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Sausio 6 d., Mt. Carmel,------------------------ --------Pa., kun. dr. J. B. Kon- Grąžinamas Dienos Šviesos
čiaus Sidabrinio Jubilie
Taupymo Laikas
jaus proga, įvyko Kunigų
Vienybės Centro Valdybos VVashington, D. C. —Pe
posėdis.
Posėdyje įvyko įžymių reitos savaitės pabaigoje
Kun“ J. Baikū-Valst-Ybių atstovų
nas, gydytojų patariamas, butas Prleme. d‘“os sviepasitraukė iš atsakomingų soa įauPym0 (Matymą paK. V. generalinio sekretoku,n vls0Je
butų
riaus ir "K. V. Biuletenio" Pasukt,‘ .vian“ valandą Plr‘
redaktoriaus
oareiau
myn
rektoriaus pareigų.
67
b ' j Istatymas
;
. . 20Parotas
Nauju sekretorium įs-Į
r
rinktas kun. Norbertas Dienos šviesos taupymo
Pakalnis, Rytų Provinci- reikalu J. V. Senatas buvo
jos pirmininkas ir Apreiš- priėmęs įstatymą, pagal
kimo parapijos (Brooklyn, kurį Prezidentui suteikiaN. Y.) klebonas.
ma galia nustatyti laiką,
“K. V. Biuletenio” redak- kai kur pasukant laikrotorium įpareigotas K. V. džius pirmyn dviem valanpirmininkas kun. Pranas dom.
M. Juras.
Iš viso to aišku, kad
Pasitraukusiam kun. J. Kongresas sutinka priimti
Balkūnui pareikšta nuo- įstatymą ,pagal kurį būtų
širdi padėka už didelius j įvestas dienos šviesos taudarbus išeivijai ir Lietu-• pymo laikas, o tik lieka
suvienodinti įstatymą.
vai.
Lai Dievulis laimina mū Dienos šviesos taupymo
įstatymo reikalauja Prezi
sų išeivijos Vadovybę!
dentas.

TEL. SOUth Boston 2680

366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

FIVE CENTS

Amerikos - Philipinų Karo Jėgos
Padarė Dide ius Nuostolius
Priešui
VVashington, D. C., sau-isužalojo vieną priešo karo
šio 12 — Vakar, nujausda- laivą.
Jung. Valstybių
mi japonų pasiruošimą bomberiai taip pat b*-mpulti Luzoną, Amerikos bardavo Japonijos laivus
i ir Philipinų karo jėgos, va- Ceiebes jūroje.
:dovaujamos gen. MacAr-! Karo departmentas prathur, puolė japonus ir ne neša, kad Japonijos karo
(tik atmušė jų ataką, bet laivelis bombardavo Jung.
į jiems padarė didelius nuo- Valstybių laivyno stotį
stolius.
Tutuilą, Samoan salose,
Taipgi Jung. Valstybių 2,276 mylios į pietvakarius
bomberiai smarkiai bom- nuo Honolulu. Tačiau nuobardavo Japonijos laivyno stolių medžiaginių nepa
koncentraciją ties Davao darė, o tik sužeidė tris įgu
ant Mindanao salos, ir ten los narius.
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PERMAINOS VOKIETIJOS
ARMIJOJE

—
London, Sausio 12 —Pla- koslovakai, buvo kaltina“Amerika” rašo:
čiai pasklydo gandai Eu- mi už slėpimą ginklų, ir
ropoję, kad Vokietijos dik- vienas lenkas, kuris buvęs
“Skaudžiai apsiriko Mas Civilių Apsigynimas Karo
Kongresmanai
—
Nariai
House
Committee
for
the
Ditstrict
of
Coiumtatorius Hitleris prašalino kaltinamas už išdavystę,
kvos valdovai pernai. 1941
Departmentui
bia
priima
priesaiką
kaipo
savanoriai
policininkai.
Juos
prisiekdina
sosti

daug generolų, kurie jo Londonas gavo žinių,
m. visi prieš birželio 22 d.
nės
rūmų
šešėlyje
policijos
viršininkas
Maj.
Edward
Kelly.
Iš
kairės
į
de

manymu nėra užtektinai kad Vokietijoje esąs maisjie pardavė naciams aštuo Washington, D. C., sau
šinę:
Rep.
Stratton
(III.),
Maciora
(Conn.),
Hunter
(Ohio),
Dirksen
(III.),
gabūs
arba ištikimi rei- to trūkumas.
nis milijonus porų batų. sio 12 — Jung. Valstybių
Randolph (W. Va.), and Schulte (Ind. ). Visi buvo dekoruoti policijos žen
chui. Iš Stockholmo taip
________
Tų batų, kuriais šiandie atstovų butas 187 balsais
pat praneša, kad Vokieti
naciai trempia
klais (badges).
, . rusų
. . žemę.
_
prieš 168 nutarė Civilių
jos spokesmanas pareiš UŽKERTA PASIPINI
‘ Dar ne taip šernai musų
pervesti ž Ka.
salis pardavinėjo japo- roF^;artme^o vadovybę
Amerikos Bomberiai Suža kęs, kad permainos bus GAVIMĄ UŽ ATNAU
paskelbtos
“atatinkamu JINTAS PADANGAS
naras gasoliną. Tą patj ga-j. kon;role
lojo
5
Japonijos
Karo
Laivus
laiku”.
---------seliną, kuriuo varomi ja-į Ikį
C]vihų Apsigyni.
Kaip
žinoma,
apie
nesu-,
VVashington,
D. C., sauponų lėktuvai gruodžio mo vadovybė buvo New
7 sausio
Batavia,
N.
E.
I.,
tarimus tarp Hitlerio ų~ šio 12 — Kainų adminisd is pasalų puolė Havajų Yorko miest0 mayoro La
12
—
Jung.
Valstybių
bom

karo generolų pradėta kai- trator ius Leon Henderson
salas. Tą patj gasohną, ku-iGuardia rankose
,
beriai
Philipinų
salų
van

THE WHITE HOUSE
nuo stumiami tankai sianJung. Valstybių
ŠVEDIJA GINKLUO denyne sužalojo 5 Japoni bėti tuoj po to, kada rau- nustatė aukščiausias kaidonieji pradėjo stumti na- nas už atnaujinimą senų
die mauroja aplink Mani .! Kongresas galutinai nu\VASHINGTON
JASI
jos karo laivus, kuriais ga cius atgal. Staiga Hitleris padangų (tires). ĮsakyJanuary 5,19į2,
beno kareivius ir karo gin- atleido iš pareigų vyriau- mas įsigalioja sausio 19 d.
A-«>™
mas būtų pervestas Karo
g
į Stockholm, Švedija, sau- kius.
sią komandieriu. generali Aukščiausios kainos už
departmentui, tai mayoras ‘ y ai ‘ r' net3y \
šio ^2 — Švedijos valdžia Japonai smarkiai puola lauko maršalą Walter von atnaujinimą padangų bus
Kun. Dr. Deksnys Bostono La Guardia gal būt netek-■ The President has received paskelbė naują 5 metų pla- Borneo ir Ceiebes salas, Brauchitsch.
-paskelbtos vėliau.
tų tos atsakomingos vie- your fine letter and he wishes to ną kad pasigaminti dau- tačiau sąjungininkai jų Sakoma, kad ir kiti ižv-!
------------Apylinkėje
tos.
convey his deep appreciation of giau karo ginklų.
puolimą atmuša, padary mūs generolai prašalinti,
me patriotic support u-hich you Aštuonių metų planas, darni jiems didelius nuos- arba jie patys pasitraukė Japonai Turi Laimėti Tuojau
Pereitą savaitę atvyko į
so generously pledge. It is ex- kuris
buvo paskelbtas tolius.
Arba Niekad
iš vadovybės.
Keturių Milijonų Vyrų
Naująją Angliją įžymus
tremely heartening to the Pre- 193(5 metais,
užbaigtas
-------------Švedu laikraštis prane
svečias, tremtinys iš Lie
Armija
sident, in carrying out the wiū sėkmingai 1941 m.
Naciai Atmušę Raudoša,
kad pereita penktadie VVashington, D. C., sautuvos, kun. dr. Deksnys.
of the American people, to re.
nuiu Ataka
,, voluntary
7 ,
Valdžia
yra
numačiusi
“UJU
nį Berlyne sušaudė 4 as- į šio 12 — Pranešama, kad
Sekmadienį, sausio 11 d.,' Washington, D. C. — J. ceive the
assurances
. . , ,
.
.
_________
apsiginklavimui
išleisti
D f
menis. Vienas is ju esąs jeigu Japonijai nepavyks
kalbėjo Cambridge ir So.j
HV. Karo departmentas pa- that the ooantry atands as one
,000‘kronų' Berlynas
“
.__s_ausl°
“ Fritz Winkelman. ekono- greit laimėti kara, tai ji jo
Bostone. So. Bostone su_ icifplhp
skelbė, kad
vyriausybė y- man m its determination
knn vvnniišvhp
determination to
to
0 .
’
_’
vadovvbė
Vokietijos
karo
vuuuvyue
jmiios ministeriios narvs. niekad negalės laimėti. Ja
rinkta $111.00, o Cambridpasįruošus sudaryti ke- spare no effort and to assume (apie $340,000,000).
praneša, kad nacių karo įsušaudvtas uz nelegalų ponijai pritruks karo me
ge $101.50 Lietuvai Gelbė- turi milijonų armiją A- every saerifice necessary to a
jėgos
Rusijos centralinia- maisto ir drabužių korte džiagos ir maisto. Taigi
SĄJUNGININKAI
ti Fondui.
j merikoje
successful outeome.
me ir šiauriniame fronte liu pardavinėjima.
aišku, kad Japonijai nėra
Kun. dr. Deksnys iš Cam- visi
į 1A klas5s
SUNAIKINO 26
atmušė raudonųjų atakas, Du, greičiausia bus če- galimybės laimėti karą.
Very sincerely yours,
bridge išvyko j Nashua N. šaukiami tarnybon. KaPRIEŠO LĖKTUVUS ir raudonieji turėjo dide
M.
H.
McINTYRE,
H., kur pirmadienio vaka- Romėnė žymiai padidės,;
lius nuotsolius.
Rangoon,
Burma,
sausio
re, sausio 12 d Kalbėjo ir kada bus suregistruoti vi-'
Secretary to the President
Vokiečiai sako, kad jų NACIAI PRARADO SVARBŲ
12 — Sąjungininkų oro karo jėgos sunaikino 112i
paveikslus is Lietuvos rokar0 tarnybai tinkami
GELEŽINKELIO PUNKTĄ
de parapijos svetainėje, vyrai vasario 16 d.
, Anthony F. Kneižys, Esq.,
j laivyno jėgos atakavo Ja- Sovietų lėktuvų nuo sau
E ditor-Secretary,
Temple St.
! ponijos aerodromus ir su- šio 3 iki 9. kuomet tuo pa
Penktadienį, sausio 16 d. naciai ieško Vokietijoj, O- Dar&ini«fcas,
' naikino 26 lėktuvus, pra- čiu laiku jie prarado tik 16 Berne. Šveicarija, sausio ne sutriuškino raudonųjų
kun. dr. Deksnys kalbės ir landijoj ir Danijoj ūkininAssociation of
■ rasdami tik vieną savo lėktuvų.
112 — Sovietu raudonoji jė^as ir atstūmė atgal.
paveikslus rodys šv. Juo- kų, kurie norėtų vykti į o- Labor,
lėktuvą. Spėjama, kad są- Vokieti jos radio prane- armiia atsiėmė is naciu R.audonieji sako. kad
zapo lietuvių parapijos kupuotąją vokiečių Balt- 366 w- Broadtcay,
į jungininkai bombardavo ~a
sarjnk0 56,325,930 Liudinovo miestą, nėr kurį nuo lapkričio 16 d.. 1941 m
svetainėje, Rogers St., Lo- gudiją ūkininkauti. Naciai South Boston,
japonų aerodromus Thai- ziemimų
drabužių nacių eina svarbus geležinkelis. Vokietijos naciai ture 10
well, Mass
žada duoti Ūkius nuosavy- Massachusetts.
I landė.
kareiviams kurie kaujasi Taipgi atsiėmė ir kitas didelius nuostolius. Užšeštadienį, sausio 17 d. bėn po 50 ir po 100 akrų že- *
Rusijoje.
svarbias pozicijas centrą- mušta 400.000 kareiviu,
kalbės ir paveikslus rodys mės kiekvienam. Kaip ma
rusai paėmė arba sunaiki
Kaip žinoma, Vokietijos liniame fronte.
Šv. Pranciškaus lietuvių tome naciai planuoja kolokomisarai buvo įsake rink-! Raudonieji sako, kad da- no 2,800 naciu tankų, 4.500
parapijos svetainėj, Brad-, nizuoti Baltgudiją, o sokaip
,ti drabužius ne tik Vokie- bar naciai jau nebegali kanuolių ir daugiau,
.
ford St., Lawrence, Mass. vietai giriasi, kad nacius
tijoje, bet ir Vokietijos tain sėkmingai at3kuoti 3°'000 motorinių vezimų'
Raudonieti Sulaužę
Sekmadienį, sausio 18 d. veja iš Sovietijos.
Singapore, sausio 12 —
pavergtuose kraštuose.
raudonuiu karo jėgų ant
kalbės Norwoode ir BrockŠiandien Britai praneša, Leningrado Apgulą
žemės. Jie dabar turi iš- Meksika Nusavina Hearsto
Iš neokupuotos Pran- kad Japonijos karo jėgos
tone.
Raudonuiu
Manievrai
vvstvti oro atakas. Naciai
Kun. Dr. Deksnys yra iš- cūzijos pranešama, kad užėmė Kualą Lampur, Ma- Maskva, sausio 12 — SoNuosavybę
^•1 • •• •
es3 navojuje ir Orei apy
kalbingas ir nuoširdus, dabar kariauja japonų 84
lajos valstybių sostinę.
karo vadovybė praSibirijoj
linkėje.
Tai0 visi lietuviai lai atei- divizijos iš 200. Esą 30 diIš Tokio, Japonijos sos- neša, kad raudonoji armiį
Mexico City, sausio 12 —
na į rengiamas prakalbas vizijų Kinijoj; 16 Manchu- tinės praneša, kad japonaiia sulaužė nacių apgulą Maskva, sausio 12
Leningrado ir Murmans- Meksikos valdžia nutarė
pasiklausyti gražios ir tu-'kuo’se, 26 Malaya, 7 Phili- vakar užėmė Kualą Lam- Leningrado. Taip pat esą; “Raudonoji žvaigždė” ra ko fronte tain pat eina nusavinti Junę. Valstybių
riningos kalbos ir pamaty-pinuose ir 5 Borneo. Tos pur. Dabar japonai randa- sulaužiusi ir Smolensko
kadSibirijoj
vį
sta smarkūs mūšiai su na- piliečio W. R. Hearsto dvati gražių paveikslų iš Lie- divizijos, kurios dar nevei- ‘ si tik 150 mylių nuo Sin-,aPSu^4į raudonųjų atsargos ka- ciais ir suomiais. Raudo- rus, kurie randasi Chihuatuvos
kia karo fronte yra laiko- gapore. Jau daugiau kaip , Raudonieji giriasi, kad riuomenės
..v.. manievrai. At- nieji sako, kad jie jau
hua provincijoj. Tik kol
ava
mos atsargoj prieš Sibiri- du trečdaliai Malajos vals- jie laimi visame karo fron-i sarginiai kareiviai lavinasi pasiekę 1939 m. Suomi ios kas nepaskelbta kiek bus
r f«»Iš Šveicarijos vėliau- ją, Alaską, Panamą ar A- tybių yra Japonijos vai-.te nuo viduržemio iki Bal-Jkaip vartoti naujus karo rubežių. Tačiau suomiai atlyginta už pusavinam^
sios žinios praneša, kad merikos žemyną.
džioje.
Itijos jūrų.
iginklus.
ir,-,-tvirtina, kad jų kariuome-.nuosavybę.

