leokadi
ja (Bernardas), 18, studentė, 
gyv. vieta Plytinė. Pabradė.

12364. Zabludovskis, Balys 
(Jonas), 33, kunigas, gyv. vie-

12331. Vozbutienė, Ona, 65,'ta Kaunas, 
šeimininkė. ' 12365. Zaborskaitė. Felicija,

12332. Vozbutis, Kazys (An- 74> S- v. Kaunas, Vilijampolė.

12268. Vytašas, Algimantas (Stasys), 16, mokinė.
tanas), 31, ūkin., g. v. Medsė- 
dai, Kuršėnai.

12333. Vozbutaitė, Aleksan
dra (Antanas), 28, ūkin.

12334. Vozbutis. Pranas (An-
12270. Vytinauskas, Stasys i 12292. Voitas, Paulius (Pau-j 

Pranas), 18, darbininkai, gyv. liūs), 43, policininkas, gyv. v.

(Leonas), gimęs 1934. Į 12291. Voiniovičius, Gusta- į
12269. Vytošaitė. Regina i vas (Leonas), 67, ūkininkas, g

(Leonas), gimusi 1(940. į v. Vilnius.

vieta Kazlų Rūda.
12271. Vladimirovas, Večelo- 

vas, 38, samdinys, g. v. Vilnius.
12272. Vlasevas, Vladimiras! vieta Meteliai. Simnas.

1’Jokūbas), 29, darbininkas, g. 
vieta Vilnius.

12273. Voiciešokienė, Emilija, 1 
50, šeimininkė, gyv. v. Vilnius?

12274. Voiciekauskas, Tadas: (Jonas), gimęs 1907, inžinie
12176. Vimberga, Albertas, na. 12249. Vizgirdas, Pranas, 45,

40. samdinys, g. vieta Tauragė. 122l0 Visockis, Ipolitas, 60, Į samdinys, gyv. vieta Kybartai 
12177. Vimbergienė .Konstan- ūkininkas. I 12250. Vizgirdienė, Marijona,

ta (Jonas), 41, mokytoja. 12211. Visockis, Leonas, 43,134, darbininkė, gyv. v. Kaunas.
samdinys, gyv. vieta Vilnius, j 12251. Vizgirdienė, Felicija 

12212. Visockis, Kazys (Jur- (Jonas), 48, gyv. v. Kybartai, 
gis), 36, policininkas, gyv. vie-, 12252. Vizgirdaitė, Regina 

;ta Vilnius. (Pranas), 19, studentė.
12213. Vysockis-Boreiša, Va-j 12253. Vizgirdaitė, Irena 

cys (Pranas), 22, ūkininkas, g.| (Pranas), 19.
12254. Vizgirda. Algimantasvieta N. Vilnia.

Vilnius.
12293. Voitkevičius, Stepas

(Vladas), 48, agronomas, gyv.

12294. Voiciekauskas, Vladas 
(Stanislavas), 52, vežikas, gyv. 
vieta Vilnius.

12295. Voiciechovskis, Stepas

(Domininkas), 35, mokytojas, 
gyv. vieta Juodšiliai.

12275. Voiciekauskienė, Ele-

12335. Vozniek, 
g. v. Kaunas.

12336. Voznickas, Eduardas, 
40, policin., g. v. Vilnius.

12337. Vozniekienė, Stasė, 
31.

12338. Vozniekaitė, 
(Eduardas), 16.

12339. Vozniekaitė, 
(Eduardas), 13.

12340. Vroblevskaitė,

Stefan, 25,

Nepasiduok
raumenų
skausmui

12214. Vysockis - Boreiša. (Pranas), 15. mokinys.
Pranas (Kazys), 70, ūkininkas.) 12255. Vizgirda, Gediminas 

i 12215. Viskauskas, Aleksan-J (Pranas), U.
dras, 20, studentas, g. v. Kau-I 12256. Vižbickienė, Sofija 
nas. 49, šeimininkė, gyv. v. Vilnius.

Nėra reikalo griežti dantis ir ken
tėti raumenų skaudėjimo. John- 
son's Red Cross Kompresas pade
da švelniai panaikinti skausmų. 
Nėra keblumų nei neparankumų. 
Parduodamas paruoštas vartoji- 
rtiui. Johnson’s yra taip nebran
gus, nevartok kito.
Produktas Johnson & Johnson, pa
saulio didžiausios išdirbystčs chi
rurgiškų tvarsty.

JOHNSONS
RED CROSS

P L A S T E R

12216. Viskauskas. Romual
das. 10, gyv. vieta Kiaulakiai, 
Tryškiai.

12217. Visnievskis. Pranas 
(Jonas), gimęs 1911, siuvėjas, 
gyv. vieta Vilnius.

12218. Višnievskaitė, Juzefą 
(Juozas), 67, ūkininkas, gyv. 
vieta Zyzartoniai, Panevėžys.

12219. Vitaitė, Vida (Pra
nas) 6, gyv. vieta Vilnius.

12220. Vitas, Jonas (Jonas) 
32, karininkas.

12221. Vitašas. Leonas (Bal 
tramiejus), gimęs 1905, samdi 
nys. gyv. vieta Panevėžys.

12222. Vitašienė, Elzbieta

12257. Vyčienė, Sofija (My
kolas), 32, ūkininkė, gyv. vieta 
Pušynas, Tryškiai.

12258. Vyčiūtė, Taida, 12, 
mokinė.

12259. Vyčius, Vaitiekus, 10.
12260. Vyromiej, Blena (Pet

ras), 19. darbininkė, gyv. vieta 
Vilnius.

12261. Vysyvac, Viktoras, 34, 
gyv. vieta Vilnius.

12262. Vysokinskis, Eduar
das, 25, eigulis, -gyv. vieta Tau
ragė.

12263. Vyškovskaitė, Joana 
(Vytautas), 18, mokihė, gyv. 
v. šliubiškiai, Paberžė.

na, 28. šeimininkė, gyv. vieta.^as, gyv. vieta Vilnius. 
Vilnius.

12276. Voiciekauskas, Bogda
nas, 6.

12277. Voiciekavičius, Vacys 
(Pulgendas), gimęs 1899, dar
bininkas, gyv. vieta Vilnius.

12278. Voiciekavičienė, Ona,i 1
40, šeimininkė.

12279. Voiciekavičius, (Va
cys), 9.

12280. Voicieckis, Kazys
(Juozas), 55, mokytojas, gyv. 
vieta Vilnius.

12281. Voiciekavičius, Juo-j 
zas (Valerijus), gimęs 1922, ū- 
kininkas, gyv. vieta Kreivano- 
siai. Svyriai.

12282. Voiciešoneckas, Bro
nius, 66, gyv. vieta Vilnius.

12283. Voidakas, Eduardas 
(Vaclovas), gimęs 1913. techni
kas, gyv. vieta Vilnius.

12284. Voinas, Roch-Donatas.
53. gydytojas, gyv. vieta Per
narava.

12285. Voiničius, Jonas (Ka
rolis), 33. darbininkas, gyv. v.
Vilnius.

rius, gyv. vieta Vilnius. . .. x
12296. Voiciechovičius, Vac-|n^a 1 oras ’ ®lm

lovas (Pulgenas), 42, karinio

Danutė

Irena

Stefa-
1899,

39.
12297. Voiciechovičienė, Ona,

vien., g. v. Vilnius.
12341. Vrublevskis, Aloyzas, 

:, eleetro - technikas, g. vieta

12366. Zaborskienė, Irena, 48, 
šeimininkė, gyv. vieta Kaunas, 
Vilijampolė.

12367. Zaborskaitė- - Paškevi- 
eienė, Marija (Karolis), 25, 
samdinė.

12368. Zaborskis, Jonas (Ka
rolis), 18, studentas.

12369. Zaborskaitė, Kristina 
(Karolis), 11, mokinė.

12370. Zaborakienė, Irena 
(Zigmantas), 48, mokytoja, g. 
vieta Bagdalava, Pandėlys.

12371. Zaborskis, Jonas (Ka
rolis), 19, darbininkas.

12372. Zaborskytė, Kristina 
(Karolis), 12.

12373. Zagorskis, Jonas (An
drius), gimęs 1894, kapitonas, 
gyv. vieta Vilnius.

(Bus daugiau)

Ste-12298. Voiciechovičius, 
ponas (Vadovas), 9.

12299. Voieiulenytė, Janinai 
(Zigmantas), gimusi 1919, gyv.] 
vieta Vilnius.

12300. Voidok, Eduardas ] 
(Vacius), 28, technikas, gyv. v.Į 
Vilnius.

12301. Vokietaitienė, Marija. 
60, šeimininkė, g. v. Keturva
lakiai.

12302. Volaišienė, Stasė, 55, Į 
ūkininkė, g. v. Juodoji Mickū-j 
nai.

12363. Voleiša. Juozas, 50,] 
ūkininkas.

12304. Voldemaras, Pranas | 
(Juozas), 63, ūkininkas, g. v. 
Disna, Tverečius.

12305. VoUiovičius, Bdeslo-Į 
vas (Jonas), gim. 1911, darb.,] 
g. v. Vilnius.

12306. Volkovskis, Stasys | 
(Benediktas), 25, g. v. N. Vi
leika.

12286. Voinilavičius, Stasys
12307. Volodkevičius, Juozas 

(Juozas), 50. g. v. Vilnius.

B Gėtės Mcddcdmyges
"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 

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

apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių ... $2.50
DIEVĄ* SU TAVI*, Juodi, «kro kotenkora virše

liai, 192 pusi----------------------------------------------------------
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikro* odos 

Ir lanksto* viršeliai; apvalo* kampai--------------
MALDŲ RINKINĖLIO, balti eeluloidiniai viršeliai 
MALDŲ RINKINĖLI*, balti eeluloidiniai viršeliai

35e.

<ijb
PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikro* odes apdarai,

986 pusi.............................................................. -..... Š2-75
SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkero viršeliai,

raudoni kraštai, 384 pusi.--------------------------------- 65c.
VYRAI BROLIAI, speeialš vyrams maldaknygė, 

parinkto* gražiausios maldo*, šilkinė labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai..................... $2.50

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

auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina ................... 81-90
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti

kraštai, 288 puslapiai. Kaina ..........................  $1.90
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai,
328 puslapiai. Kaina ...........................................-...... —..... 85c.

"DARBININKAS"
3teW.Btoaėwuy, So. Beštee. Mass.

su kabike
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Antradienis, Gruodžio 15, 1942 A 1
J. Butkevičius.

Nuostabi Maldos Galybė
Kai tik pasibaigė Jung. 