Prezidento Atsakymas
LDS. Sekretoriui

Japonai Užėmė Mala jos Sostinę

Antradienis, Sausio 13,1942

D ARBINIU KAS

Suvienyta Pagalba Kelyje / Brocktone Saisras Padarė
$40,009 Nuostoliu
Iš Australijos praneša,

puolimo sutartį su Stalinu./Jei
gu Hittermj .^av^ktų ‘včl sug*bičiuliuoli su Stalinu, tai komu
nistai, kaip ir pirmiau, atsisuk
tų prieš alijantus.
Spaudos pranešimu, Čikagoj, sausio mėn. 3 ir 4 Amerikos lietuvių laikraščių,
d.d. jvyko Lietuvos piliečių suvažiavimas, kuriame su jų organizacijų ir pavienių as
darytas iš Lietuvos piliečių Laisvos Lietuvos Komite menų, išskyrus komunistus, nutas, kurio vyriausias uždavinys yra atstatyti nepri- siteikimas prieš Hitlerį, Staliklausomą Lietuvą. Tuo tenka tik pasidžiaugti, kad kol ną ir Mussolinį — nacizmą, kodar nėra Lietuvos vyriausybės, kad bent toks komite- munizmą ir fašizmą yra gerai
tas sudarytas.
žinomas ne tik lietuviams, bet
Tačiau tenka pasisakyti dėl jo sudarymo būdų. iir Amerikos vyriausybei. YpaRašoma (“Draugo” sausio m. 6 d. nr.), kad “Čikagoj tingai lietuviai katalikai buvo
įvyko Lietuvos piliečių suvažiavimas”. Bet Lietuvos lr yra Iojalfls Amerikos konstipiliečiai tame suvažiavime negalėjo dalyvauti, nes ne-ltuc.^al Ir Jos ynausybet Ne

DEL “LAISVOS LIETUVOS
KOMITETO” SUDARYMO

kad Jung. Valstybių ir Bri
tanijos pagalba Tolimie Brockton, Mass. — Sau
siems Rytams jau kelyje. sio 12 d. Clark buildinge,
Jeigu japonams pavyktų Main St.,_kilo gaisras, kuužimti Naująją Guineą, r/s Paūarė $40,000 nuostotai Australija būtų atkirs- ku
tą nuo Netherlandu Indies.
Reikia žinoti, kad Japo VILNIUIE NUGRIOVĖ
7 NAMUS
nija
turi kelius kartus
daugiau kariuomenės ir
ginklų Philipinų salose ir * Spaudos žiniomis, MaMalaja valstybėse, kaip rijampolėje pradėti darbai
Britanija ir Jung. Valsty- karo sunaikintų pastatų
bės. Tolima kelionė nelei- griuvėsiams pašalinti. Šažinojo. Spaudoje apie tai niekur nebuvo skelbta. Todėli
džia
taip greit pristatyti ka to, taisomas apgadintų, nusikalstų ne tik šalies įsta
ir rašyti, kad tai buvo Lietuvos piliečių suvažiavimas tymams, bet ir Dievo įsakydaugiau pagalbos. Tačiau tas gatvių grindinys ir atnegalima. Gal tai buvo tik kelių ar keliolikos žmonių mams
su laiku Jung. Valstybes naujinama
kanalizacija,
pasitarimas, kurie jokiu būdu negali atstovauti visų Ka*aIiku Bažnyčia įsako viį ir Britanija, sustiprinusios Miestui atstatyti rengiapiliečių. Raminama, kad sudarytas komitetas iš pla- siems palaikyti teisėtos vyriausavo pajėgas, nugalės ja- mas naujas planas,
čiai mūsų tautai žinomų, asmenų. Gerai, jei taip būtų.! sybės autoritetąi laikytis įstaponus ir išlaisvins paverg- Vilniuje ligšiol nugriauti
Tik dėja, kad “plačiai mūsų tautai žinomų asmenų” tymų, kurie nepaneigia Dievo ir
tąsias salas.
7 namai, kurie per karo
Amerikoje teturime vieną, antrą.
Jo Bažnyčios.
-----------------veiksmus tiek nukentėjo,
Protinga valdžia gerai žino,
•
Šiomis
dienomis
New
j
Og jų jau nebegalima paNeaišku, kokiu būdu tas komitetas sudarytas?
kad be Dievo ji nieko gera ne
Yorko mieste buvo pa- taisyti. Tokių nebepataiAr tai keletos žmonių nuožiūra pakviesti komitetan gali padaryti. Todėl šalyje, kur
trauktas atsakomybėn tū- somų namų yra 47. Kiti
nariai, ar kitu būdu. Greičiausiai, kad keletos žmonių Dievas yra aukščiausiu autori
las skalbinių vežėjas, kad apgadinti namai taisomi,
asmenine nuožiūra sudarytas komitetas, kuriam vė tetu yra laisvė ir gerovė.
jis su savo arkliuku prava- šiuo metu vykdomi patailiau mėgins gauti pritarimą lietuvių Lietuvos piliečių
žiavęs kryžkelės raudoną- symo darbai 36 namuose,
ir nepiliečių. Daug tinkamesnis būt buvęs komitetui
ją šviesą. Teisėjas padaręs Artimiausiu laiku bus praKOMUNISTAI
sudaryti kelias, sušaukus Lietuvos piliečių suvažiavi
kaltinimą leido vežėjui pa- dėta taisyti dar 46 namai,
BAIMĖJE
mą, suorganizavus Lietuvos piliečių sąjungą ir išrin
daryti pareiškimą, kuris Vilniaus miesto valdyba
Art. Rapolas Juška,
kus komitetan narius. Mėgstama pabrėžti visur ir vi Komunistai šiais laikais
visą bėdą suvertė ant savo išdavė leidimus 20 naujų
daugiau nemato, Šv. Petro lietuvių parapijos, So. Boston, vargoninin arkliuko. Vežėjas sako, gyvenamų namų statybai,
suomet demokratija, tai ir praktikoje reiktų eiti demo nieko
kas, pirmadienį, sausio 12 d. išvyko į New Yorką pa
kratišku keliu. Piliečių suvažiavime išrinktas komite kaip šnipus. Jie neišleidžia sitarti su art. Apolonija Stoškiūtė koncerto progra kad per ilgus metus jis va- kuri būsianti pradėta dar
tas turėtų ir didesnį autoritetą. O kad toks suvažiavi nei vieno numerio, kuria mos reikalu. Kaip žinoma, koncertas įvyks vasario žinėjęs ir jo ‘Tony’ žino ke- šiemet. Kitą pavasarį lau
mas būt rimtoj ir darbingoj nuotaikoj praėjęs netenka! me nebūtų skundų prieš 8 d., 3:30 vai. po pietų Jordan Hall. Huntington Avė., yią ir šviesas supranta pui kiama gyvos namų staty
kiausiai, nes niekuomet bos. Šiuo metu esą vykdo
abejoti, nes per dvidešimts ketverius nepriklausomo
S letuvius Bostone. Pelnas Lietuvai Gelbėti Fondui.
j kaipo "nacius
gyvenimo metus Lietuvos piliečiai politiškai yra su
Art. Rapolas Juška, kaip ir visas koncerto rengi nepadaręs
, klaidos, bet da- mi miesto pagrąžinimo
Bet tai paprastas komu
brendę. O dabar, asmenine nuožiūra sudarytas komi nistų triksas. Tačiau ge mo komitetas, nuoširdžiai darbuojasi, kad koncertas ar.’ a a ^au Paseno> nes darbai.
turjs 12 metų s611111110’ tai
tetas dvelkia iš kaž kur atvežto diktatūrinio rėžimo li rai žinoma ,Kad geriausiai pavyktų.
štai praėjo pro raudoną juos apsirgdino, kaip “cokučiais, keletos žmonių pasisavinusių spręsti tautos ir išlavintų
šnipų galima
šviesą. Jis tur būt senda-jlor blind”. Ar jie prisipavalstybės gyvybinius reikalus. Nelaimė būt, jei Lais rasti tik komunistų eilėse.
mas įgavo “color blind”. žins? Ar jie bus išteisinti?
vos Lietuvos Komitetas būt globoj ir priklausomybėj Taigi komunistai žino
Teisėjas išteisino vežėją.
tų žmonių, kurie negarbingai sulikvidavo Lietuvos dami, kad šnipai yra seka
Ar reikia geresnio pa • Laikraščių žiniomis,
valstybę.
mi, jie visa gerkle šaukia • Turkijos
trumpųjų arkliais. Yra įrengtos pot- vyzdžio raudonojo rėkso Vilniuje esančios atsidaKun. P. Ragažinskas. ir pirštu rodo į ištikimus
bangų radio pagavo žinią vynių šviesos ir sargybos garbintojams - “pažangie-! riusios virš 100 privatinių
piliečius, kad valdžios a- iš Japonijos irgi trumpųjų bokštai. Sargyba taip pat siems”, kuriems raudonoji krautuvių, kurios prekiaugentų akis nukreipus nuo bangų leidžiamas žinias, turi gerai išlavintus šunis, komunizmo vėliava prie jančios prekėmis, kurioms
tikrųjų šalies išdavikų.
kurių eilėje buvo ir viena Fort Missoula stovykloj širdies. Juk ne kas kitas ir neįvestos kortelės.
Būkime atsargūs su ko apie Hitlerį, kad būk Hit- dabar yra, 1,100 italų ir
munistais.
Nesusidėkite leris yra tiesioginis Moha- 660 japonų. Fort Lincoln
Lietuvių komunistų parsida ginklas — vadas. Sumažink
DRAUGE DARBININKE,
su
komunistais
į jokį ben mmed’o ainis. Sakoma, stovykloje yra 422 vokievėlių laikraščiai apšaukia visus laikraščių autoritetą, o tuomet
platink du syk savaitini laikraštį
lietuvius pro-naciais, kurie ne-; galėsi lengvai žvejoti sudrums- drą darbą. Apsaugokite kad japonai nori įkalbėti čiai.
savo
organizacijas
nuo
ko

sideda su komunistais. Tačiau!tame vandenyje,
visiems Moslem’o tikybos Priešų nepiliečiai stovy“Darbininką”
jie neturi nei mažiausio įrody-! Jeigu paieškotume lietuvių munizmo agentų.
sekėjams, ypač, kurie po klose dabar traktuojami
Lietuvių
tarpe
nėra
na

mo, kad lietuvių tarpe būtų pro-!tarpe pro-nacių. tai jų rastume
Anglijos valdžia, kad rei- taip pat, kaip Federalių
Jis yra tikras tavo draugas
cių,
bet
yra
komunistų,
nacių.
i tarpe komunistų, kurie dar ir
kia daugiau garbinti Hit- kalėjimų kaliniai.
T rokšti laimės ir teisybės — skaityk
Komunistai labiausia puola j šiandien negali suprasti kaip kurie ne taip seniai buvo leris. Mat ašies valstybės
--------------lietuvių laikraščius, nes žino, galėjo Hitleris pulti Rusiją, tu- uolūs nacių rėmėjai.
daro viską: jie suranda ir Britai Traukiasi Malajos
“DARBININKĄ”
Komunistai yra baimėje “geltonus arijus”, (japo
kad spauda yra galingiausias rėdamas draugingumo ir neir tą baimę jie bando su nus), ir japonai išranda
Pusiasalyj
“Darbininkas” metamskainuoja $4.00
_______
mažinti įvairiais pravar
Pusei metų ...................................... $2.00
Hitlerį paeinantį iš Moha- Tokio, Japonija, sausio
džiavimais, skundais.
Imant sykį į savaitę metams.........$2.00
mmed o. Jeigu priimsime 12 — Japonijos radio praPusei metų ...................................... $1.00
Clevelando ultra tauti dėmesin ašies tezę, tai neša, kad Japonijos kaninkų - laisvamanių “Dir rasime, kad arijų esą: gel- riuomenė smarkiai puola
Čekius ar money orderius siųskite:
Britus
va” baisiai puola katalikiš- tonųjų, juodųjų, raudonų- besitraukiančius
“DARBININKAS”
Ijkos minties laikraštį “Lie- jų ir kitokių. Taipgi ir ra- Malajos pusiasalyj. Japosime,
kad
Hitleris
ne
arin
ai
tvirtina,
kad
jų
jėgos
! tuvių Žinios” ir jos redak
366 West Broadvvay,
South Boston, Mass.
torių adv. S. Gabaliauską. jas - nacis, bet mahometo- užėmė Kualą Lampur, Ma
Lct Your Answer to Bombs Be—BONDS!
Suprantamas dalykas, nų ainis. Reiškia ašies vai- Įaja valstybių Federacijos
kad “Dirva” negali pakęsti stybių politika: Dumk akis sostinę, kuri randasi 200
savo konkurento, kuris sa kaip drūtas, bet tik savo mylių nuo Singapore. Taj čiau Britai sako, kad KuaSMAGU MELSTIS
vo turiningumu žymiai ją naudai. Laikų žymė.
NEPILIE6IŲ STOVYK- ia ^.mPur tebėra jų konIš Geros Maldaknygės
pralenkia.
j
trolėje.
“Dirva” gruodžio 26 d.
LOS PAKEISTOS
'Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
Japonai giriasi, kad jiem
laidoje rašo:
K
alėjimu
pavykę sudaužyti 23 Britų
už labai nupigintą kainą:
“Trejetas Lietuvių kata
Wc are flghting enemies who will stop at noiinng. With our
likų kunigų, nepakęsdami Washington?D. C., sau. sunkvežimius ir septynius
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
homes, our very lives at stake. shall we stop short of giving our
liai, 192 pusi................................................................
35c.
dimes and dollars for Defense? Buy Defense Bonds and Stamps
šio
12
Prasidėjus
karui
tank
“
s
"J
Šalnotus
veziGabaliausko vienpusiškų
every day, every week. Buy as if your vėry life depended upon
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro virieliai,
| rašinėjimų, užsiprenume su Japonija .Vokietija ir I- m.us Kuaa ^mput siaunit. lt doesl
384 pusi. ______________________________ -.....
65c.
ravo Dirvą, norėdami ma talija, visos stovyklos tapo neJC' «• du traukimus, ku
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams
tyti ir patirti antrąją pusę pakeistos panašiai į kalėji- nais veze kareivius m.esmaldaknygS, tinkama prie Pirmos Sv. Komuni
Apsaugos Bonus Galite Užsisakyti visų klausimų, kad galėtų mus. Prieš karą Fort Lin- to Pokarinėje dalyje.
jos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių maldos iliustrūotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254
geriau
nusivokti
ir
orien
pusi. ................................................. ..................... ........
50c.
coln,
N.
D.
ir
Fort
Missou

“Darbininko” Administracijoj
tuotis”.
la, Mont. stovyklos buvo Britai Nuskandino Priešo
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai..... ......... $125
Tik
jau
juokingas
šis
aptvertos
tvora
ir
patru

Laivą Su Kareiviais
BONAI NUO
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti
“Dirvos” redakcijos pa liuojamos kareivių. Tačiau
apdarai ____ ------------- ---------------------------------- ------- $1.50
$ 18.75 (Prinokus gausite
$25.00)
reiškimas. Kas gi tie “tre- Fort Stanton, N. M. sto-' London, sausio 12 — Bri90c.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuioidiniai viršeliai
i jetas lietuvių kunigų”, ku vykla, kur randasi 410 Co- tų submarinai nuskandino
$ 37.50 (Prinokus gausite
$50.00)
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuioidiniai viršeliai
rie be “Dirvos” negali “nu lumbus laivo įgula, nei ne- priešo transportinį laivą,
$ 75.00 (Prinokus gausite
$100.00)
su kabike ............ ......... .............. ........................ ........ $1.50
sivokti
”
?
Pati
“
Dirva
”
yra
buvo
aptverta.
kuriuo
vežė
kareivius,
Io$375.00 (Prinokus gausite $500.00)
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
555 pusi. ---------- -------------------------------------------- ----- $2.50
įrodžius,
kad
ji
ko
ma

Dabar
ir
Fort
Stanton
nian
jūroje.
Sakoma,
kad
$750.00 (Prinokus gausite $1,000.00)
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai,
žiausia nusivokia įvairiais tapo aptverta. Visas tris laivas buvęs vidutinio diraudoni kraštai, 384 pusi. _______ ______ ____
65c.
Platesnių informacijų apie Defense Bonds klausimais.
stovyklas per 24 valandas durno.
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė,
ir Stamps galite gauti "Darbininke", 366 W.
“Dirva” neatskiria kata saugo gerai apginkluota;
------parinktos gražiausios maldos, Šilkinė labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai___ _______ $1.30
Broadway, So. Boston. Mass., U. S. Paštuose, likų kunigų nuo nezalež- sargyba automobiliais ir, • Kaip pranešama, KauGYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ..._.T.......... .. 20c.
■■ ■
■
į no apylinkėje vėl pradejuBankose ir kitose įstaigose.
ninkų pryčerių. Galimas
dalykas, kad “Dirvą” užsi likišką lietuvišką laikraš- sios veikti trys pieninės,
"DARBININKAS"
Lietuviai, pavieniai ir draugijos, užsisa- prenumeravo nežaležnin- tį, o ne laisvamanišką, ku- Ryšium su tuo padidėjęs
366 W. Broadway,
t- So. Boston, Mass.
> kykite bonus "Darbininke''.
kų
^aUiikų.• ris nę.kartą savo raštais''ęięno pristatymas Kauno
C- f * . >
nigai gali pas inKti Kata- yra apjub'dinęs kunigus.1 ^mieste.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

KIBIRKŠTYS

Pilkite Apsaugos Bonus
Ir Ženklus

II
DARBININKAS

•*>JT

■■■ 1

Ragina Suregistruoti Lietuvius
Karius

eecond-cl&jBS matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Bosioi.
under the Act of March 2 1870
acceptance for maillng at speolal rate of postage provided for tn Secuon Uita '
Act of October 8, 1917. authorized on July 12. 1918

Catered

m

SUBSCRIPTION RATES:
Jomeetic yearly_____________ $4.00

PRENUMERATOS KAINz
Amerikoje metams ___
H .v

Oomeetic once per week yearly >2.00 Vieną kart savaitėje metams >2.00
Forelgn yearly_____________ >5.00 UžBieny metams ___________ >5.00
Forelgn once per week yearly >2.50 Užsienyj 1 kart savaitėj metams >2.50
DARBININKAS

South Boston. Maas

MS West Broadway,
Telephone SOUth Boston 2680

Pagaliau Sis Tas Daroma
Kalba apie taiką? Tai nepopuliari kalba, net lyg
ir pavojinga. Pirmiau negu apie ją prasitars, eilinis pi
lietis neramiai apsidairo, ar apilnkui nėra kokio įtarti
no asmens, kurs tave paskaitys “izoliacijonistu”, “defeatistu” ar net sabotažistu. Gi rašyti dabar apie taiką
— tai reikia stambokos civilinės drąsos. Mąstyti ar
melstis — kas kita. Į minties ir širdies sritį privalomo
ji politinė dogmatika dar nesurado galimybės įsibrau
ti.