A. Valstybių Nepriklauso
mybės karas, ir kai Jung. 
A. Valstybės pradėjo or- 
ganiauoti savo laivyną, ir 
statydintis karo laivus, — 
vyriausybė karštai parė
mė tą sumanymą, kad tar
pe kitų visų, — reikia pri
imti ir jaunus airius, į ka
ro laivyno tarnybą. Tuo 
tikslu, daugeliui jaunų ai
rių vyrų, ypatingai iš E- 
merald salos, buvo apmo
kėta visos kelionės išlai
dos, atvykimui į prisira
šymo punktus. Ta proga 
pasinaudodami, daugelis 
airių šeimų žvejų sūnų, 
pareiškė savo valią, stoti 
Jung. A. Valstybių karo 
laivyno tarnybon. Buvo ti
kimasi, kad daugelis ir ki
tų tautybių jaunuolių, 
taipogi pateks į tą pačią 
tarnybą, ir buvo susida
riusi bendra nuomonė, 
kad daugelis kitataučių 
pateks j karo laivyną be
dievybės mintimis smar
kiai užsikrėtusių. Nelai
mei, tie prasti kitataučiai 
kumpanijonai, ištikrųjų 
padarė gana didelę nelai
mingą bedievybės įtaką, j 
daugelį jaunų airių vyru
kų jūrininkų. Pietinės Ai
rijos pakraščiai, daugiau
siai tų rekrūtų Amerikai 
ir davė. Tarp jų visų buvo 
vienas jaunas, puikus vy
rukas, iš Limerick apy
linkės; jis ištarnavo Jung. 
A. Valstybių laivyne 25 
metus laiko, ir pagaliau 
gavęs Phythisis ligą, buvo 
paliuosuotas r' iš laivyno 
tarnybos, ir kaip invali
das, paleistas namon.

jo namuosna, nunešiau 
jam tą paliudymą, ir pa
reikalavau, kad jis ant jo 
savo vardą ir pravardę 
pasirašytų. Kai jis visa tai 
padarė, tuomet aš pasi
mačiau su jo motina, dar 
gyva tebesančia. Jo moti
nėlė jau buvo gana skait
lingų metų amžiaus senu
tė, ir buvo tiesiog šventa 
moteris. Aš neslėpdamas 
jai pasakiau visa, ką aš 
tuo kartu aiškiai nujau
čiau, kad jos mylimojo 
sūnaus gyvenimo valan
dos, yra jau labai trum
pos, ir patariau pakviesti 
jam kunigą, jeigu pasta
rasis dar nėra pas jį bu
vęs...”

— “V. Dievas tepalaimi
na mus visus, o ypatingai 
Tamstą, gerbiamasis po
ne, už tokį šventą ir išga
ningą patarimą! Kas dėlei 
kunigo buvimo, kurgi ne
bus! — Buvau pašaukusi 
Tėvą Raymond; bet kai 
tik jis pas ligonį atsisku
bino, — mano sūnus jo vi 
siškai neprisiėmė, ir įsakė 
jam kuogreičiausiai neš
tis iš jo kambario laukan! 
Jis rankosna pagriebė 
“kaž ką”, po jo lova esan
tį ir smarkiai juo sviedė į 
išeinantį kunigą! Jo kal
ba, keiksmas ir grumoji 
mai, buvo nežmoniški! Il
gą laiką po kunigo išėji 
mo jis smarkiai kosėjo ir 
šlykščiausiai ant Dievo 
blevyzgodamas keikė!..”— 
kalbėjo Magistratui verk
dama jo motina.
— “Porai dienų praslin 

kus blevyzgojančio prieš
V. Dievą ir Jo įsteigtą 

Jung. A. Valstybių vy- Bažnyčią ligonio paveiks
las, dar daugiau stojosi 
prieš mane; mano akys 
tarsi tikrai jį gyvą matė; 
jo gyvenimo valandėlės, 
tikrai jau buvo suskaity-

riausybė pagaliau netru
ko pastebėti tą faktą, kad 
algų, o ypatingai pensijų 
jūrininkams išmokėjimo 
reikale, — pradeda reikš
tis visiems pastebimi ir j tos... Visa tai matydamas, 
matomi nenormalumai, aš nuvykau į Aplankymo 
Tatai pirma pencijų išmo- Ordino Vienuolyną, kame 
kėjimo buvo pareikalauta, j gyveno tikrai šventos vie- 
kad kiekvienas .jūrinin- nuolės seselės, ir papra
kus, be gimimo metrikų, 
— pristatyti dar ir speci- 
jalį paliudymą iš to vals
čiaus Magistrato, kuria
me jis pirmiau gyveno. 
Tuometinis Limerick val
sčiaus Magistratas, štai 
ką apie tai savo atsimini
muose pasakoja:

— “Būdamas tuometiniu 
Valsčiaus Magistratu, — 
aš kartą buvau paprašy
tas išduoti minimą paliu
dymą vienam jūrininkui 
invalidui, norinčiam gauti 
minimą pensiją, kuris gy
veno trijų mylių atstume, 
nuo mano paties gyvena
mos vietos. Tas invalidas 
jūreivis, — tai buvo tas 
■kadaise buvęs smarkus ir 
energingas vyrukas, da
bar baisingai ligos, iki ne
pažinimui sunaikytas, ku
ri atrodė esanti jau pas
kutiniame laipsny jame 
išsivysčiusi. Aš nuvykęs

šiau jų kad jos savo mal
domis kiek galėdamos 
stengtųsi gelbėti vargšę 
nelaimingojo nusidėjėlio 
sielą. Aš visa seselėms a- 
pie ligonį papasakojau, ką 
buvau girdėjęs ir matęs. 
Visos seselės tai išgirdu- 
sios, ūmai pradėjo už jo 
atsivertimą kalbėti Nove- 
ną prie Šv. P. Marijos —

V. Jėzaus Širdies paveiks
liuką.

— “Kai minimas buvęs 
Amerikos jūreivis, kaip 
vėliau sužinojau”, — kal
bėjo tolesniai Magistra
tas, — “gavo minimą Vie
nuolyno Motinėlės laišką, 
ir pamatė visa, kas jame 
buvo įdėta, — šlykščiau
siai užkeikęs, sviedė jį su 
didžiausia neapykanta ant 
žemės, kad net visa iš jo 
pabiro. Jo motinėlė nieko 
jam į tai neatsakė, ir laiš 
ką su devonacijonali jo
mis, paliko gulėti ant že
mės ten, kur jis buvo nu
sviestas”.

Tą pačią dieną, septintą 
valandą vakare, ligonis 
pasišaukė savo motiną, ir 
paprašė jos paduoti jam 
tą ant žemės nusviestą jo 
laišką, kurį rankosna paė 
męs, — jis pradėjo skaity
ti jo turinį, ir apžiūrinėti 
visa tai, kas buvo jin įdė 
ta. Jo motinėlė paliko 
kambary jį vieną, ir kiek 
laiko praslinkus, nebegir 
dėdama jokio atgarsio, a 
tėjo' tyliai kambarin žiūrė
ti ligonio; ji atrado jį kuo- 
ramiausiai bemiegantį... 
Bet koks didelis buvo jos 
nusistebėjimas ir džiaugs
mas, kai ji pamatė apie 
dešinę ligonio ranką, ap
vyniotą vienuolės prisiųs
tą Rožančių! Ryto metą 
ligonis pasakė savo moti 
nėlei, kad puikiausiai per 
visą ištisą naktį miegojęs 
Jis sakėsi sveikatoje gana 
gerai jaučiąsis, ir prižadė
jo dieną iš lovos kelties ir 
vaikščioti. Tai besakyda
mas, jis palengva nusivy 
niojo nuo rankos Rožan 
čių, ir įdėjo jį vokan pas 
laišką ir kitus šventus 
daiktus, kurie buvo tame 
laiško voke.

Dienai baigiantis, — iš 
naujo jį pagavo baisus 
kosulys, su dar didesniu 
procentu, negu kad pir
miau, ir vakarui prisiarti
nus, — jis vėl paprašė jam 
paduoti Rožančių ir vie
nuolės laišką, kurį pradė
jęs skaityti, — jis vėl gi
liai užmigo... Tai pasikar
tojo per tris paeiliui se
kančius vakarus. Penkta
dienio rytą, jis pasišaukęs 
savo motinėlę pas lovą, jei 
pasakė:
— “Brangi mano mamy

te! — Man baisiai gaila to, 
kad aš ant tėvo Raymond, 
taip šlykščiai blevyzgo
jau ir taip baisiai su juo 
pasielgiau!? Tu, mamyte, 
dabar skubiai eik pas Tė-

Du neregiai inspektuoja bombų fuzus, ir tai visu tikslumu, Los An
geles Armijos rūšiavimo di6trikte.

TETA LAUMIKIENĖ įžymus Naujosios Anglijos hu
moristas ir rašytojas kartą iš
sireiškė: “Esu senas žmogus ir 
savo gyvenime esu pergyvenęs 
daugelį neramumų, bet žinau, 
kad dauguma iš jų niekados ne
įvyko’’.

Daryk Proto Pasiryžimą
Kartą tūlas Anglų rašytojas pas dantistą nusprendė turėti 

yra išsireiškęs: “Gyvenimo ke- didesnį dcnties gėlimą. Nežiū- 
lionėje pastebima, kad abejoji- rint ką jis mąsto jo atidėjimas 
mo lygumose baltinasi kaulai nueiti pas dantistą, kaip tik 
nesuskaitytų milijonų žmonių, aiškiai parodo, kad jis turėjo,
kurie aušros laimėjime atsisė- tokias mintis, ir atidėliodamas I vienas iš jų reikalauja nuspren- 

ieško panašių skausmų.
Atidėliojimas labai lengvas 

jei norima

Gyvenimas atvaizduoja nuo
latinę srovę klausimų ir kiek-

gančiai rūpinasi ką vakare šei* 
mes nariams duos valgyti. Daž
nai paskutine minute jos daro 
sprendimo žygį. Atsisėdusios 
prie stalo, kuomet šeimos na
riai gardžiuojasi virtuvių kep
sniais. jos vėl yra rūpesčiu 
bangų nešamos į minčių pilis, 
klausdamos savęs, ar jos laidys 
baltinius suplovus vakarienės 

į dubinius, ar jos lopys prairu- 
1 sius rūbus, kurie netvarkingai 
po skalbyklos aslą yra išmėtyti. 
Kitas vyras, pamatęs savo žmo
nos susimąstymą, primena jai,

| kad padariusi po valgių ruošą,
Į vesis ją į teatrą. Čia vėl pas ją 
kyla keblumas išspręsti, kurį 
paveikslą ji nori pamatyti, ar 
"Kalnų Audrą”, kurį vaidina 
Vilimas Powellis. ar "Prarasta 
Garbė”, kur svarbiausią rolę 
vaidina Don Ameche? Vyras, 
mat y d a m a s jos abejin
gumą, kur eiti, kuris paveiks
las įdomesnis, kuris vaidinto
jas jausmingiau atlieka savo 
rolę, nusprendžia, kad eis į 
Strand teatrą, kur vaidina Jur
gis Arliss. Tuomet žmona abe
jojimo minčių prispausta prie 
sienos, kad išvengti madų ne
malonumų. negali nuspręsti ar 
eiti į teatrą su kasdienine suk
nele, ar ji turi užsidėti šventa
dienių rūbus.