Tad apie taiką tiesioginiai nekalbėkime. Pastaty
kime klausimą šitaip: kas tebenori kariauti? Privalo
mas atsakymas, žinoma, turi būti toks: visi. Supranta
ma, kad čia kalbama ne apie puolimo, bet apie apsigy
nimo karą, kurį dabar Amerika veda. Kitais žodžiais,
pulti nenori nieks, bet gintis privalo visi — frontas ir
užnugaris. Bet kaip apibūdinti apsigynimo karą ? Kiek
vienas užpuolikas sakys, kad jis tik ginasi, nes geriau
sias apsigynimo būdas tai pačiam pirmiau pulti. Gi
užpuolikas visados įkalbės savo tautai, kad kaimynas
būtinai ją puls, tad reikia, gintis, vadinasi, pirmam
pulti. Toliau, karas galima taip gudriai išprovokuoti,
kad užpuolikas, kaip paskui istorija išparodo, buvo
priverstas pulti. Pagaliau ir pats kalčiausias puolikas,
susidūręs su smarkesniu už save oponentu, atsiranda
tokioj padėty, kad pats yra puolamas ir tuo būdu yra
priverstas gintis ir skelbti, bent saviškiams, kad veda
apsigynimo karą. Tai panašu į vieną štai kokį įvykį
(tai ne pasaka, bet tikrai įvykęs faktas). Vienas plėši
kas įeina į mėsos krautuvę ir atkišęs revolverį reika
lauja pinigų. Šauti jis nenori. Mano, kad nusigandęs
savininkas klusniai jo reikalavimą išpildys. Bet savi
ninkas griebia ilgą peilį ir puolą banditą. Tai įvyksta
taip netikėtai, kad banditas nespėja pabėgti ir ginda
mas jau savo gyvastį, nušauja savininką. Teisme ban
ditas teisinasi, kad savo apsigynimui tai padarė. Teis
mas, žinoma, į tai neatsižvelgė ir banditą nuteisė mir
ti. Taip ir dabartinėj karo padėty. Užpuolikai jau pri
versti gintis, bet ar tai juos išgelbės?

II DALIS

Mons. Fulton J. Sheen

KUN. J. A. KARALIAUS
Premijuotas Vertimas
KALBŲ PER RADIO RINKINYS

Išverta iš Anglų kalbos
A. V. Atkočius

Šeštas Žodis-Tingumas
"ATLIKTA"
Bet mūsų dar nėra pabaigtas. Svarbu re
alizuoti tai, nes yra tingumo apsėstų žmonių,
kurie save teisinasi sakydami, kad jiems tik
reikia tikėti į Kristų ir taip jie išgelbės savo
sielą. Ištikrųjų Jis, kuris dirbo taip sunkiai
dėl pasaulio atpirkimo, neatėjo tam, kad paliuosuotų Jo sekėjus nuo darbo. Tarnas ne
što/ aukščiau kai jo ponas. Vien tik tikėji
mas į Jį neišgano, nes tikėjimas be gerų dar
bų yra žuvęs. Nėr gana studentui turėti vien
tik pasitikėjimą mokytojo mokslu; jis turi
irgi mokytis. Nėr gana ligoniui turėti pasiti
kėjimą gydytoju; jie turi dirbti kartu su juo

L.R.K. SUDARO
IŠTREMTŲJŲ
SĄRAŠĄ

• Spaudos žiniomis, Lie
Gerb. Bastūnas apie lie- Dabar laikas susirūpinti, tuvos
Raudonasis Kryžius
tuvių karių suregistravi- dabar jau truputį vėlu, da
sudarinėja
tikslius sąra
mą štai ką rašo "Ameri- bar turėtų kiekvienas vikoj”:
suomenės veikėjas, kiek- šus apie tuos lietuvius, ku
"Per aną Didįjį Karą vienas dvasios vadas, kiek- riuos bolševikai deportavo
Maskolijos gilu
daug mūsų jaunųjų lietu-.vienas kuris ar vienaip ar sovietų
mom
Iš
sąrašų
surašomos
vių stojo savanoriais, gynė kitaip turi bent ką bendra
savo gimtinį ir savo tėve- su mūs lietuviais, kiekvie atskiros kortelės apie
nų pasirinktą kraštą, ant- nas, kuris skaitosi save kiekvieną deportuotąjį. į
rą tėvynę — Jungtines lietuviu, žodžiu, visi mes kortelę įrašoma vardas ir
Valstybes. Gynė ir begin- turėtume laikyti šventa pavardė .amžius, profesija
darni galvą paguldė. Jie pareiga Dievui ir tėvynei, ir kitos žinios. Iki šiol su
mirė, kad mums būtų ge- surinkti visų katalikų, vi rašyta jau 7,000 kortelių.
riau gyventi, jie mirė, kaip sų lietuvių vardus, pavar- Daugiausia išsiųsta valdi
mūsų bočiai mirė: už lais- dės ir net antrašus, kurie ninkų, ūkininkų, darbinin
vę, už tėvynę. Jų vardai ir buvo pašaukti ar kurie kų ir laisvų profesijų žmo
Lietuvos vardas turėtų už- stojo savanoriais. Ir ra- nių. Didelį nuošimtį suda
imti aukštą garbės vietą šant jų vardus, labai svar- ro moksleiviai ir nepilna
Amerikos istorijoje.
bu pasiteirauti, kur jie mečiai vaikai.
“Kai Amerika atsišaukė, stojo, į kurią kompaniją,' Iš ligšiol surašytų korte
pavojaus metu, į savo vai- kurią diviziją. Ką reikės lių matyti, kad išsiųsta:
kus ir augintinius ir prašė daryti su tokiais raštais, 1,000 ūkininkų, 800 valdi
stoti į Pirmąjį Didįjį Karą/su tokia sąskaita, dar da- ninkų, 800 moksleivių, 600
visi kaip vienas atsiliepė, bar per anksti pasakyti, mokytojų, 500 nepilname
ėjo ir stojo. Ir lietuviai ne- bet, tikėkite manimi, neuž- čių vaikų, 300 darbininkų,
atsiliko. To mūsų bočių ilgo paaiškės, neužilgo ims virš 100 karininkų, 46 gy
žirgo gal ir nebalnojo, bet vėl ieškot tokios sąskaitos, dytojai, 44 studentai, 27
vis dėlto į karą stojo, ka- O jeigu kiekvienas lietuvis advokatai, 18 inžinierių, 18
riavo ir — negrįžo. Visi galės nors vienu kitu var- agronomų, 13 vaistininkų,
juos gražiausiais žodžiais du padėti, sąskaita bus pil- 19 gailestingųjų seserų, 18
svęįkino, skambančiais šū- na, parodys ką lietuviai žurnalistų, ir 5 akušerės.
kiais išlydėjo, ant rankų daro ir padarė, kaip jie
San Francisco garsūs žuvininkai, prasidėjus ka nešiojo, bet pamiršo pa- mūsų kraštui tarnavo ir
rui su japonais, pasiūlė savo kelis šimtus laivelių, ka klausti jų vardų.
į tarnauja. O tai svarbu, be
ro reikalams per visą karo laiką. Ir štai visas miestas “Po ano Didžiojo Karo, galo svarbu,
laivelių ilsisi ligi jie bus užkinkyti darbui.
kai mūsų didžiūnai pasira-;
, . . . , ,
nusikamavę, tai ir Japonijos desperatiškumas išga
ruos. Ką tada darys išmintingieji demokratijos va
dai? Norės pakartoti Versalio traktato klaidas, keletą
stambių valstybių pasmaugti ir išperėti sekamąjį pa
saulio karą? Vargu. Vieno bandymo užteko. Pagaliau
demokratijos vadai aiškiai pasisako, kad šis pasaulio
karas turės būt paskutinis. Kaip tai jie įvykdys?
Smaugdami buvusius savo priešus? Ne. Duodami pro
gos jiems gyventi. Ramybę ir taiką gimdo ne kerštas,
bet žmoniškumas.

šė taikos sutartį ir vieni*
Tad' V1S1 » darb«' JeiSu
kitam pasižadėjo daugiau f“10/’ Jog kaimynų vaikraujo nelieti, visų karo ka s buvo paimtas ar pats
nukamuotų kraštų va). stojo j kariuomenę, pasidžios ir visuomenės norėjo /įraukite, kur stojo ir kažinoti, kiek kiekvieno kra- da st0J° *£,k,ur ““^n
što žmonių stojo į karą, Lar?auJa' . ok* darbą at
idek krito, kiek grįžo ir ūkdami, Jus pas.tarnaus.kiek amžiną ramybę sau te ^menkai ir atnešite jau
užsitarnavo. Valdžia tuo- “”iai užsitarnautą, bet iki
jau kreipėsi į visų tautų ir šiol nepripažintą garbę vii
tikėjimų vadus, į organi- 531 Lietuvai ir visiems he,
zacijas, į parapijas, kad tuviams.

Tad, pasidėkojant kai kurių kariaujančių valsty
suteiktų vardus visų, kubių sunegalėjimui ir demokratijos vadų išmintingai į rie savanoriais ėjo ar buvo
politikai, karas gali savaime išsieikvoti. Ar tas mo pašaukti tėvynei, Amerimentas kiek tolėliau, ar visai arti, suvokti tiksliai ne ; kai, ginti. Visi pagirdo, sugalime, bet reikia prie jo ruoštis, kad neužkluptų mus skubo tai įvykdyti. Bet jau
netikėtai. Ar ruošimės?
buvo per vėlu. Lietuviai

y

“Būtų malonu ir džiugu
išgirsti, ką kiti apie tokį
sumanymą mano, kaip jie
į visą tai žiūri. Dar maloniau būtų išgirsti, kad keli
mūsų vadai tuo darbu užGalų gale kad ir nerangiai, šis tas jau padaryta: ' nebegalėjo pilnos tokios siimtų ir aiškiai paaiškinsusibūrė Nepriklausomos Lietuvos Taryba. Jei susi* sąskaitos padaryti. Daug tų, kas darytina. Bet kol
kūrė, tai ne vien formalumo dėliai. Ji turės veikti, ar jų vaikų ir tėvų stojo, tokie vadai atsiras, nedelsdaug krito, bet kiek ir ku- kime, nelaukime. Rankų
bent kol kas apsidairyti, kas bus darytina. Visiems rie, vien Dievas žinojo ir nenuleiskime, visi savaip į
aišku, kad politinė Lietuvos padėtis šiuo momentu la . tebežino. O kaip tik tokia darbą stokime, kad turėtubai sunki. Nepriklausomybės perspektyva paini ir mig j sąskaita buvo mums rei- me ką tiems vadams parolota. Tad Tarybos uždavinys sudaro nepaprastai sun kalinga, verktinai reikalin-’dyti, kai jie tuo darbu sukią naštą. Netenka abejoti, kad visa mūsų išeivija nuo ga!
įsirūpins. O kad jie tuomi

Tačiau šiuo atveju užpuolikai ne tik smarkiai gi
nasi, bet dar ir Japoniją į karą įtraukė. Sakoma, kad
Japonija vien iš desperacijos kariaujanti. Tegu bus ir
taip. Bet gerai apsiginklavęs desperatas tiek žalos pa
daro, kad išmintingi žmonės, matydami, jog jam lik
viduoti prireiks be galo daug nuostolių panešti, mėgi
na jį kaip nors nuraminti. Demokratijos vadai visų širdžiai padės Tarybai tą naštą sėkmingai pakelti, po “Už tai dabar mums lai- susirūpins, ir greitai susipirma išmintingi. Ir Japonija tik tol bus desperatiška, ja nesuklupti ir ją įnešti į ištroškusias laisvės sielas. kas susirūpinti, kad vėl rūpins, nėra ko abejoti,
kol tikėsis laimėti. Gi jei kiti jos talkininkai bus visai. Vienybės, rimties ir — maldos.
K. kas panašaus neatsitiktų. Tad, į darbą”.

ASMENINE LAISVE

I

ir vartoti tam tikrus vaistus, kuriuos gydy
tojas jam duoda. Nėr gana didžiuotis, kad
Vašingtonas buvo mūsų žemės tėvas, bet
mums — kaipo Amerikos piliečiams — rei
kia prisidėti savo dalimi prie Amerikos iškė
limo. Taigi neužtenka vien tik tikėti į Kristų
— mums reikia gyventi, kaip Kristus gyve
no; ir iki tam tikram laipsniui — mums rei
kia mirti, kaip Kristus mirė. Jo žodžiai nepa
liko vietos dviprasmiškumui: “Kas neima
savo kryžiaus ir Manęs neseka, tas nėra Ma
nęs vertas. Kas laimi savo gyvybę, praras ją,
ir kas dėl Manęs prapuldytų savo gyvybę, at
ras ją”. Ką Jis padarė su savo žmogiška pri
gimtimi, mes irgi turime padaryti su savo—
pasodinti ją Kryžiaus žemėje ir laukti atsi
kėlimo: Amžinų Velykų. Šv. Povylas rašo Korintiečiams, kadangi jie dabar liūdi — vėliau
jie bus paguosti. Šv. Petras rašo, kadangi da
bar mes kenčiame su Kristumi, tai ir su Juo
vėliau mes būsime laimingi.
Dvasioje aptingusiems tuose pasakymuo
se nėra vilties! Mūsų Viešpats yra lyg antspauda, mums gi reikia būti tos antspaudos
paspaustiems. Jis yra pavyzdys, mums reikia
prie to pavyzdžio sekti kiek galime. Kry
žius yra sąlyga, mes turime būti prie jo pri
kalti. Mūsų Viešpats taip mylėjo Jo kryžių,
kad jo žaizdas, Jis net pasilaikė savo garbė
je. Jeigu jos taip Jo įvertintos, jos mums neb-

gali turėti tik šiokios tokios vertės. Jų pasilaikymas yra priminimas, kad mes turime
būti tuo ženklu paženklinti, ir ta antspauda
atanspauduoti. Teismo dienoje Jis kiekvie
nam sakys: “parodyk Man, tavo rankas ir ko
jas. Kur pergalėjimo žaizdos? Ar tu gi, neko
vojai dėl teisingumo? Ar tu nelaimėjai ko
vos dėl teisingumo? Ar tu gi netapai pikty
bės priešas?” Jeigu mes galėsime įrodyti, kad
mes buvome Jo kariai ir parodysime žaizdas
savo rankose, tuomet mes galėsime džiaug
tis mūsų pergalėjime. Bet nelaiminga mums,
jei iškeliausime iš Kalvarijos, iš šios žemės
kelionės, su baltomis ir be žaizdų rankomis.
Bežvelgiant į Jo užbaigtą darbą ant kry
žiaus ir į mūsų dar neužbaigtąjį, mes gauna
me iš šešto žodžio du pamokinimus. Pirma,
mums reikia saugotis dvasinio tingumo, nes
jo bausmė yra didelė; ir antra, mes turime
darbuotis savo gyvenimo tinkamam užbaigi
mui.
Evangelija turi tris pavyzdžius tingėjimo.
Buvo paikos mergaitės, bet skaisčios ir tin
ginės. Išmintingos mergaitės pripildė savo
žibintuvus aliejumi ir laukė, kol išgirs žings
nį prisiartinančio jaunikaičio. Apsileidusios
gi mergaitės, pamano apie aliejų, ir pailsusios laukimu užmiega. Kai jaunikaitis ateina,
išmintingos merginos užsidega savus žibin
tuvus ir priima jaunikaitį. Bet tuomet apsi

WRONG NITMBER!—Cutting
telephone lines is bad business at best, būt William Beresford (above), who police
say adniitted naving eut San
Francisco
telephone
lines,

merely m an attempt to “steal
the wire.” is held as suspected saboteur tor tampering
with army's Communications.

leidusios mergaitės išeina pirkti aliejaus, bet
visi miega, krautuvės uždarytos. Jos sugrįž
ta į vestuvių pokylį, bet durys uždarytos. Jos
šaukia: “Viešpatie, viešpatie, atidaryk
mums”. Bet Jo atsakymas: “Iš tikrųjų, sa
kau jums, aš jūsų nepažįstu”. Mūsų Viešpats
užbaigia palyginimą šiais žodžiais: “Budėki
te tat, nes nežinote nei dienos nei valandos”.
Antras pavyzdys tingumo buvo palygini
me nevaisingo figos medžio: “Vienas žmogus
turėjo figos medį, pasodintą savo vynuogy
ne, ir atėjo ieškoti jame vaisių, bet nerado.
Tuomet jis tarė vynuogyno užvaizdai: Štai
jau treji metai kaip ateinu ir ieškau vaisių
šiame figos medyje, ir nerandu; iškirsk tat
jį, kam dar žemę užima”?
Trečias pavyzdys buvo talentų palygini
me. Jis, kuris gavo penkis talentus, užsidir
bo kitus penkis; tas, kuris gavo du užsidirbo
dar du; bet tas kuris gavo vieną talentą, už
kasė jį žemėje. Apie jį Viešpats pasakė: “Pik
tasis tarne ir tinginy, tu žinojai, kad Aš piaunu, kur nešėjau, ir renku, kur nebarščiau;
taigi... atimkite iš jo talentą ir duokite tam,
kuris turi dešimt talentų. Nes kiekvienam
turinčiam bus duota, ir jis apščiai turės; o iš
to, kurs neturi, bus atimta ir tai, ką jis, regi
si, turįs. Ir nenaudingą tarną išmeskite lau
kan į tamsybes; ten bus verksmo ir dantų
griežimo”.
Bus daugiau

. Antradienis, Sausio 13,1942

ĮNINKĄS
vokięčių kariniams tiks
lams.
Vokiečių kontrolė nuėjo
net iki to ,kąd net ir privačių butų baldus vokiečiai
pasiėmė savo kontrolėm
nugyvendinę bolševikai, p Rugpiūčio mėnesį vokiečių

žinant savininkams ūkių,
ūkininkams daroma labai
didelė skriauda. Memo
randume sakoma, kad di
džiuosius ūkius paversdami į sovchozus juos visai

tį parapijos kaimyną kleboną,’
bekalbant, vieškanįbaryje durų
varpelis suskambino. Klebonas
atsiprašęs nuėjo į raštinę. Už
dvidešimts minučių kviečia ma
ne ateiti. Perstato mane trims
savo parapijos sodalietėms, ku
rios atėjo klebonui pagelbėti pa
šios svarbios progos pramokti rapijos veikime. Tų merginų
pagelbą teikti kitiems nelaimės be galo graži dvasia paveikė
metu. Ankščiau ar vėliau, Lie-' klebono širdį, ir jų negalėdamas
tuva at£avus nepriklausomybę, savyje palaikyti tą džiaugsmą
reikalaus iš mūsų Federacijos pakviečia mane būti liudininku.
pagalbos. Sodalietės, pramoku Geriausiai viena iš tų sodalie
sios “pirmosios pagelbos” svar čių išsitarė: “Jei mes galime
bumus, galės tapti mokytojoms daug brangaus savo laiko pra
mūsų parapijos moterims, ku- leisti pasaulio kvailumams, korios rūpinsis Lietuvos sužeistai- dėl mes negalime pasidarbuoti
šiais kareiviais ir ligoniais.
savo parapijai. Mes pačios atė
jome pasisiūlyti. Jei žmonės ei
na ir aukoją savo darbuotę —
Tavo Parapija
Pradėdamas šį raštelį, užvar- “Fire warden”, “Auxiliary podinau i “Tavo Parapija”. Dau- lice’ kodėl mes negalime būti
gelis sodaliečių sakys: *Kaip!savo Parapijai irgi “auxiliary”.

MUSU SODALIETĖS
Sveikos Paneles:
Manau visos linksmai sulau
kete ir praleidote Šv. Kalėdas.
Svarbiausia
visos dovanėlės
Kiek daug jų šį metą buvo, kur
tik nueisi, kur tik akį užmesi,
visur kambarių stalelius dabino
prietelių Kalėdų linkėjimai ir
dovanos. Ačiū Dievui, kad turi
me Kūdikėlį Jėzų savo tarpe.
Kaip šaltas ir šiurpulingas būtų
pasaulis be Kristaus Gimimo
šventės.

Naujos Valdybos
Kiekvieną metą, verčiant nau
ją Kalendoriaus lapelį, sodalie
tės renka naują valdybą arba
ištą, pačią užtvirtina. Linkiu isrinktom valdybom geriausio pa...
. ...
. ...
sisekimo ir ištvermes siais metais didelius darbus nuveikti

prie vokiečių tą padėtis įr komisaras paskelbė įoakytoliau tęsiama. Nuo to ū- mą, kad po birželio 22 diekio produktų gamybos na- nos įsikriausčiusieji į bušumas
labai nukenčiąs. tųs turi įrodyti, kad ten
Tame pat memorandume esantieji baldai yra jų,
taip pat nurodoma, kad vo- priešingai — tįe baldai
kiečių nustatytos žemės ū- konfiskuojami Vokietijos
jkio produktams kainos e- Reicho naudai.
saųčios perdaug žemos ir 1941 metų rugpiūčio mėvedančios ūkininkus į ban-, nėšio pabaigoje
Kauno
krotą.
I miesto ir apskrities komiSovietų Rusijos okupaci- saras įleido įsakymą, kad
jos metu Lietuvos žemės y,8as bolse,vlkų nusavintas
Ūkio Kooperatyvų Saįųfl.^“^88’ °talP
'r
ga Lietūkis; pieno Perdi"-.‘“f*“ but« usregistruotas
bimo kooperątiįių Ęen- atitinkamose vokiečių ,.
drovių Sąjunga Pienocen-!81®*^ ’kl

tai mano”? Taip, visų mūsų
Nepeik Savųjų
Lietuvių parapijų ateitis ir,
Skaudžiausia yra išgirsti iš
veiklumas remiasi ant kiekvie.
lupų savo tautos žmogaus papeikimo savo veikimo, savo paparapijų klebonų ne kartą yra
,
r
,
rapijų etc. Laikinai mums gal
P“**' A
butų “a‘ona-‘ išrodo, kad mūsų parapija prasjei mano parapijos sodalietės »?
.., .. . .
Marijos garbei.
. ,
,
.
ciausia, neveikliausia, kitais zotiek jdetų širdies j parapijos
džiais atsilikusi. Kuomet pavaSusirinkimas
darbuotę, kiek airės ar prancū- žinėjame po kitas vietas ir ma
*
zės. į savasias”.
Jaunutis, tik 5 mėnesių karo pabėgėlis, kųps tik
Naujosios Anglijos Sodaliečių Ar neskaįtote laikraščių? Ar tome kas ten yra — tuomet sugrįžę namo sakome: “Ačiūdie- k4 atvyko su tėvais (French-American) į New Yorką
pirmininkių susirinkimas įvyks raštinėse, dirbtuvėse negirdite
vui” mes turime gerą ir darbš-iš Europos padangių keliais.
sekmadienį, sausio 18-tą, 1942 kaįp jo§ nuolatos kalba apie sametais, Lovvell. Mass., 2:15 vai. vo parapijos veikimą? KorUvi- tų kleboną, pageibininkus. Lie
Ona Katkąuskaitė
tuviai turi vieną širdingą ir atauncai, sviesto — trys ir
fi° pi®tU- Visos v ald> bos narės mo vakaras, telephone whist, .
. M
.
Malonu buvo skaityti sausio pusė aunco (100 gramų)
ir sodaliečių kuopų pirmininkės Bingo, koncertas, ir eilė kitų
p0Salq: prastas
pąUk
pažymėjimą
Įr auncai marmalado, bet
štiš, kuris terčia savo lizdą
lizdą””,, mėnesio
mėnesio leidinyje
leidinyje paž;__„
_ ...
teiksitės dalyvauti.
teisingų ir leistinų pramogų.
Ieškokime savo parapijoje sau- panelės Onos Katkauskaitės, j° *r Pa§»al korteles negaliKaip mes Sodalietės galime lutės. Jei durys uždarytos, ati- Metropolitan Operos daininin- ma. &auŪ. Be to, dar mene
Raudonasis Kryžius dirbti? Gal mūsų parapijos klenlm /in
au i m 4" iiir
sim
duodama dešimts
. .
„ ,
,
. ,
.. * daryk ir pamatysi, kaip skais- kės.
Visuose miestuose Raudona- bonas nenori, kad mes dirbtu-- _
,
.......
pusė aunco kruopų ir 14
T. ..
.
a-a.
...... tus saulutes spinduliai nusvies
sis Kryžius laiko savo pamokas me? Darykite panašiai: kelios .
;
auncų miltų.
“First Aid”. Mūsų Sodalietės savaitės atgal jūsų redaktorius V1S^’ ta'° ai ln^ min i*
Klausimai