■(i
i

Krikščionių Pagalbos. Pa- ^4 Raymond, ir nuošir- 
ti seselių viršininkė —Mo- dziai Paprašyk jo, kad jis
tinėlė, parašė ligoniui la
bai malonaus turinio laiš
kutį, pažymėdama, kad ji 
ir visos seselės labai jo 
gailisi, kad jis taip sun
kiai serga, ir karštai pra
šo Visagalį V. Dievą, kad 
Jis suteiktų jam visas rei
kalingas Savo malones, o 
jeigu bus Šventa Jo Valia, 
— kad sugrąžintų jam 
sveikatą. Kartu su laišku, 
ji įdėjo vokan gražų Ro
žančių, škaplierius ir šv.

COAl
COKE

FUtLOIL

Tik Atvažiavo — WELSH

CLEERCOAL
e Mažiau negu statinė pelenų iš tono

‘Laivyno Vėliava 
Paruošta”
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: dimo. Tačiau tiek daug klausi
mų randasi kasdieniniame mū
sų gyvenime su kuriais turime

nupiešia rašymo dvasią. j ir aptemdyti savo5^asmeniai susidurti ir dažnai

do pailsėti, ir ilsėdami mirė”.
Pradėdamas šį rašinį paduo-

SiU sekantj.juoke1*- kuris piinai dalykas, ypatingai 
apsvaiginti

Tūlas Airis netyčiomis išmu- protą. Klaidinga mintyti, kad 
šė krautuvininko langą ir sku- ateityje galėsi daug geriau 
botai bėgo kiek jo kojos nešė, Į stumtis pirmyn, negu dabarti- 
ir, žinoma, nepasiduodamas pa- nis laikas suranda tinkamų ga- 
skui bėgo patsai krautuvinin-į bumų tą darbą atlikti. Ateitis 
kas... galutinai kaltasis tapo savyje neturi nieko magiško, 
sugautasa. , Kuomet ateitis užtekės su ryto

“Aha, žmogeli,” išsitarė įpy- aušra, ji ateis apsivilkusi tais 
kęs krautuvininkas. “Pagavau pačiais pereitos dienos rūbais, 
tave. Kam išmušei mano krau- Dabartinis laikas tai tavo tur- 
tuvės langą? į. tas, ir dabartinio laiko proga

Į leidžiame jiems sudrumsti mū
sų ramybę ir sugriauti per ke- 

| iias valandas mūsų palinkimus, 
j Kartais per visą dieną, maža 
| savyje surandame įtekmės. 
Vargas, kad mes negalime rea
lizuoti jų tikrenybę tais bandy
mo laikais.

Kiekvienas, kuris žino kaip 
padaryti nuosprendį, mokės iš
gelbėti save nuo daugelio berei
kalingų galvos skaudėjimų.

Kiekvieną vasarą, prisiarti
nus atostogų laikui, nesuskai
tytos minios žmonių save kan
kina. kadangi jie nežino kaip 
galutinai nuspręsti, kur ir kaip 
ir su kuomi jie praleis savo dėi 
savaites poilsio. Ištraukę save 
iš keturiolikos darbo dienų, jie

greitai pas mane ateitų, 
su manimi pasikalbėti...”

Kupina didžiausio džiau
gsmo ir V. Dievui dėkin
gumo širdimi, laiminga 
motina kuogreičiausiai 
nusiskubino pas Tėvą 
Raymond, kurs atvykęs 
pas jį, veik visą dieną su 
juo praleido, o šeštadienio 
rytmetį, vėl anksti pas jį 
apsilankė.
— “Sekantį rytą”, —kal

bėjo baigdamas Magis
tratas, — “aš kaip papras
tai sekmadienį, vykau 
bažnyčion, šv. mišių iš
klausyti, kuomet Tėvas 
Raymond po šv. mišių 
mane pasišaukęs, susijau
dinęs man pasakė:
— “Vargšas mūsų prie- 

telius — ligonis, numirė 
vakar vakare... — Viešpa
tie, būk gailestingas jo vė
lei!”

Kai Magistratas kuni
gui pareiškė viltį, kad li
gonis sulaukė laimingos

“Gerai pasakei. Žinoma, kad. yra daug vertesnė nei pasekmės 
tą padariau”, atsakė uždusęs praeitų laikų ar prižadai bū- 
Airis. “Bet pasakyk man kodėl siančių dienų.
manei, kad aš taip smarkiai bė- Pasaulis susideda iš dviejų 
gau į savo namų pusę, jei ne rūšių žmonių... pesimistų gal- 
tam, lad paėmus pinigų ir už- votojų ir optemistų protautojų. 
mokėjus tau už padarytą būtent, žmonės, kurie mąsto 
skriaudą”. vien apie nepasisekimus ir tie,

Daugelis iš mūsų taip vadina-1 kurie laukia gyvenimo pasise- 
mu galvojimu pasidaro taip kimų. Paprastai pesimistinis . *vra priversti daryti gilius 
automatiški, kad nejaučiame protavimas dažniausiai atsako- 
kas mūsų prote vyksta. Jei daž- mingas už žmogaus negabumus 
niau sustotume ir rimtai pa- prieiti prie išvadų ir įvairių 
mąstytume ką mes darome, tai veikimų.
permatytume, kad kasdien pil- Jeigu sustotume ir išnagrinė- 
dome skaitlingą eilę nuspren- tume pesimisto protavimo da- 
dimų. Savaitęs bėgyje nukala- lis, surastume, kad tai yra ne 
me šimtus tokių panašių nuta- kas kitas, kaip tik perbriežimas 
rimų. Šio įvykio mes pilnai ne- įrodymų nusistatyti ką nors į- 
suprantame, kadangi daugelis vykdyti, kuris būtų tikrai man 
mūsų nusprendimų įvyksta per naudingas.
nebuvimą... tai yra... praleido- Pesimistai galvotojai gali 
me, kas mūsų mintyse tikrai tau smulkmeniškai pasakyti vi- 
turėjo pasilikti. sas priežastis, kodėl dalykas

Paprastai mes mėgstame ne- gali ar negali būti daromas.
Bet sykiu jie yra pakrypę su
mažinti ir kraštutiniuose atsi
tikimuose visai peržiūrėti gali
mas pirmenybes.

Pagalvokite. Jūs mėgstate bū-

sprendimus, kur jie per atosto
gų dienas dėsis ir ką jie per tą 
laiką veiks? Pasidaro sunkes
nis uždavinys jiems išrišti, nei 
kaip stovėti prie sunkaus savo 
kasdieninio fabriko ar raštinės 
darbo.

Manau neapsiriksiu, sakyda
ma. kad pažįstate daugelį mo
terų, kurios dienos metu ser-

Kiekvienuose namuose, kiek
vienoje pramogoje, kiekviena
me socialiniame pulkelyje, kur 
tik būrelis žmonių susirinks, 
kas nors turi padaryti sprendi
mus, ir tas. kuris tą darbą at
liks, turi būti vadas, nežiūrint 
ar kas jo tą sprendimą priims 
ar atstums.

Ištikrųjų. tik du žingsniu tu
rime atsimyti, jei norime iš
mokti. kaip sėkmingai padary
ti nuosprendį su galutine išmin
timi, kurie reikalaus mažiausio 
įsitempimo ir apsunkinimo sa-■ 'i/. • hutor. .vo protinio aparato.

PIRMA: Išmok atskirti, kas 
yra būtinai svarbu nuo to, kas 
ne taip įdomu. Jei klausimas y- 
ra palyginamai nesvarbus, ži
noma, negalėsi prieiti prie grei
to sprendimo savo paprastų už
tikrinimų, kad tau nedaro skir
tumo, kaip atliksi tą sprendi
mo darbą. į

Gali, jei tikrai nori, išdirbti 
savo normą. Atsimenu kuomet 
ėjau mokslus. išleido6 daugiau, 
kaip $5.00 automatiškai buvo 
laikomos, kaipo nesvarbios. Da
bar. žinome, mano finansiiiiė >■norma pasikeitė, dabar išleidi
mas mažiau, negu vieno dolerio 
pasidaro nesvarbus mano gyve
nimo reiškinys.

(Bus daugiau) ;

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

malonius sprendimus atidėti 
tolimesniam laikui. Kuomet 
vieną nutarimą atidedame, tuo
met mes tikrai pastatome pa
minklą kitam.

Atidėjimas nuėjimo pas dan- ti optemistais tarp savo priete- 
tistą, darosi sprendimas, kad hų ir šeimos narių, tai priešin-jj 
dantys toliau eitų sugedimo ke- gai jūs tenai rastumėte daug 
liu. Žmogus, kuris turi danties nuobodumo. Optemistai galvo- 
gėlimą, sakytų tau, kad esi ne- tojai yra begalo linksmus, daug 
pilno proto, jei jam įrodytum, į gyvesni ir pilnesnį įvairių nuo- 
kad jis atidėdamas nuėjimą tykių, ir žinoma, savo darbuose
---------------------------------------- yra veiklesni. Tiesa, jie padaro
mirties malonės, — Tėvas klaidų ir gal turi daugiau silp- 
Raymond greitai jam į tai nybių, nei kiti. Bet pas juos y- 

ra užtektinai supratimo prisi
pažinti prie klaidų, ir širdingas 
noras pataisyti savo netobulu
mus. Jie turi savyje užtektinai 
pasiryžimo iš naujo pradėti 
praeities nesėkmingą bandymą. 
Optemistas žmogus neleis savo 
brangaus laiko susirūpinimui 
apie dalykus, kurie niekados 
neįvyks. Taip pat jie neprileis 
save prie neprotingų sprendi
mų. kurie savyje yra nebūtini. 

Jei neapsiriksiu, Mark Twain,

atsakė, kad per visą 27-nių 
metų šiame distrikte dva
sinės jo tarnybos laiką, iš 
tūkstančių mirštančiųjų, 
kuriuos jam teko matyti, 
dvasiniai aprūpinant prieš 
mirtį jų sielų reikalus, — 
nė vieno žmogaus nebėra 
matęs, kurs būtų miręs 
tokia šventa ir laiminga 
mirtimi, kaip kad šis bu
vęs Jung. A. Valstybių ka
ro laivyno jūrininkas.