Lietuvoje taip pat įvęs-

neturėtų pro pirštus

praleisti’apsilankė pas vieną svetimtau-

Qyyyhg MŪS F-ši

P-lė v. K., Norwood — Legion
of Decency skiria paveikslus:
‘Henry Aldrich for president’,
‘Military Academy’ ir ‘Rags to
riches’, kaipo class A. paveiks-

į-as priverstinas gyvulių ir

įį^į0 produktu pąrdavinėjįraas Kokios Žemos kąinog nustatytos Ūkio proataros, galima matyti
Ius •
jau ir iš to, kad oficialios
Panelei J. M., Worcester —; ir neoficialios
(juodosios
Scenos veikalas “My Sįster Ei-: biržos) kainos labai daug
leen” objectionable in parts. skiriasi. Pavyzdžiui, svįesVeikaias: “it happens on Ice”, to kilogramas oficialiai
kainuoja 8 rublius, o tuo
yra O. K.
tarpu ūkininkai privačiai
Linkėdamas viso gero
parduodami gauna po 15pasilieku Jūsų
DĖDĖ ANUFRAS. 20 rublių už kilogramą.
Lašinių oficialė kaina yra
10 rublių, tuo tarpu priva
čiai kilogramas pardavinė
jamas po 20 ar 25 rublius
už kilogramą.
Vokiečių
Nr. 10—Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato nustatytomis
kainomis
New York, N. Y., 1941 m. gruodžo 31 d.
rugpiūčio viduryje vokiečiaį supirkinėjo Lietuvoje
L LIETUVOS EKONO- bolševikų duotą žemę vo nuo bolševikų konfiskaci
kiečiai iš jų vėl atėmė, bet jos išlikusius arklius tarp
, seniems savininkams jos 4 ir 7 metų senumo.
VOKIEČIŲ
negrąžino.
Jau vien tik per pirmąjį

1 Marija, Motina šventybės!
Duktė Tu žemės ir dangaus,
1 O aukure dangaus skaistybės
Tu Motin’ Dievo ir žmogaus.
I Duok linksmybe, Tu Marija,
■ Siely gyvybe mūs? esi
Į mus žvelgi — širdis atgyja,
lr Dievo širdin jau neši.
O Motin’ meilės begalinės!
O Motin’ Dieviškos širdies,
Lai skarflba Tau širdies ugninės
Giesmė šešėlyje mirties.
V. S.

Spaudos Biuletenis

OKUPACIJOJE
Tęsinys

Kur Pranciškus, Ten Taika
trokšti taikos,
užsisakyk pats ir paragink savo
draugus ir kaimynus užsisakyti

Pirmiausia vokiečiai paliko veikti bolševikų ekonominę sistemą, tiek, kiek
jiems tai atrodo naudin-

Pastebėtina, kad užgrob- okupacijos

tras ir Akcinė Bendrovė aos* Neabejotina, KaQ tai
Maistas buvo paverstos dartųną su tuo tiksiu, kad
valdžios agentūromis, to- P-^^aavinanią
Lietuvos
dėl su visais savo skyriais turtą jię galėtų kaip gąiiveikė ir per pkupącijos lai-ln»?J««^>«ntk<d"iotl:
ką iki vokiečių įsiveržimo.N.ezlar!nt »
,kad v*
Dabar per tas ekonomines kleclal labal da!?? femesuorganjzacijas'
vokiečiai k,° «ami“U 18 ^Y08 I8'
siekia savo tikslų. Mat,
J** nepatiekia net
tos organizacijos yra jsi- Pačių reikalingiausių pragyjusios didelį ūkininkų a»Qnes.. gammių.
Pavyzpasitikėjimą dar iš prieš- ‘izll‘1' a*ai žiemai vokiečiai
okupacinių laikų. Patį v'sa‘ neP?8*ta
na'
Lietūki ir Pienocentrą su ■Pams apąUdyti. ktsizve visu turtu vokiečiai yra ®Ian { a1’ .kad Lietuvoje
paėmę savo žinion, kas
a al . Saitas ž,eroc>s.
matyti iš vokiečių Ūkinės SYYeptojąi abai sunkiai
Komandos
(Witschafts- k?ncIa nuo s^c.*°- nes valk
kommando) rugpiūčio 23 Vls’ ,nama] nekuręųanu dėl
dieną išleisto įsakymo vi- anShų nebuvimo,
siems Lietūkio sfcyrįams? Lletuvos finansal ta*P
pat paimti visiškon Vokiep taįp pat ir žemės ūkio ir
vartotojų kpopeiatyvams, ^8t k°“trolen. Lietuvos
kuriuo reikaląujania su- ®ankas. Paverstas Reichsteikti žinias' apie turimas k'-editstelle
o Lietuvos
manufaktūros (vilnonės ir
Bankas payerpusvilnonė's), odą ir meg-i8^8 P>'esde>’ar Banko sky

stimų prekių
atsargas.
Tuo pačiu įsakymu
aemes šią,s metais
drauste tas prekes parda-!8^ įvairiems augalams,
vinėti. T«p pat įspėtVkad 8unkų Pokyti, nes tara
įsakymo
nesilaikantieji 4kyin.y nėra Įs ĘieĮuvos
bus baudžiami. Atrodę,I ’alHjąesc.ų patirta, kad, pakad galutinoje išvadoje’^™1:
visostes prekfi buvo v£ lal8 s.la,s “te,UlS U^’n’

kiečių konfiskuotos.
Haus gauta 240,000 tonų,
Rugsėjo 7 dieną buvo pei ^urjs visas tenka trims
Kauno radiją paskaitytas Lietuvos cukraus fabri.
generalinio komisaro Ren-{kams
^n.
•į^Yusi Tai toks yra bendras vo
supirkinęti leidžiama
piečių ūkinio šeimįninkatpiai tik Lietūkiui, meąos
Lietuvoje vaizdas.
monopolis pavestas Mais
(Rus daugiau)
tui, o pieno produktų —
Pienocentrui. jau vien iš Gyvenimas — tai privile
to įsakymo matyti, kad vi gija jėgoms išbaųdyti, o
sos tos trys didžiosios lie 5ąi |ą privilegiją drąsiai
tuvių sukurtos ūkio orga imama, patogių progų pa
350 nizacijos paverstos agen sitaiko daug dažniau, negu

mėnesį
tą Lietuvos turtą vokie stambiausių Lietuvos ūkių tūromis, tarnaujančiomis spėsi jas išnaudoti.
naudoja
irąaipQjkūrdinti vokiečių admipriemonę pasiprjesimmui nistratoriai. Kadangi par
slopinti. Okupantai reika- gaj statistikos davinius,
TINKAMI SCENĄI VEIKALAI
}auJa lietuvių lojalumo ir
Lietuvoje galėjo bū-

giausia vokiečių intere- kooperacijos, nes nuo to
apje
stambių ūkių,
i sams. Iki šiol tikriesiems Paklausysiąs ne tik puo- turinčių 250 ekerių ar dausąvininkams nei ūkiai, nei
klausimo paląn-.giaų, taį nežįnią, ką vokię-

namai negrąžinti, o jiems ku® sprendimas,

bet taip ^ja| yra pa(įarę sl, liku

• paskirti vokiečių adrainis-Pat ?r. Lietuvos padėtis siais, bet veikiausia ir į
traleriai. Rugpiūčio 19 d. nauJoJ°J Europos tvar- juos paskirti ar dar bus
“Šv. Pranciškaus Varpelį”,
Vokietijos generalinis £0- °-l •
skiriami vokiečių adminismėnesinį religinį Šv. Pranciškaus dvasioje
misaras Renteln išleido į- Visą Lietuvos ekonominį tratenai. Matyt, kad naųlaikraštį.
sakymą, kad buvę žemių gyvenimą vokiečiai taip’jieji
okupantai ruošiasi
savininkai, iš kurių bolše- tvarko, kad kaip galima juos padaryti pirmaisiais
vikų valdžia buvo žemę a- daugiau sau naudos ' is to kolonizacijos lizdais.
Itėmusį, tvirtinami žemės išspaustų. Vos tik Lietu- Prieš žemės negrąžinimą
valdytojais, bet tiktai iki voje įsikūrė, tuojau įvedė Lietuvos ūkininkai viso“Šv. Pranciškaus Varpelis”
74 ekerių (30 hektarų), maisto korteles, pagal ku kiais būdais protestuoja.
Vadinas, jie nelaikomi tei-į rias Lietuvos gyventojams Jau gauta žinių, kad net
yra turiningas straipsniais, įdomiais aprašymais
apysakomis ir gausiai paveiksluotas. Jame telpa sėtais žemės savininkais. • maisto skiriama žymiai kelios ūkininkų delegaci
Laikinoji Lietuvos vyriau- mažiau, negu Vokietijos jos lankėsi pas komisarą
naujausios žinios iš Katalikų Pasaulio ir Lietuvos.
sybė 1941 metais birželio gyventojams. Pavyzdžiui,;Renteln, bet vis be pasek
"ŠV. PRANCIŠKAUS VARDELIO”
mėnesį buvo sugrąžinusį duonos vienam asmeniui mių. Kaip iš netiesioginių
bolševikų iš lietuvių atim-I dienai duodama 10 auncų šaltinių patirta, rugsėjo
pirmas numeris jau pasirodė.
tus ūkius, namus ir fabri (280 gramų), o kiti mais- mėnesio pradžioje Žemes
Adresas:
kus, bet vokiečiai vėl juos to produktai vienam žmo-Ūkio Rūmų pirmininkas
atėmė, motyvuodami tuo gui duodami savaitei: mė- Fledžįnskis įteikęs Vokie•kąd atėję į Lietuvą jie jo- sos — 7 auncai (200 gra- tijos generaliniam komisaf kių savininkų neradę, o tik mų), taukų — nepilni du rui Rentelnui ilgą memoiradę
—r bolševikų ’valdžios
Tnr-—,auncai (50 gramų), cuk-.randumą, kad paliekant
1532 Magnolia St.PitisbųrgtųPą. _
.‘turtą. Net tfiinažažemiams‘raus — taip pat nepilni du bolševikų tvarką ir negrą-

Šv. Pranciškaus Varpelis

8 dle?

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas- *«0je knygelėje
tilpsta trys vokalai: “GfiKldANA”, 2 aktai.
Vaidina 2 vyrai ir 7 moteris, “FĄBIOLĄ”, 5
aktų. Vaidina‘12 asmenų k flrupf. p^lyvauja
7 vyrai, 5 moterys,
«r kareiviai.
“LIURDO STEBUKLĄ^*, 4 aktų drama. Da
lyvauja ?1 moteris. Šios lęnyflutės Įtąiną

35c.

6MĘS IR KALBĖK, paraiė J. V. Kovas. Joje tilps
ta vakarų programas ęrakaJbelių, njooologų,
dialogų ir defe’amacijų. ’ Kaina ............ ..'..T........... 30c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 alttų komedija ir ClCiLIKAS, monologas. Sutaisė
Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3
moterys. Kaina .........................................—......... — 15c.
KNARKIA PALIEPUS, 1-no akto (somediją. Sulie
tuvino Gineitis^ Vaidinime dalyvauja 3 vyrai
ir 1 moteris. Kaina
-------1......... ...... ................... 15c.
UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS.

3 veiksmų

komedija. ParaSė Seirijų Juozukas, palyvąuja 12 ašmenų, 8 vyrai Ir 4 moteris. Karina

UBAGŲ ĄąąąEtflJĄ ir ŲBĄQŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su ddinomfe. Para
Sė Seirijų Juozukas. Ub^ęų 4kadę~:Jaje da
lyvauja 5 asmenys ir o poros ubagų. Ubagų
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir jęiti trys
asmenys, (taina ..................................................... ..

25c.

30c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsimė paskui”, “Antanukas iNaislaftis” ir “Mė
ginimas”. Kaina ........ ................. .......................... 15ę.

Su u?sqkymqis kreipkitės —
"DĄMŲNINKAĘ"
3S6 W. Br«<idwaY<
S«. Resfen,

etn
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DARBININKAS

Antradienis, Sąusio 13,1942

Parašė T.

Komunizmas Ir Religija

ir.

SVEIKINAME!

(Paskaita LDS Studijų Rateliams)

Bažnyčių Sunaikinimas
Rusijos bedievių laikraštis, “Bezbožnik”, kas sa
vaitę paduodavo sąrašą sunaikintų bažnyčių. Laidoje,
birželio 30,1929 m. rašo:
“Kursko provincijoje Černiavski vienuolyno baž
nyčia paversta j klubą; kita greta bažnyčia į bedievių
mokyklą; Stalingrado vienuolyno bažnyčia paversta į
darbininkų klubą. Piany, miestely, bažnyčia uždaryta
ir bus nugriauta. Keturios likusios bažnyčios Solikamsko yra uždarytos ir jos bus atiduotos kultūros moks
lo ir propagandos draugijoms. Tarine bažnyčia pavers
ta į amatninkų unijos klubą; Kanyčeno bažnyčia pa
versta į knygyną; Baskakovo bažnyčia paversta į ligo
ninę; Katalikų bažnyčia Sviotloje Ozero, paversta į
mokyklą”. Ir taip būtų galima priskaityti šimtus ir
šimtus sunaikintų bažnyčių, o mūsų komunistai .sako,
kad nėra religijos persekiojimo sovietų Sąjungos vals
tybėje. Kodėl nesiskaityti su faktais?
“Bezbožnik”, liepos mėnesy, 1929 m. rašė: “Mes
esame internacionalistai kovoje prieš Dievą ir kovoje
prieš Kapitalizmą”.

i Hartford. Conn., ir prelatas
i Hasset, Shamokin. Pa.
J. E. Vyskupui J. Corrigan’ui
| asistavo kun. Jonas Švagždys
, iš Brockton. Mass., ir kun. Dobinis iš Shamokin. Pa.
Ceremonijų magistru buvo
APOSTOLIC DELEGATION
kun. Dr. Feezer, Waynesboro.
3339 Massachusetts, VVashington,
Pa. Prelatas Hasset perskaitė
Apaštališko Delegato Arkivys
Reverand Joseph B. Končius,
kupo Cicognani laišką, kuriame
Holy Cross Church,
buvo Šv. Tėvo Pijaus XII svei
Mount Carmel, Penųsylvąnia.
kinimas ir palaiminimas gerb.
į Jubiliatui.

Apaštališko Delegato Sveikinimo
Laiškas
D. C.

fteverend and Dear Father:

Pamokslą pasakė J. E. Vys
It gives me great pleasure to inform you that His
kupas J. Corrigan. J. E. vyskuHoliness, Pope Pius XII, has most graciously imparted
I pas G. Leech. D.D. suteikė da
to the priests, the religious, and the faithful of Holy
lyvavusiems atlaidus.

Cross Parish his paternal Apostolic Blessing for the
silver jubilee of your priestly ordination, am mark of
his sovereign appreciation for these years of faithful
sacerdotal Service you have rendered the cause of
Christ, and a pledge a abundant divine graces for the
continųatįon of this frųitful ministry. For my part, I
hasteų to share in the Sęvereign Pontiff’s manifestation of benevolent regard, voicing personai congraduIŠKILMINGI
lations and felicitations on this happy day, and praying
PIETŪS
that the Blessing of the Vicar of Christ may be for
Po iškilmių, parapijos
Kun. Dr. J. Končius,
įvyko iškilmingi pietūs kuni you and for the Parish an earnest of divine favor and
Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos, Mt. Carmel, Pa., kle gams, kurių buvo apie 65, pa a lasting assurance of abundant heavenly benedicKova Lietuvoje
bonas, sausio 6 d. š. m. mi nėjo savo 25 metų kunigą gerbti Jubiliatą, kun. Dr. J. B. tions.
Jei komunistai nekovoja prieš religiją, kodėl jie vim° sukaktį. Sveikiname!
With sentiments of esteem, and with all good
Končių. Bankieto vedėju buvo
užgrobę Lietuvą, 1940 metais, tuojau nutraukė Lietu
kun. J. Schmidt iš Carlisle, Pa. wishes, I remain
Perskaityta visa eilė sveikini
vos santykius su Šventuoju Sostu? Kodėl užgrobė vie
Sincerely yours in Christ,
mų,
kuriuos Jubiliatas gavo nuo;
nuolynus, išvaikė vienuolius ir vienuoles, išvarė iš li
Aręhbishop A. J. Cicognani
Vyskupų ir dvasiškijos. Kalbas:
goninių kapelionus, atleido kapelionus iš kariuomenės,
pasakė kun. dr. J. Vaškas, MIC.,'
pavarė juos iš mokyklų ir uždraudė mokyklose moky-!
Archbishop of Laodicea,
i
kun.
Dobinis,
kun.
J.
Balkūnas.
'
ti tikybą? Kodėl V. D. Universitete panaikino Teologi
Apostolic Delegate.
kun. A. P. Sandys, MIC., prela
jos - Filosofijos fakultetą? Kodėl panaikino visas ka
tas Hasset.
Dalyvavo Du Vyskupai
talikiškas organizacijas ir jų turtą užgrobė? Rugpiū-•
J. E. Vyskupas G. Leech.
čio 6 d. 1940, Elta pranešė: “Lietuvos vidaus reikalų
ĮšMinersville, Pa. Svečių tarpe D.D.. savo kalboje pabrėžė Juministeris, susitarę su švietimo ministeriu, paskyrė MT. CARMEL, PA.
specialią komisiją, kuri likviduotų veikiančias Lietu Sausio 4 d.. 1942 m. Kun. Dr. buvo kunigai: J. Karalius, Do-.biliato pasišventimą Bažnyčiai
Gečys, savo Tautai ir savo kraštui.
voje nekomunistines organizacijas ir jų turtą paskirs-iJ.
J B. Končius iškilmingai minė-', binis, Gabrielius, Dr. Kalbas Džiaugėsi, kad galėjo pribūti į
Sidabrinį Jubiliejų. Rytą,; Bartol, ir P. Lunskis.
tytų ir likviduotų”. Ar tai nėra religijos persekioji- jo
^
x .
O T - 1
. , .
, • v ••
1
T • ; 10:30, gerb. Jubiliatas atnašavo pasakė šie kunigai: P. Lunskis šį jo Sidabrinio Jubiliejaus mi
mas? Jei komunistai nepersekioja religijos, kodėl Lie- ...., .
. .....
.
.*■
® ,
...
i iškilmingas Sv. Misiąs.
Mišias. Jam a- Karalius. Klevmsl
Klevinskas, A. P nėjimą. Vyskupas pareiškė, kad
tuvos veikliuosius katalikus areštavo, susaude, ar is-|sistav0 sekantieji. diakonas _ Sand MIC ir
b Ju_ tai yra garbė Harrisburgo die
vežė į kalėjimus? Kodėl areštavo kunigus ir juos laike Kun j Karalius, Shenandoah, biliatas. Sulaukta įvairių svei- ceziJa^ *r J°s dvasiškijai turėti
kalėjimuose? Kaip visus tuos aktus komunistai paaiš- pa kiebonas; subdiakonas - fcinimų .būtent, Apaštališko De- toki Sarb4 asmenį. Palinkėjo
kins, jei komunizmas duoda tikybinę laisvę žmonėms? Kun. A. P. Sandys, MIC. Cere- legato. Arkivysk. Cicognani, Jubiliatui sveikatos ir prašė
Mišiose dalyvavo apie 70 ku
nigų, Seselių, ir tikinčiųjų.
Bažnytėlė buvo pilna. Po mišių,
kaip ir prieš. J. Ekscelencijos
ir Jubiliatas buvo lydimi proce
sijos.

Kunigo Dr. J. B. Končiaus
Sidabrinis Jubiliejus

monijų magistras — Kun. Gab- daugelio vyskupų, prelatų, ku- Aukščiausiojo toliau laiminti jo
riebus, C. P., Scranton, Pa.
mgų. Lietuvos Ministro Wa- darbuotę.
Tikinčiųjų persekiojimas buvo Visu žiaurumu pra-! Kun. Jonas Kidykis, S. J., pa- shingtone, Žadeikio, įvairiausių J. E. Vyskupas J. Corrigan,
dėtas Rusijoje, 1923 metais, valdžios įsakymu. Visam J Sakė Jubiliejaus proga pritai- organizacijų, pavienių asmenų? s. T. D.. Katalikų Universiteto
pasauliui yra Žinoma “komedijų” komunistų teismas, kint^ pamokslą. Papasakojo a- Laike bankieto įteikta daug do-; Rektorius, savo kalboje pareiškė, kad džiaugiasi galįs skaityti
kada Arkivyskupas Čiaplakas, prelatas Butkevičius, pie jaunas gerb. Jubiliato aie--vanų
kaip
25
m
.atgal
priėmė
iš,
kun dr. J. B. Končių vieną iš
13 kunigų ir vienas pasaulionis buvo nuteisti mirti. nas
’
vyskupo
rankų tą taip reikšmių-1 Seselil) Kazunierieėių paruoš
Katalikų Universiteto baigusių.
Jų nusikaltimai buvo, kad jie mokė tikybos dalykus,
ia Kunigystės Sakramentą žo- ta Pr°Sra”a
'«M šiI" Nurodė, kad Daktaro kun. J. B.
•sakė pamokslus,
pirmiau nepadavė
raštu pamokslo
so-į _____ Aecipe Spirtam Sanc- dia choras savo ■poniomis
......
a
a
....
vietų cenzoriui, ir dėjo pastangas, kad sovietų valdžia +ijm _ Priimkie šv Dvasią. , dainelėmis linksmino ir griaudi- Končiaus talentai ir darbingu
neužgrobtų bažnyčių. Teisme nebuvo slepiama komu- Primin- kaip anaįs laikais. no susirinkusių širdis. Bažny- mas daug pagelbėjo Bažnyčiai
ir jo tautai.
nistų neapykanta religijai. Krylenko, valstybės advo- , kada jubnįatas buvo įšventin--čia ir salč buvo k°Puikiausiai i:-'
katas šaukė: “Aš spiaunu į tavo religiją, kaip aš spiau-‘tas griaudė armotos .tekėjo Puoštos gėlėmis ir sidab; iniais Baigiant programą, pats Junu į visas religijas”. Atsisukęs į apkaltintuosius Jis, kraujas, krito mūšio laukuose pagrąžinimais. Visą tą puošimo biliatas prabilo j susirinkusią
klausia:
tūkstančiai vyrų, bet
bet žmonės
žmones. darb4 atliko Sesutės ir ju pa- dvasiškiją. Jaudinančiai padėkojo už parodytą pagarbą ir
“Ar nustosite mokę Krikščionių religiją?”
džiaugėsi jaunų kunigų įšventi- į gelbininkės-kai.
“Mes negalime”, jie atsako, “tai Dievo įstatymas”. į nimu, kurių tarpe buvo ir gerb.1 Parengimas buvo tikrai šau- priminė susirinkusiems, kad ne
jam dera ta garbė, kaipo asme
“Tokio įstatymo nėra sovietų žemėje. Jūs turite Jubiliatas. Jaunų kunigų sielos^nus Jubiliejaus iškilmių renginiui, bet jo Kunigystei, kuri ja
norėjo šaukti: ‘Eikite šen visi, muj sumaniai vadovavo ir pasipasirinkti”.
me yra.
Jie visi žinojo ką tai reiškia, bet pasiliko ištikimi kurie bijote Dievo, ir kiaušy- šventusiai darbavosi pa lapijos | Taip tai užsibaigė tas iškil
kitės. aš jums pasakysiu “kokių i vikaras kun. P Lunskis.
savo Dievui.
mingas įžymaus mūsų išeivijos
Kada žinios apie tokį komunistų žiaurumą pasie didžių dalykų Jis padarė mano;
vado, kun. dr. J. Končiaus Si
sielai”.
JUBILIEJAUS
kė platų pasaulį, iš visų kraštų pasipylė protestai Ru-!
dabrinis Jubiliejus.
Po 25 m. vėl tie patys vargai,
APVAINIKAVIMO
sijos komunistų vyriausybei. Bet komunistai į tai ne tos pačios problemos, bet žmo
Ilgiausių Metų!
Rap.