I

AR JOS NORITE PATIKTI 
JĖZAUS ŠIRDŽIAI?

Naujiems Metams sužibės Lietuvių Katalikų 
padangėse nauja viltį nešanti

“ŽVAIGŽDE”
Taigi visi JĖZAUS ŠIRDIES Mylėtojai 

skubėkite užsirašyti 
U

MALDOS APAŠTALAVIMO ir 
JĖZAUS ŠIRDIES SĄJUNGOS 

Mėnesi*} Laikraštį.
Leidėjai TT. Jėzuitai------Kaina 50< metams
Kas prisius SI.00 gaus ir didelį, spalvuotą Jėzaus 

Širdies paveikslą... Adresas: —
•’lVAiatDt’

488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
Telefonas So. Boston 2384
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BAZARAS. Lietuvių parapi- taip daug prisirinko svetimtau- 
jų gyvenime “bazaras” turi la- čių, kad pritrūkome kalakutų, 
bai didelę reikšmę. Todėl netik-' ir kitiems reikėjo užsiganėdin
tai parapijos klebonas, bet ir ti kumpiu. Prie mėsiškų valgių 
visa parapija darbuojasi, kad buvo gardūs priedai: piragai, 
bazaras pavyktų, nes nuo gero tortai, grūzdai etc. Čia pasiro- 
bazaro pasisekimo ir parapijos dė gabumai ponios Onos Luzie- 

nės, p. Domicėlės Krumenkie-finansai padidėja.
Šv. Kazimiero Los Angeles, nės ir p. Francis Ambrozienės,

Calif. parapijiečiai, o ypatin- ir p. Vyčienės. O kas liečia mė
gai parapijietės uoliai dirbo, siškių valgių, tai visos poniutės 
kad bazaras šįmet atneštų dau- atliko gerai savo užduotį netik- 
giau naudos, negu pernykštis, tai jaunesnės: Emilija Masio-• 
ir pasekmės parodė, kad pelnas nienė, Antanina Kvėdaitienė,1 
iš bazaro dvigubai buvo didės- Morta Miškienė. p. Strongienė, j 
nis, nes turėjome gryno pelno Sakevičienė. Davydonienė, Vy- 
393 dol. 44c., o pernai tiktai 191 čienė, Bruzgienė, Lelienė, bet ir ter (kairėj), New Yorko psychologist’as, ištiria, self-

Gražus Paveikslas Ant 
Dangaus

Šių metų gegužės 22 d., su
grįžęs iš darbo 11:30 vai. naktį, 
atsiguliau poilsiui. Trumpą lai
ką pagulėjęs, man akyse pasi
rodė nepaprasta įvairiaspalvė 
Žibanti šviesa ant dangaus iš 
rytų į pietų pusę. Tos grožybės 
ir skaistybės neišgaliu aprašy- 

Į ti. Tarp tų gražių ir žibančių 
spalvų ant dangaus pasirodė 

i Švenčiausios Panelės paveiks- 
1 las. Ji sėdėjo, laikydama Kūdi
kėlį Jėzų ant kelių. Paveikslas 
atrodė, kaip gyvas, gražiausio
mis šviesomis apsuptas, gra
žiais rūbais parėdytas. Ant 
rūbų žibėjo įvairūs perlai ir 
daimontai. Paveikslo gražumo 
ir skaistumo taip pat negaliu 
aprašyti žodžiais. Marijos pa
veikslo apačioje buvo skaisti 
šviesa, ir į trumpą laiką atsira
do Amerikos vėliava su tokiu

„ ... ~ . . , ' , [ženklu — V2fe. Vėliava buvoDemonstruoja “Self-Hypnosis — Tai Andrew Sal- labai skaisti ir?graži su 48 ži.

Italija pradės sviruoti ir stos 
Alijantų pusėn. Jau tas veik 
pildosi. Prancūzija atsuks savo 
ginklus prieš Vokietiją.

Pirmas stulpo piešimas iš pie
tų į rytus reiškia, kad Hitlerio 
frontai Europoj bus sutriuš
kinti, ir prieš pabaigą Europos 
karo visų vokiečių okupuotų 
valstybių žmonės sukils prieš 
vokiečius kariauti. Vokietija 
bus pirmiausia sumušta su di
deliu Alijantų laimėjimu ir 
tvirtu tikėjimu ir laisvu gyve
nimu.

VICTORY 
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dol. 48 c. Esu dėkingas visoms senesnius: Ona Kurtienė ir Elž- h su pagelba Anne MetZger. Sakoma, kad to-
parapijietėms, kurios prisidėjo bieta Morkienė, kuri netiktai 
prie bazaro, vienos darbu, ki- iškepė skaniai kalakutą, bet sa- 
tos aukomis; ypatingai atsižy- vo pinigais tą kalakutą nupir- 
mėjo p. Emilija Masonienė, ku- ko. Vyrai neatsiliko nuo darbo

kiu atveju žmogus nejaučiąs adatos įdūrimo į kūną.

ir apdriskę nevaikščiojome, nes mūsų mokyklėlei šiek tiek pini- 
yra geraširdžių moterėlių ir gų. Lai tas pavyzdys paskatina 
vyrų, kurie mums ir maisto ir ir kitus, kad paremtų Gerb. 
apdaro pristato. ■ Seserų Pranciškiečių darbą,

Todėl pasitikiu į Dievo ap- kurios mokins jaunuolius lietu
vių kalbos ir sulaikys nuo iš- 
tautėjimo.

i Prelatas Julius Maciejauskas.
1942-I-XII.
2511—3rd avė.,
Los Angeles, Calif.

BM0K1YM.H.Y.
Kiek laiko atgal, gavus p.

bančiomis saulės šviesa žvaigž
dėmis. Vėliava buvo tokia dide
lė, kad uždengė visą rytų dan
gaus pusę. Iš rytų pusės į pie
tus ant dangaus atsirado dide
lis stulpas, panašus į vaivoryk
štę, kuris apsupo visą minėtą 
paveikslą nuo rytų iki pietų 
pusės.

Artistas persimaino į rytų giškoj globoj, žibės pasaulio 
pusę. Tai reiškia, kad Alijan- karo pabaigos istorijoj; globos 
tai su visa savo karo jėga per- savo laimėtas šalis; tą gražiau- 
sikels į rytus prieš japonus. Su šią šviesą ir skaistybę pasaulis 
japonais greičiau laimės karą. gerbs ir nepamirš Amerikos vė- 
Artistas paliko didesnę pusę liavos.
stulpo nupiešęs, reiškia, kad Kas čia parašyta išsipildys 
japonai suklups ir pasiduos A- 1944 m. gegužės 22 d. 
lijantams, nelaukdami visiško Dabar gi visi kuo ir kaip ga- 
sumušimo. Artistas nusileido lime pagelbėkime laimėti karą. 
žemyn, palikdamas paveikslo Negalėdami imti ginklo į ran- 
pačioje didelį V, reiškia, karas kas ir kariauti, pirkime kuo
dus laimėtas didele Victory. daugiausia Karo Bonų. Karą 
Didelios minios žmonių ant že- laimėsimo
mės žiūrėjimas į tą gražų pa- 1 
veikslą, reiškia, kad kariaujan
čių šalių žmonės laukia to bai
saus karo pabaigos. Nusileidęs 
artistas pražuvo didelioje žmo
nių minioje ir paliko žmonėms 
didelį džiaugsmą.

A. P. Krikščiūnas.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

ri netiktai dirbo, kaip ir kitos bazarui. Čia turiu kreditą ati- 
virtuvėje etc., bet aplankė vi- duoti Pranui Masonui, kurs 
sas lietuvių šeimas, rinkdama daug dirbo prie sutvarkymo ba- 
bazarui aukas. Toks darbas bū- zarui salės, o Antanas Brūzga,
na labai kartus, nes vietoje au- turėdamas nepaprastų meniškų vaizdą, kad ir tolesniai galėsi-
kų prisėjo nemažai pipirų pra- gabumų, — salę išpuošė. Jau- me gyvuoti ir misijų darbą 
ryti, ypač nuo tų lietuvių, ku- nos merginos: Davydoniūtės, dirbti. Nors sunkus mūsų misi-1 
rie atsižadėję Dievo ir tikėjimo Strongiūtės, Leliūtės ir Marga- Jū darbas supagonėjusių lietu- 
norėtų išnaikinti mūsų bažny- rita Janušauskaitė — gražiai viu tarpe, bet Dievo malonė 
tėlę; bet sutikdavo ir tokių patarnavo. daugiau nuveikia, negu mūsų
žmonių, kurie reikalavo, kad I Tad visiems širdingai dėkoju, pastangos. Štai nesenai prie- 
pats klebonas atvyktų ir man- kurie dirbo ir aukavo bazarui, miau į katalikų tikėjimą vieną 
dagiai pasikloniotų, tada tiktai ° taip pat, kurie išpirko fantus, rusą - pravoslavą ir vieną 
žadėjo ką nors bazarui dovano- Ypatingą padėką reiškiu p. prancūz, - garbingą daininin- Vaitekūnienės iš Hartford, Ct. 
ti. Bet aš taip buvau užimtas Saplienei iš Pasadena, Calif., kę. savo gražiu balsu priside- kvietimą atvykti viešnagėn, 
darbais, o ypatingai tame laike kuri netingėjo atvykti į bazarą da prie mūsų choro ir kartu su nuoširdžiai priėmiau ir labai 
pats klojau klebonijos stogą, ir geroką pinigų sumą praleido, kitais lietuviais gieda lietuvis- džiaugiuos, kad turėjau progą 
išsitepęs smala nedrįsau to- norėdama paremti mūsų finan- »as giesmes, ir žada nepoilgo aplankyti ir linksmai laiką

1 priimti Šv. katalikų tikėj^ną, o praleisti, 
ir lietuviai — vienas kitas, at- Dėka p. Vaitekūnienės, turė- 
sikratę bedievybės, grįžta prie jau progą susipažinti su Hart- 
geros Motinos Katalikų Bažny- fOrdo Sąjungietėmis, pp. R. 

Labai prašau visų lietu-

kioms poniutėms pasirodyti,. ir s*11? padėtį, 
palikome nagavę dovanų baza- j Ačiū Dievui ir visiems gera- 
rui. Kartu su p. Masoniene va- dariams galėjome šįmet išmo- 
žinėjo aukas rinkdama p. Fran- kėti nuo senų laikų užsilikusių
eis Bruzgienė ir Francis Sake- taksų dalį 305 dol. 37c., apmo- Į čios. Dabai prašau visų lietu- Mončiūniene, V. Tamošiūniene 
vičienė. Per bazarą turėjome keti taksus šių metų 91 dol. 67 į '**ų katalikų remti ir toliau mū- įr kitomis. Tikrai toji pažintis 

‘chicken dinner ir tvrkey din- centus, apmokėti nuošimčių 120 misiją netiktai aukomis, bet man buvo labai maloni ir at- 
j , .------ z, .. , mintina. Džiaugiuos susipaži-ir maldomis.

Baigdamas turiu priminti
me mene; netiktai mūsų lietu- •ir 4 centus. O jog prie Šv. Kaži- gražų pavyzdį: Generalinis

nėr”. Čia pasirodė mūsų para-, dol. ir grąžinti skolos 1850 dol., 
pijiečių gabumai kulinarinia- tai m viso išmokėjome 2367 dol.

ir miero bažnytėlės esame du ku-į konsulas p 
nigai ir turime šeimininkę 
visi, nežiūrint į valgomų

gabumus,' dūktų brangumą, prasimaitino-1 viško audinio

Jonas

nūs su pp. Mončiūnais ir Tamo
šiūnais, kurie yra įžymūs vei- 

Budrys pa- kėjai HartforSo lietuvių tarpe, 
pinigų pri- Pas pp. Tamošiūnus buvau pa-

viai buvo užganėdinti, bet 
svetimtaučiai, kurie valgydami 
gėrėjosi, o pavalgę išgarsino 
mūsų šeimininkių
kad paskutinių bazaro dieną1 me ir iki šiol bado nekentėjome Į mums. kurį pardavus turėsime nienė ir aš. papietavusios pas
--------------------------------- -------- —----------------------------------------------- ■■■ ■ pp. Tamošiūnus, gavome kvie-

timą vakarieniauti

ir, rinko aukų ir savo 
pro-Į dėjo ir nupirko gabalą lietu- kviesta pietautų. Tikrai buvo 

ir prisiuntė skanūs pietūs. Ponia Vaitekū-
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SVARBUS PRANEŠIMAS
foro

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip-

Amerikos graži ir skaisti vė
liava paveikslo viduryj, žiban-Greitu laiku pasirodė žmogus 

ir pradėjo piešti įvairių pasau
lio šalių vėliavas. Pirmiausia 
pradėjo piešti Prancūzų vėlia
vą. Darbą varė labai greitai ir 
gražiai. Arti stulpo vidurio, 
pagražinęs įvairiomis spalvo
mis, paliko tuščią vietą. Užbai
gęs piešti ant stulpo iki apa
čios, sugrįžo prie tuščios vietos 
ir nupiešė Italijos vėliavą. Po 
to greitai nusileido žemyn pro 
to gražaus paveikslo apačią, 
persimainė į rytų pusę ir pasi
kėlęs iki viršaus, vėl pradėjo 
piešti kariaujančių šaiių vėlia
vas. Nupaišęs iki didesnės stul
po pusės, nupiešė be tvarkos 
labai maišytų spalvų tamsią vė
liavą. Tą darbą užbaigęs, grei
tai leidosi žemyn, padarydamas 
didelį V ženklą to gražaus pa
veikslo apačioje.

Tas žmogus, artistas, atrodė 
labai pavargęs. Jis nusileido že
myn į didelę žmonių minią, ku
rioj pražuvo.

Visi žiūrėjo į tą gražų pa
veikslą, kalbėjosi ir vieni kitus 
sveikino.

Mano akys atsidarė, bet toji 
graži šviesa tebesirodė akyse. 
Aš prišokau prie lango pažiū
rėti į dangų, ar tas regėjimas 

j buvo tikras, ar tik sapnas ? To- 
vis nepranyko iš

ti, kaip saulės spinduliai, su!gi yra ir narystės mokesčių la- 
mirgančiomis žvaigždelėmis, į pehai. Knygutės kaina 20c. Lž-

i; jmkzz. sakymus siųskite: “Darbinin-re»k.a, J. ate., ir sv.es viMm LJ 366 W. Broadway, So. 
pasauliui su didele garbe dan-'F^tnn. Maca

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienfi,
8 Winfield SL, So. Boston, Mass.

ProL Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th St., So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadway, S. Boston. Mass.
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Da? protokolu raštininke.

ŠV. JONO EV. BL. PAŽALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 6th St., 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. RaSt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Iždininkas — Vincas Zaleskas.
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 St.. So. Boston. Mass.

Valgomų Daiktų Krautuves

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

pas pp.
Mončiūnus. Negalėjome atsisa
kyti. Kvietimą priėmėme. Ten 
taip pat stalas apkrautas įvai
riais skanumynais.

Po vakarienės pasikalbėjome, {ji grožybė

i

Y dainavome, nes p.
Y moka gražių lietuviškų 
♦ ir gali pianu pritarti, p. Tamo-

šiūnienė sudėjo naują dainą a- 
X pie Joną ir Aleną. Toji daina

„ ne • i_x«- /-< , f . X man ir dabar dar ausyse skam-mazų Radios po $19.95 ir aukščiau. Consoles po $49.95 ir aukščiau. Au- ba

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

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

MES DAR TURIME — Radios, 3 Way Radios, AC-DC ir Batterinių, 
S26.95 ir aukščiau išskyrus baterijas. Pilnas pasirinkimas Elektrikinių

nes p. Mončiūnas mano akių. Pažiūrėjęs į rytų ,

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester. Mass. COL 1981

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

753 Broadwoy
TpI ŠOU 3120. So. Boston.

dainų

Y tomatiški Combination Radio ir Phonograph Consoles po $89.95 ir aukš
ti* čiau; Combination Radio & Phonograph Table Models, $39.95 ir aukšč.

VACUUM CLEANERS — Hand Vac, $14.95 ir aukščiau su motoru 
X varomais šepečiais, Premier & Sweeper Vac, Tank Type, $34.95 ir aukš
le čiau, motoru varomi šepečiai.
X LEMPOS — Floor Lamps, Table Lamps, Boudoir Lamps, 98c ir auk- 

ščiau. Office & Home Desk Lamps, Fluorescent ir Regular Mazda, $1.95
Y ir aukščiau.
Y FIXTURES — Electric Fixtures dėl namų, ofisų ir dirbtuvių, Fluo- 
X rescent ir Regular Mazda po 98c ir aukščiau.

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

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

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

f
Z 
X 
Xo

Union Electrical Supply Co„ Ine.
180 Federal 

Samuel Kaufman,

f
f

t
Y 
X
Y
Y
X
Yt
I

X

pp. Mončiūnai ir pp. Tamo
šiūnai yra uolūs veikėjai, p. 
Mončiūniene yra mano vien- 
vardė ir yra Moterų Sąjungos 
17 kp. pirmininkė. Garbė Hart
fordo Sąjungietėms turėti to
kią pirmininkę.

Aš niekad neužmiršiu tų gra
žių įspūdžių, kuriuos įsigijau

dangaus pusę, vėl atsiguliau ir 
tik biskį užsnūdau. Vėl tas 
pats vaizdas, neapsakoma gro
žybė ir šviesa mano akyse. Aš 
vėl pašokau ir puoliau prie lan
go žiūrėti į dangų. Tiesa, dan
gus buvo gražus, žvaigždėtas, 
labai puiki gegužės 22 d. nak
tis.

Vėl atsiguliau poilsiui, bet 
jau negalėjau akių užmerkti. 
Budėjau visą naktį. Gražios 
mintys pynėsi mano galvoje. 
Mąsčiau ką reiškia toki grožy
bė ir šviesa. Lyg kas man sa-

pas pp. Mončiūnus ir pp. Tarno- į kyte sakė tuos čia parašytus 
šiūnus. Norėčiau visuomet arti žodžius, kad karas baigsis 1944 
jų gyventi. Lm Dievas juos lai- gegužės 22 d. Marijos pa
mina. R. K. veikslas su Sūnumi ant kelių i

Buvusi viešnia iš reiškia padės Alijantams lai-
Brooklyno (N. Y.)

St., Boston, Mass.
Kasininkas ♦TELEFONAS 

LIBMty 2337

Juozas Ki
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 WashingTon Blvd.
BALTIM0RE, Md.

Telephone Plaza 8595
LlmMlnal dėl visokių reikalų.

mėti karą su tvirtu tikėjimu ir 
didele priešų pergale. Stulpas, 
kuris apsupo paveikslą, reiškia 
Alijantų vienybę ir galybę. Vė
liavos, nupieštos ant stulpo a- 
bejose paveikslo pusėse, tai 
tvirtas laikymąsis visų išvien 
kare prieš priešus. Italijos vė
liava, nupiešta tuščioje vietoje, 
reiškia Italija ar pasiduos Ali
jantams, ar stos į karą prieš 
Vokietiją apie vidurį šio karo.

KALĖDŲ DOVANOS
Kurios Ilgai Tveria Ir

Aukštai Įvertinamos
Apdovanokite savo mylimuosius Ka

lėdų švenčių proga tokiomis dovanomis, 
kurios bus atmintinos, ilgai tvers ir auk
štai bus įvertintos, būtent:

Laikrodžiai: Longines, Wittnauer, El- 
gin, Waltham, Gruen, Benrus, Byson ir k.

Engagement daimontiniai žiedai 14 
Kt. ir Platinum su baltu auksu 18 Kt.

Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai: 
Sheaffer's, Parkers, Eversharp, Water- 
man's Moore's ir kitų.

įvairūs Žiodai: Draugiškumo — Zircon, 
Ruby, Black Onyx, Tiger-eye, Blue 
Sapphire ir kiti. Pasirinkimas platus, 
kainos prieinamos.

FRANK G. V/HITKENS
IE5VELER IR LAIKRODININKAS 

321 W. Rioadvray So. Roston, Mass.

v --- -  Į.



Antradienis, Gruodžio 15, 1942

VIETINĖS ŽINIOS
Pirmadienį tapo palaidota, 

ilgai sirgusi Magdalena Siluk 
— Marksaitė, 38 metų. Daly- 

Gruodžio 12 d., Ūpo pakriks- vavo minios budėtojų, kurių 
tyti šie kūdikiai: i tarPe

Darata Patricija Vincento

ZINUTĖS

buvo sūnus, 
šuo ir brolis.

Margaretos Kohanskių ....
Jokūbas A. Alberto ir Ameli- Tą dieną lskllmmšai

jos Ktdpmanų. tap° palaidotas Petras Daukas‘
Gruod. 13 d. Vilimas J. Al- Jis nuipuolė ir

berto ir Alenas Gedraičių; Juo- ™^ai _susi?eidė:,gruodžl_^11 į 
zas Jokūbas 
Jakimavičių.

Juozo Valerijos d- Jis paėjo šunomi* parapijos.

motina, se-

DARBININKAS
‘Darbininko’ skaitytoja. Pp. 
Beniušiai yra labai gražiai iš- 
auklėję savo šeimą. Dvi jų duk
relės buvo Jėzaus Nukryžiuoto- 

Jaunimo kuopos mėnesi- jo seselių vienuolyne (abi jau 
nis ir svarbus susirinki-!mįrusįos)> vienas sūnus yra pa
ntas įvyko gruodžio 10, sijonistas, o kitas neužilgo fen- 
1942. Susirinkime daly va-, kvykti į vienuolyną pas
vo didelis skaičius kuopos trapistus.

į narių ir, apsvarstyta daug 
įdomių svarbių klausimų,' 
tarp kurių buvo šie: Nau-1 
josios Anglijos Apskričio

Iš LRK SusMenymo Jauni- 
me M Kuopas Susirinkimo

va Rito Už $3000.00 
Kąra Imi

Lietuviškos Kalėdų Atvirutes
Kalėdų švenčių proga, pasveikinkime savo gi

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

Seimelio surengimas 
naujų narių vajus.

ir, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugija (geriau ži- I

Gruod. 9 d., Ona Klimaitė iš 
tekėjo už Corp. Blažėjaus Ge- dukterį, 
mellaro.

Gruod. 13 d., Alena Sadony- 
tė ištekėjo už kareivio Irving 
Harrington.

Šiomis dienomis apsives Dor- 
chesterietis kareivis Povilas 
Jonas Tumas Jr. su Alicija P.
Fabien, Brocktoniete, Montgo- 
mery Alabama.

Amerikoje pragyveno 36 me
tus. Paliko žmoną Marijoną 
(Jurgaitytę), kareivį sūnų ir

Adv. Antanas J. Yourvg
(Jankauskas)

ALRK Federacijos (So. Bos
ton) skyriaus pirmininkas, 
Svetimka’bių Grupės Karo Bo-

Sekmadienį, 2 v. p. p. Marijos nų Komiteto sekretoriaus pa- 
Vaikelių draugijon buvo naujų galbininkas, šiomis dienomis 
narių* priėmimas. 1 tapo paskirtas Didžiojo Bosto-

Šioji draugijėlė turės savo no Jung. Karo Fondo Brighto-

Sekmadienį, po Mišparų, Mal-

metinį parengimą kitą sekma
dienį po mišparų. Bus ir Kalė
dų Dėdukas.

Antradienį, 7:30 v. v., 492 
E. 7th St. Moterų - Merginų 
kareiviams remti skyrius lai

dos Apaštalavimo draugijos va- savo mėnesinį susirinkimą.
dovybėje, buvo parengimas. 
Kun. A. Morkūnas rodė juda
mus paveikslus. Kalbėjo kun. 
Dr. K. Urbonavičius, kun. Čer
nius ir kun. Virmauskis. Žmo
nių buvo virš šimtas. Parengi
mo pelnas eis vargdienėms se
selėms, Thompson, Conn.

DAKTARAI

Tas skyrius ruošia parengimą

no distrikto direktorium.
Kaip žinoma, Didžiojo Bosto

no Jung. Karo Fondo vajus 
prasidės sausio 21 d., 1943 m. 
ir baigsis vasario 10 d., 1943.

Šios kampanijos tiksiąs yra 
sukelti $7,800,000.00. Brighto- 
no Distriktui yra paskirta su-

kareivių naudai, gruodžio 19 kelti $3,000.00. Adv. Antanas 
d., 7:30 v. v. Kviečiami visi.

Trečiadienį Kun. K. 
kalėdos po Brightoną.

Jenkus

Pirmadienį ir antradienį kun.
Abračinskas kalėdoja So. Bos
tone, Mercer, Vinton ir k. gat- į atsakomingam 
vėse.

Perskaičius Apskričio noma vardu — Lietuvių 
pirm. V. Kudirkos laišką, klubas) pirko Karo bonų 
vienbalsiai nutarta šuva- už $3,000.00. Taigi iki šiol 
žiavimą rengti ir ta proga klubas arba draugija pir- 
suruošti skanią vakarienę, ko už $8,000.00 Karo Bo- I 
Vakarienei rengti sudary- nų. Tai gražus ir patrioti- ” 
ta skaitlingas komitetas, nįg pavyzdys. >|
kurį paskelbsime vėliau. Gruodžio 17 d. įvyks pa- ’

Vajaus klausimu plačiai skutinis šių metų susirin- 
kaibėta. Nutarta gauti kimas savo svetainėje. Šis 
daugiau atsišaukimo laiš- susirinkimas svarbus, nes 
kų iš Centro ir su priedu įvyks valdybos rinkimas 
išsiuntinėti kuopos na- kitiems metams. Taigi 
riams, kad geriau supras- svarbu, kad visi nariai 
ų mūsų Susiyienymo sto- dalyvautų valdybos rinki- 

vį ir nuoširdžiai pasidar- me. Balsavimas prasidės 7 
buotų vajaus laiku. Susi- vai. vakare ir tęsis iki 
vienymas — lietuvių kata- 9:30 vai. vakare, 
ikų tvirtovė, todėl būki- Kviečiame visus narius 

me go nariai, ^psidrauski- dalyvauti.
P. Jonas J. Grigalus,

Dėžutėje 25 Skirtingos Katalikiško Turinio 
Atvirutės už $1.06

Kreipkitės

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

turėjus nemalonumų. 
Blankų galima gauti paš
to skyriuose, bankose. Ga
lima gauti ir “Darbinin
ko” administracijoj, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Mirė Įžymus Biznierius

Dr. Wm. Duserick-Du- 
sevičius

“Darbininko” reporteriui te
ko sužinoti, kad dr. V. Dusevi- 
čius - Duserick jau pilnai pa
sveiko ir pradėjo savo prakti
ką. Jo ofisas randasi, 528 
Broadway, So. Boston, Mass.

me!

LANKĖSI
Pirmininkas.

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12. nuo 
1:30 iki 6 tr nuo 6:30 Uri 9 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai diena 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai vak 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Šiomis dienomis Tėvas Meš
lis, S. J. lankėsi “Darbininke” 
ir klebonijoje reikalu redagavi
mo naujo laikraščio — “žvaig
ždės”. Tėvas Aukštikalnis yra 
to laikraščio administratorius.

TeL TROwbridųe 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—i ir 6—8.

Ht REVO
LIUCIJA AMERIKOJE” —Ką 
tik išėjo iš spaudo® štso vardu, 
K. J. Ptunskio labai įdond bro
šiūra, karią kiekvienas lietuvis 
perskaitęs šią knygutę, pama
tys, kokį “rojų” Amerikoje 
ruošia komunistai- Ją galite 
gauti "Darbininko” Adtainis- 
tracijoje. Kaina tik Hte.

Moterys, merginos nuo 19 iki 
50 metų kviečiamos dalyvauti : 
savanorių Raudonojo Kryžiaus į 
slaugių kursuose, kurie prasi
dės Camey ligoninėje, sausio 
11 d., 1943, ir bus duodami die
nomis ir vakarais.

J. Young yra skirtas vadovau
ti ir prižiūrėti, kad skirta kvota 
būtų sukelta. Jis yra atsako- 
mingas už to distrikto darbi
ninkus. kurie rinks aukas ta 
me distrikte. Mes džiaugiamės, 
kad lietuvis katalikas skirtas 

darbui. Džiau
giamės todėl, nes žinome, kad 
adv. Young yra tinkamas ne 
tik tam darbui, bet ir įvairiems 
kitiems visuomeniniams dar
bams. Jis kiekvieną pasiimtą 
darbą atlieka nuoširdžiai ir są
žiningai.

Linkime adv. Antanui 
Young geriausių sėkmių!

Perorganizuojamas choras.
Kaip valstybiniame gyvenime 
moterys ir senesni vyrai užim- 
dinėja jaunųjų pozicijas, taip 
norime užvesti ir bažnytiniame 
chore. Šv/ Petro parapijos ku
nigai prašė jaunų giedorių ir 
senų, buvusių choristų eiti cho- 
ran giedoti per Kalėdas ir su
daryti puikų koncertą vas. 14 
d. 1943, paminėjimui Lietuvos į 
nepriklausomybės sukaktį. •
Choro praktikos būna sekma- Rolando ir Onos (Tuleikai 
dieniais po sumai ir penktadie-! tės) Bishopų namus, gruodžio

Dalyvavo Takoję
“Darbininko” sieninis 194’! 

metų kalendorius jau atspaus 
dintas, tik beliko surinkti pus
lapius ir uždėti blėkutes. Kac 
pagreitinus kalendoriaus iš
siuntinėjimą, “Darbininko” ad
ministracija pakvietė rinkti ka 
lendoriui talką, kurioje dalyva 
vo pp. Jankevičiai - Janco, pa 
nelė M. Kilmoniūtė, panelė A. 
Majauskaitė ir panelė O. Ilke 
vičiūtė. Nuoširdžiai dėkojame 
talkininkams už nuoširdumą ir 
talką.

Atskrido “Garnys’

MEDUSBoston, Mass. — Pereitą 
ketvirtadienį, gruodžio 10 
d. mirė Louis E. Kirks- 
tein, žydų tautybės, 76 m

Grynas bičių medus, kurį bi
tės sunešė iš žydinčių javų, gė
lių, pievų ir medžių yra tikras

Namų Savininkų Dėmesiui
Šiandien, gruodžio 15 d.

amžiaus, įžymus biznie- i vaistas. Taigi, įsigyk kvortą 
rius ir philantropistas. Jis medaus ir gerk jį su arbata ar

žvaigžds” redaktorius. Jėzui- yra paskutine diena išpil- o . i . , , ,
tai pirm, -žvakės” numerį dyti ir priduoti Area Rent Sons kompanijos direkto- toja med,to slogos. nevm--
išleis prie. Krizas. Geriausio Ofisui blankas apie savo P'munmKas, plačia, gma Kvor^ kamuo^Uk^. 

. , - i a. • tz- i žinomas visoje Amerikoje. Jo galite gauti Darbininko
pasisekimo. Į namų gyventojus. Kiek- J J j administracijoje, 366 W. Broad-
★ Gruodžio 12 d. lankėsi Juo-’vienas namų savininkas, RIMTAI SUSIRGO FELI- way’ So- Boston- Mass 

zas Lukas - Lukoševičius iš kuris nuomoja savo namą Cl JA GRENDELYTĖ
Rockford, IH. Dabar Juozas ar namus ir gauna nuo-i _____
Lukas dirba prie laivų staty- • mas (rents) turi išpildyti Į Pereitą savaitę iš New Yorko 
bos Bostone. Atsilankymo pro- į blankas, pažymėdamas grįžusi L. V. Centro raštininkė 
ga, jis kaipo Kalėdų dovaną
užprenumeravo “Darbininką” 
savo tėveliams ir vieną savo 
giminėms. Taipgi p. Lukas pa- 
sipirko lietuviškų Kalėdinių at
viručių.
★ Pereitą penktadienį ‘Darbi

ninke’ lankėsi iŠ Cambridge,
Mass. p-nia Beniušienė, sena

★ Penktadienį, “Darbininke’ 
ankėsi T. Antanas Mešlis, S. J.!

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

kiekvieno gyventojo (nuo- Felicija Grendelytė rimtai su-' ĮVAIRUS SKELBIMĄ' 
mininko) vardą, kiek jis sirgo plaučių uždegimu. P-lė! ——
moka nuomos ir ką jis už Felecija į New Yorką buvo nu- REIKALINGA jaunų vyrų pa
tą nuomą gauna. Į vykusi į L. Vyčių Centro vai- gelbėti prie shrpping. Darbas

Jeigu dar yra tokių na-' dybos posėdį. Ji yra taipgi se- pastovus. Atsišaukite: — Mr. 
mų savininkų, kurie neiš- kretorė Lietuvos Garbės Kon-; Fitzpatrick,
pildė Mankos ar blankų, šulo adv. p. A. Shallnos. Linki- 
tai šiandien būtinai tą pa- me p-lei Felicijai, greitai pa
darykite, kad paskui ne- sveikti.

niais po šv. Valandai.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”-

ROVENOS
NOVENA prie tv. Rrat>e»aus Asyžiečio. Kaina _____ _______  15c.
NOVENA prie Pietine* Gerosios Patarties. Kaina ------------------  20c.
NOVENA prie Dieve Metines Nuolatinis Pageltos. Kaina_____15c.
NOVENA už Stelas SttaMpPloje. Kaina ___ _________________  20c.
NOVENA StefcekffnpeO Metblikčlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

6 dieną aplankė “garnys” 
paliko gražią 8 svarų dukrelę 
Motina ir dukrelė guli Camey 
ligoninėje ir abidvi gerai jau 
čiasi. Mr. Roland Bishop nau 
jagimės tėvelis tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėje. Sveikina
me pp. Bishopus su dukrele.

Ona Bishop yra žinomų So. 
Bostono veikėjų, Prano ir Onos 
Tuleikių duktė.

Muzikas Karo Tarnyboje

Pristotam gerinusį toniką 
Piknikams, Vestuvėms,

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myoįria Club Bererage Co.
Gtafton Avfe.. blington Mass.

; ' Tel. Dedham 13O4-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham JSOlf-R

Jau trys mėnesiai, kaip 
yra karo tarnyboje Pvt. 
Jurgis Sinkevičius, p. Ve
ronikos Sinkevičienės sū
nus. Jis dabar mokosi apie 
radio ir lėktuvų mechaniz
mą. Savo motinėlei rašo, 
kad jis gauna aukščiausį 
laipsnį kvotimuose. Pa
tenkintas kareivių gyve
nimu.

Pvt. Jurgis Sinkevičius 
yra baigęs Muzikos Kon
servatoriją ir prieš išei
siant į karo tarnybą, dir
bo Raudonojo Kryžiaus 
raštinėje, o vakarais 
skambino pianu lietuvių 
orkestroje.

P1CKW1CK
"ALE that is ALE"

padarytas iki aukšto gerumo 
ne sulyg žemos kainos

BKFWED BY HAFFENHEFFEft * CO lnr . Ooston, Moss . BREVVERS SINCE 1070

National Coat d Apron Mfg. 
Company

Ii 10 Columbus Avė., 
Roxbury, Crossing.

REIKALINGA merginas ar 
moterys nuo 17 iki 25 metų 
amžiaus. Patyrimas nereikalin
gas. Lengvas darbas, gera už
mokestis ir nuolatinis darbas.

Atsišaukite: Mr. Fitzpatrick, 
Federal National Linen Service

Company
lilO Columbus Avė., 
Roxbury Crossing.

(15-18)

GRABORIAI

Itoraseviaus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK* 
LIETUVIŲ GRABORIUS 19 

BALSAMUOTOJA8 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta 

638 Dorchester Avė 
Tel COLumb’a 253'

CASPER
FUNERAl HOBI
187 Dorchester Street

South Boston, Mass

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

laldotuviŲ Direktorius t. 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaCQ 

Koplyčia Šermenim* Dyka* 
Tol ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Zaiotskas F. E. Zaletskaa 
Gratorial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia termenims dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel ŠOU Boston 2606
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V. P. Ivanauskaitė.
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Taip Mirė Krikščionys Už Eucharistiją!
Buvo tai Romos mieste 

vieną ramų vasaros vaka
rą. Stabmeldžių miestas 
ūžė ir šūkavo linksmai.

Gale miesto, kur šauks
mas beveik neprieidavo, 
buvo pastebimas kitoks 
•gyvenimas.

Ilgais apsiaustais ir už
dengę akis, ėjo žmonės ra 
mūs, susikaupę, lyg jie bū
tų ne iš to pasaulio.

Kai kurie žiūrėjo j pra
eivius, kiti neramiai žval
gėsi. Kada pažindavo sa
vuosius, sveikino juos, sa
kydami: “Ramybė jums, 
broliai”, o paskiau dingda
vo kažkokiuose požemiuo
se. Tamsiuose urvuose dar 
daugiau sklisdavo jų bro
liški sveikinimai.

Dabar jie ėjo ilgu kari- 
doriu. Jų tarpe matyti 
vienas mažas berniukas 
Ne pirmą kartą jau maža
sis Tarcizijus nusileisdavo 
1 katakombų požemius 
kur jis tapo krikščioniu 
Meilė to Jėzaus, Kuris bu 
vo nukankintas už nusidė
jėlius ant kryžiaus, traukė 
jį čia. Jam atrodė, kad žai 
sti su stabmeldžių vaikais 
yra nepadoru ir negražu.

Berniuko širdis vis dau
giau linko į maldą ir tą lai
mę, kurią jis jautė, ben
draudamas su “Avinėliu”.
'r- Karidoriaus gale nušvito 
Šviesa ir po kiek laiko pa 
sirodė Tarcizijus didelėje 
požemio koplyčioje.

Niekur jis taip gerai ne
sijautė kaip čia. Juk tai 
buvo jo Dangiško Tėvo 
namai. Jėzaus namai, bu 
vo tai Tarcizijui gimtiniai 
namai.

Kukliai jis atsistojo prie 
durų ir žvelgesį aplinkui.

meninių lentų ilsėjosi ken
tėtojų kūnai. Jie buvo nu- 
teliavę pas Kristų. Koki 
jie laimingi! Dar sienose 
matyti ir įvairių piešinių: 
avinėlis, duona pintinėlėje 
ir keletas palmių šakelių. 
Vienoj vietoj Kristus ke
liasi iš numirusių, kitur 
Gerasis Ganytojas veda 
būrelį avių.

Iš kairės pusės stovėjo 
didelė krikštykla.

Kaip brangi ta vieta jau
nikaičiui. Dar jis atsime
na, kai Šv. Krikšto metu 
pasižadėjo Dievui būti iš
tikimas iki mirties. Tada 
garsiai kalbėjo: “Tėve mū
sų”, melsdamasis prie sa
vo Dangiškojo Tėvo. Jis rytoj Juos 
Dievo vaikelis!... Iki šiol jis 
dar nesutepė savo balto 
rūbelio. Ir štai šiandien vėl 
Jėzus ateis į jo širdį, jis 
vėl sujungs su Kristum!

Kentėtojo karstas vidu
ry šio požęmio koplyčios 
buvo altoriaus vietoje. Ne
trukus išėjo senelis Vys
kupas laikyti Šv. Mišių.

Suskambėjo tylios gies
mės. Krikščionių dūsavi
mai vis labiau veržėsi iš 
širdžių, o jų karštos mal
dos plaukė pas Aukščiau 
siąjį.

Dangus nužengdavo ant 
žemės — prie pasiilgusių 
sielų, prie ramiųjų, į per
sekiojamųjų beginklių 
tarpą nužengdavo laimė ir 
ramybė. Jų širdys veržėsi 
prie Viešpaties. Jie skendo 
maldose prie altoriaus.

Štai, jau ir Viešpats atė
jo...

Kristus atėjo į savųjų 
tarpą. Jų sielose pradėjo 
giedoti angelų choras,
džiaugsmas buvo tiks di-.niam Eucharistijos Karžy- 

Sienose buvo visokių už-įdėlis, kad jie viską pa-Tnir-Įgiui, o jis paėmė dreban- 
rašų. Tenai gilumoj už ak-l šę tik rankas tiesė į dangų'čiomis rankomis ir paslėpė

ir prašė dar daugiau mei
lės ir pasiryžimo.

Tarcizijus taip pit kartu 
su visais priėmė ‘šv. Ko
muniją ir visai paskendo 
maldoje. Kristus įsigyve
no jo širdyje, Kristus Išga
nytojas, Kristus nukry
žiuotas Avinėlis.

Visas pasaulis pranyko 
bernaičiui. Akis užmerkęs 
ir rankas sudėjęs ant krū
tinės klausėsi, ką pasakys 
jo sieloj Viešpats.

Tuo tarpu vyskupas at
sigręžė nuo altoriaus. Bet 
jo balsas skambėjo šį kar
tą skausmingai. Vakar su
imti mūsų broliai. Jau pil
nas kalėjimas krikščionių, 

stabmeldžiai
nukankins. Kas iš ištiki
mųjų bus toks drąsus nu
nešti Šv. Sakramentą, kad 
nors mirties valandą jų j 
sielas pastiprintų Tvirtųjų 
Duona?

Koplyčioje įsiviešpatavo 
tyla.

Tik štai prisiartina Tar
cizijus prie vyskupo kojų. 
— Šventasis Tėve, aš ei

siu pas brolius!
Vyskupas pažvelgė į jį, 

ir jo akyse pasirodė aša
ros.
— Toks mažas, juk dar 

vaikas! — Vyskupas nuti
lo, bet Tarcizijaus akyse 
degė didelis troškimas, ir 
jis sudėjo rankas, prašy
damas:
— Aš eisiu! — dar kartą 

tarė jis. — Esu mažas, tai 
lengviau į kalėjimą įsi
skverbsiu. Niekas nežinos, 
ką aš nešu.

Vyskupas nusileido. Su
vyniojo šv. Ostiją į baltą 
skarelė ir padavė tam kil-

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS 
MALDAKNYGE

"MALDŲ ŠALTINIS”

Sutvarkė ir išleido 
KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS

Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

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

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

Reikia Daugiau Šventųjų
Vi ' _ ■ - • -

Puošimui tik žemės karalių rūmo,
Oi kiek ten reikia įvairumo! .
Kilimai, baldai, paveikslai, akvarelės,
Stovylos, žirandoliai, veidrodžiai, gėlės,

Bet šitie visi ięmės gramozdai,
Prieš dangaus grožį, tik tušti grozdai.

Dangiškų rūmų plačioj berybėj,
Kur skamba Himnai Dievo Gėrybėj,
Kur toki šviesa iš Dievo trikšta,
Kad milijonai saulių nublykšta,

Kokių ten bereikia papuošalų?
Šalę Kerubinų, Serapinų, Angelų.

Nes ten, kur Viešpats Dievas gyvena,
Turim surasti aukščiausį meną,
Sulig Apokalipsio, namuose Viešpaties, 
Auksas, žemčiūgai, perlai, be vertės,

Ten, Dievo Veido gražume,
Nudžiugę, sotūs Jo rūme.

Ten šalę Dievo Motinėlės,
Milijoninės šventosios gėlės, —
Taip įstabiai, maloniai šviečia,
Kad visas tautas giedoti spiečia.

O koks giedojimas malonus, rimtas,
Kai skamba, Šventas, šventas, šventas.

Šventasis Jonas, tą giesmę girdėjo,
Štai ką Apokalipsėn savo įdėjo;
Minios prieš Avinėlio Sostą giedojo,
Tautų akordai ten nenustojo,

Ožesis, kaip didžių vandenų,
Klausytis saldų - malonu.

Dangus, berybė aikštė, lig parodos,
Visų tautų šventi, spiečias prie maldos, 
Kiekvieni turi vietą paskirtą,
Kur gieda Himną, galingai tvirtą,

Taip Jiems apsupus Dievo sostą,
Giedoti niekad nenusibosta.

- Dieviškojo Sosto grožybės,
Jo puošniausiosios brangenybės,
Rodos, kas kartą vis šviesesnės,
Akims ir širdžiai vis malonesnės,

Tępai stovylos dvasiniai išlietos, — 
Vienos kitoms neužstoja vietos.

Kilimai ne žemes siūlais išausti,
Iš esmės bekraščiai ir dailiai suglausti, 
Miniosjįventųjų, dangaus planetos, —

Dvasinės būtybės, nė balsais nė kūnu, 
Neneigė ir neneigs savo pirmtakūnų.

Vis dėl to, tarpe tautų didžiųjų,
Be abejonės daugiau yra šventųjų,
Taigi .toks choras, kuomet užtraukia, 
Lietuvių giesmę tarsi apniaukia, »

Die.Yas, Marija, tų giesmių klausos,
Nori, kad skambėtų plačios dausos.

Mes naūjakrikščiai — po stabmeldžių, 
Neskaitlingi tarp tautų didžių,
Mums kjaip tik reik dorėti, šviestis, 
šventoj armi jon uoliausiai spiestis,

, Ka4 Seraįinų balsais pragįsti,
Kad Dievo Sostą arčiau išvisti.

Teko nųįjns laimė likom sutverti,
Jei esam, būkim vien dangaus verti,
Kad tinkamiau Garbinti Kristų!
Reikia milijardų choristų,

Tik norint į tą chorą patekti,
Reikia šventųjų takais sekti.

Dangus .grožybe vįen spinduliuoja,
Žemiškus geismus tik anuliuoja,
Jei tektų gyvam dangų regėti,
Nuo Dangaus grožio tektų merdėti,

Vien pagalvoję iš džiaugsmo tirpstam, 
Tik šventa mirtim Dangų užsidirbstam.

Šventieji žmonės kol čia gyveno,
Šiek, tiek suprato dangišką meną,
Dievui geriausias tas menininkas,
Kursai iš darbų yr Katalikas,

Jie metė visus malonumus,
Ir paveldėjo Dangaus rūmus.

Nėr kito kelio į šventą būvį, —
Senalietuvi — jaunalietuvi,
Visi kol gyvi į dangų bėkim,
Šventųjų choran patekt skubėkim,

Ten nebekankins mūs jokia yda,
Ir dėl giesmių nebus pavydo.

Kad visi sykiu Dangun skubėsim,
Nors mažabalsiai, tenai skambėsim,
Be maisto sotūs iš Dangaus meno,
Nebus skirtumo, tarp jauno-seno,

Nors mus klaidina sukti laikai, 
Lauikimės Dangun Dievo Vaikai.

mušė pro tamsybes, ir 
Tarcizijus išėjo į paviršių. 
Dabar jis ėjo greitai, kaip 
vaikas, kurs susivėlinęs 
skuba iš mokyklos namo.

Jau vis arčiau ir arčiau 
kalėjimas, jau tik ta viena 
aikštelė beliko pereiti.
— Į kalėjimą kaip nors į- 

sibrausiu — ramiai galvo
jo berniukas.

Bet aikštėje buvo daug 
žmonių. Jie džiaugėsi ir 
šūkavo linksmai. Kitam 
gale žaidė vaikai. Tai buvo 
senieji Tarcizijaus drau 
gai. Deje, jie dar buvo 
stabmeldžiai. Nemėgo jis 
jų už nepadorias kalbas ir 
žaidimus. .Todėl skubėjo 
jis kuo greičiausiai pro 
juos praeiti. Tačiau šie iš 
tolo jį pastebėjo ir ėmė 
šaukti.
— Tarcizijau, eikš prie 

žaidimų, mums trūksta 
vieno draugo. •

Bet šis nieko neatsakė.
Tiktai dar labiau prispau
dė savo turtą prie širdies 
ir skubėjo tolyn.

Bet mažieji Romėnai ne- 
i nusileidžia.

— Ko taip skubi? Žiūrė
kite, koks jis rimtas pasi
daręs? Jis kažką neša.

Visas būrys pasileido 
bėgti paskui jį. Matydami 
bėgantį bernaitį, prisidėjo 
ir suaugusieji, kurie pra
dėjo šaukti:
— Tai krikščionis! Jis ne

For VKTORY

Novena Stebuklingojo 
Medalikėlio

“Darbininke“ dabar galima 
gauti “Novena Stebuklingojo 
Medalikėlio Dievo Motinos 
Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
mi minėtą knygutę, prisiųski- 
te 15c. įdėję į konvertą ir gau
site minėtą knygutę. Užsaky
mus siųskite: “Darbininkas“, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Tėvu taijonfety Misijų 
Tvaria, 1942 m.

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

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

ir GABRIELIUS, C. P.,
St. GabrieTs Monastery,

159 Washington St., 
Brighton, Mass.

V. J.

KAINA TIK $2.50

Užsakymus siųskite su money orderiu—

“DARBININKAS”
366 FT. Broadrvay, So. Boston, Mass.

ant krūtinės po apsiaustu. 'savo turtą prie krūtinės. 
Širdis jam smarkiai pla- —O, niekas Tavęs nea-

kė. Vyskupas jį su ašaro- tims, Jėzaus numylėtas, 
mis laimino, ir Tarcizijus nebent jau kartu su mano 
išėjo iš koplyčios. Štai, Jė- gyvybe. Bet tai negalimas 
žus jau ilsisi ant jo kruti- dalykas. Tu to neleisi, pa
neš. daryti. Juk Tu taip labai

Tamsiuose katakombų myli vaikelius. Tu Dievas, 
karidoriuose viešpatavo Visagalis! Prašau Tave,
tyla. Tik kartais tą tylą Jėzau, neduok kad stab- 
pertraukdavo berniuko meldžiai Tave kada nors 
Magniai. Via taUan ir W-' 'ttnivtortų,
biau Tarcizijus spaudžia Šviesos spindulys prasi-

ša jų paslaptį! — Akmenys 
pradėjo lėkti jam pro gal 

]vą.
Tarcizijus suprato... Tai 

jo kančios valanda jau 
prisiartino. Rankas sudėjo 
ant krūtinės ir matė, kaip 
švilpė akmenys aplinkui.

Dabar jis parodys, kad 
jis yra ištikimas savo Nu
kryžiuotajam Avinėliui, 
kad jis ištvers iki galo.
— Kristau, gelbėk savo 

šventąją Paslaptį! — mel
dėsi jis.

Dar arčiau ir smarkiau 
suūžė akmens pro jo ausis 
vieną kartą, kitą... Berniu
kas pajuto smarkų galvos 
skausmą. Po kiek laiko jis 
pastebėjo, kaip kraujas ė- 
mė bėgti upeliu. Netrukus 
jis ir visai parkrito ant že
mės, kaip nukirsta balta 
gėlė... Bet jo rankos dabar 
dar smarkiau prisispaudė 
prie krūtinės. Greitai jį 
apsupo įtūžusių žmonių 
būrys, bet jis jau nieko 
nematė.

-Didelėmis akimis pažvel
gė į dangų ir staiga... Dar 
keli akmenys, ir jis buvo 
negyvas.

Taip keista pasidarė.
Užmušė vaiką! Už ką? 

Juk jis nieko pikta nepa
darė. Norėjo jį paliesti, bet 
jų sielas apėmė išgąstis, ir 

(jie nepajėgė to padaryti.
Tamsi naktis viešpatavo 

mieste... Iš katakombų iš
ėjo krikščionys neramūs 
dėl Tarcizijaus. Jis taip il
gai negrįžta.

Visi žinojo, kad jis turė
jo eiti į kalėjimą per šią 
aikštelę. Dabar rado jį... 
sustingusį. Bet prie savo 
krūtinės jis dar laikė 
smarkiai prispaudęs Švč. 
Sakramentą. Geros ir gai
lestingos pirmųjų krikš
čionių rankos palietė vai
ką ir nunešė jį į katakom
bas kaip gryną auką už 
Švč. Kristaus Ostiją.

Katakombų gilumoje, 
kur meldėsi krikščionys, 
dar ir šiandien ilsisi to ma
žo kentėtojo šv. Tarcizi
jaus kūnas. Vienas popie
žius ant jo karsto užrašė 
tik šiuos žodžius, kurie ir 
dabar ten dar tebestovi:

Maldaknyge
“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 
formato — 5*4 x 3*4 colių. 
Storumo apie pusę colio, odos 
apdarai, ant kurių įspaustas 
gražus auksinis simbolis — 
kryžius karūnoje. Kaina 
$2.50.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

tik

“Šventasis Tarcizijus ne
šė švenčiausiąjį Sakra
mentą. Stabmeldžiai norė
jo Eucharistiją išplėšti iš 
jo, bet vaikas pasiryžo ver
čiau mirti, negu atiduoti 
Kristaus kūną į netikėlių 
rankas”.

(“Ž-dė)

LADY m LKOPARO—Lux- 
uriom and smart is this leop- 
ard rayon plush Jacket-and- 
;lacks costume with two-tonc 
baiga and black jersey blouse. 
tt ana featured in New York 
holiday faahioe show at Fifth