Persekiojimas

IŠKILMĖS
atkreipė dėmesio.
nės vėl susirinko pagerbti gerb.
Tik reikia paskaityti kapitono Francis McCuilagh Jubiiiatą. nežiūrint visos pasau Sausio 6 d. įvyko iškilmin
knygą: “The Bolshevik Persecution of Reiigion”, tai lio suirutės.
giausia Jubiiiejaus dalis. Rytą.
rasi faktus, kaip velniškai komunistai kovoja prieš Gerb. pamokslininkas baigė 11:00 vai., įvyko iškilmingos
religiją
linkėdamas Jubiliatui pasiseki-;®'’- Mišios, kurias atnašavo pats
“Kova prieš religiją yra kova už komunizmą”, Ru- mo tolesnėj darbuotėj Kristaus’ Jubiliatas kun. dr. J. Končius,
dalyvaujant J. E. Harrisburgo
sijos bedievių sąjungos obalsis. Toks yra ir kiekvieno; Vynyne.
Vyskupui G. Leech, D.D. ir J.
komunisto obalsis.
BANKIETAS
E. Vyskupui J. Corrigan. S.T.D.
Marksas pasakė: “Kiekviena religija yra išnau-1
JUBILIATĄ
Gerb. Jubiliatui asistavo kun.
dojimo įrankis, priemonė užmigdyti darbininkus. Dėl
PAGERBTI Dr. K. Rėklaitis, MIC., Tėvų
to mes prieš jas kovojame”.
Vakare 6:00 vai. įvyko Jubi- Marijonų provincijolas ir kun.
Ar lietuviškieji komunistai galėtų užginčyti pa
j liato pagerbimui bankietas, ku- Norbertas Pakalnis, Apreiški
minėtus komunizmo vadų įsakymus ir religijos per ' rį surengė parapijiečiai. Susi mo parapijos klebonas. Brook
sekiojimo faktus?
rinko apie 350 žmonių. Dalyva lyn, N. Y.
Akivaizdoje tų faktų, kaip mūsų komunistai iš- vo daug dvasiškijos. Vakaro ve J. E. Vyskupui G. Leech, D.D.,
drįsta, sakyti ir laikraščiuose rašyti, kad Rusijoje ne- įĮčju 'DUVo kun. Klevinskas, iš asistavo prelatas J. Ambotas iš
buvo ir nėra religijos persekiojimo, kad komunizmas-----------------------------------------------------------------------duoda žmonėms tikybos laisvę ‘
išvaromi, pasmerkiami priverstiniems darbams, šauLietuviškieji komunistai, nusiimkite kaukes ir at- domi ir nežmoniškai nužudomi, pasauliečiai, kurie gyvirai pasakykite: “Kovoti prieš religiją yra mūsų die-įnė savo tikėjimą, yra įtarinėjami, spaudžiami, perso
nos pareiga', (Pravda, bai. 8 d. 1928 m.).
klojami, kišami į kalėjimus ir teisiami... Komunizmas
Popiežiui Pius XI enciklikoje “Bedieviškas Ko i savo prigimtimi yra antircligiškas ir religiją laiko
munizmas” sako: “T«u#|n: komunizmas yra įsigalė- žmonių nuodais”.
jęs^ ten jįa^fengiasi išnaikinti kriįL^ionišką.^kultūrą
“Mes turime kovoti prieš religiją”, Markso įsaky
ir religiją, išrauti iš žmonių širdžių, ypač jaunimo, bet mas komunistams.
kokį religijos prisiminimą. Vyskupai ir kunigai būna
(Pabaiga)

PALENGVINIMAS
NUO

SVEIKAS... VIENINGAS... STIPRUS: Toks
tai yra Didžiojo Bostono United VVar Fund sie
kis dėl mūsų apylinkės ir mūsų tautos. The
United VVar Fund jungia American Red Cross,
vietinio Soldiers and Sailors Komiteto, ir Uni
ted Service Organizations (ŪSO) atsišauki
mus į visuomenę, kad pagelbėtų aprūpinti reik
menimis Community Fondo 215 ligoninių ir agentūrų, kurių patarnavimas šiais laikais yra
kur kas reikalingesnis, negu iki šiol buvo. Šis
vaizdas parodo kareivį, kuris gavo progą ap
lankyti ligoninę, kur slaugė linksmina mažuo
sius ligonius. Pereitais metais Community
Fund ligoninės, sveikatos ir gerovės agentūros
suteikė pagalbą 400,000 žmonių Didžiajame
Bostone. Suvienytas Karo Fondas šiais laikais
turės atlikti daug didesnius darbus namų fron
te ir kovos laukuose. Suvienytas Karo Fondas
yra tai kampanija, kuri bus vedama ir laimėta
doleriais, vietoj kulkų. Pagelbėkime Suvieny
tam Karo Fondui atsiekti tikslą.

SPECIĄLĖ VAIKUČIAMS MALDAKNYGĖ

RkD CROSS
PLASTER

"Darbininke" dqr galima gauti Lietuvoje
Maldos" bendrovės išleistą vaikučiams pritai
kintą maldaknygę; "JĖZAU PAS MANE ATEI
KI”. Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai
vaikučiams lengvai suprantamu būdu paaiš
kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai
kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš
ku.
Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirvelaitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.
Motinos, parūpinkite sąvo vaikučiams šią
knygelę. Ji įr jums pačioms palengvins darbą
ir vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė
nedidelė .bet maldų turi daug. Imitacijos apda
rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.

NAUDOJAMA TER VIRS 50 51ETV
PARDUODAMA VAISTINĖSE

Užsqkynyus su maney orderiu siųskite:

SKAUDĖJIMO

)ftHNSON’S

V<

"Darbininkas"

366 W. Broadvvay,

.-r

r

So. Boston, Mass.

Antradienis, Sausio 13,1942

Iš L.D.S. Veikimo

Šie Columbia Rekordai Parsiduoda Po 55 centus

P. S. EVERYBODY LOVES MUSIC-

Lietuviai Darbininkai Ir 'tuvius katalikus prie LDS
organizacijos. Rašykite ir
"Darbininkas"
gausite.
Šiais laikais, kada popieros ir kitų spaudos reikmenų kainos kyla, tai leidėjus verčia rimtai susimąstyti.
Kaikurie laikraščių leidėjai jau pakėlė prenumeratos kainą.
“Darbininko”
leidėjai
kol kas laikosi senosios
kainos. Bet ateities klausimas priklauso nuo visų
lietuvių darbininkų. Jeigu
lietuviai darbininkai gausiau prenumeruosis “Darbininką”, tai prenumera
tos kainos nereikės kelti.
Viešai atsišaukiame į visus LDS organizacijos narius ir senuosius ‘‘Darbininko” skaitytojus pageibėti Centrui gauti daugiau prenumeratorių ir
LDS narių.
Lai kiekvienas LDS narys ir “Darbininko” skaitytojas, prietelis ir rėmėjas sunaudoja visą laisvą
laiką nuo darbo prirašinė-
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D A a B ĮNINKĄS

APSKRIČIŲ

GREENFIELD. MASS.

LDS 113 kp. metinis susirinkimas įvyko saus o 6 dieną, ponų Aguonių namuose, 14 Linwood Street. Susirinkimą atidarė ir vedė pirmininkas Adomas Budrevičius. Susirinkimas
nors nebuvo skaitlingas, bet
buvo turiningas. Prirašėme naujus narius į LDS šeimą. Tai yra
gerai žinomi ponai Janeliūnai
tapo nariais šios garbingos organizacijos. Nutarėme ruošti
jimui naujų narių prie dėl narių pasilinksminimą gemenesi. Po susirinkimo
LDS organizacijos, gavi gūžes
žaidėme bingo. Visas aukuotas
mui naujų “Darbininkui” pelnas paskirtas Marianapolio
skaitytojų - prenumerato Kryžiaus Kelių įrengimui. Nors
rių.
auka nedidelė, bet iš gerų širPrenumeratos
kaina džių paeinanti. Laimėjusiems

163OO-F-88
12190-F-51
12191-F-52

12192-F-53
12194-F-54

drausta Sušaudymu

12195-F-55

Žydų judomas ir nejudomas turtas paimtas vals
tybės naudai. Žydai gali
pasilaikyti tik naminius
indus, būtinus asmeniniam vartojimui, ir pini-1
gaiš ar valstybės popieriais — iki 100 markių,
Rygoje ir Vilniuje yra jau
įrengti ghetto, aptverti
spygliuotomis vielomis ir
saugojami dieną ir naktį,
Kas bandytų per spygliuotą tvorą susisiekti SU žydais, būtų nušautas be

12196-F-56

12197-F-57

12198-F-58
12199-F-59
16082-F-60

16086-F-61
16110-F-62

perspėjimo. Daugelis žydų 16U1-F-63
g ghett0 dįrba mieste; į
. ,
.
, ,
,
darbi» ir atSal J‘e PnvalO

eiti rikiuotėje. Žydų tur-J lhl^-E-b4
tas tenka naudai tų, kurie
jį perima, reiškia, dažniauDgl šitokios! 16142-F-65

sja GesU

$4.00; LDS nariai moka tik kuotos mūsų gerbiamų narių, tvarkos du Lietuvos tarė-Į
$3.00.
P-nia Elzbieta Aguonienė visus jai Matulionis ir prof. Jur-į
Kviečiame visus į talką! narius pavaisino skaniais už- gutis, kurie bendradarbia-!
.
“
.
kandžiais.
vo su generaliniu komisąŠiomis dienomis LDS Dėkojame ponams Aguoniams j ra atsistatydin0. PrOf.
Centras išleido brošiūrėlę: uz vaisęs ir jų malonų priemi-,
ti J • f
vai<,tv
“Ar PriHancaio”
a n mą. Valdyba kuopos likosi ta Jurgutis, Lietuvos vaistyAr PrUdausa.. LDS ap- «
4 Dėdinas. rašt. bės banko valdytojas, neskricių ir kuopų valdybos
------------sutikęs
duoti slaptąjai
gali jų gauti dykai LDS . Turime du ligoniu, LDS na-valst bgs Ucijai ^,d
Centre. Taip pat gali gauti riuč- ^au senial serga p. Miciu- nigų,
.
,
.
,
kurie
buvo padėti.
ti į ieK‘
d48 Hm Street, ir p.
dykai visi tie LDS nariai,A
j Steponkeviči
įčiene, gyv.
187 Co- lietuvių bankuose, ir bran&
kurie sutinka laisvu laikun i naway Street. Linkime
greit genybių, juose deponuotų.
nuo darbo prirašinėti lie- pasveikti.
Tuodu tarėju buvo tos
nuomonės, kad žydų tur
tai turi būti laikomi dali
mi lietuvių tautos turto,
nors jis ir atimtas iš žydų.
Ir žemės ūkio tarėjas Vit
kus atsistatydinęs.
Vokiečių obalsis, kores
pondento nuomone, Pabal
tijo kraštuose yra — ga
minkime. Karo belaisviai
šalina griuvėsius; specia
listai skiriami į atatinka
mas vietas. Keblumų atsi
randa dėl gyventojų skai
čiaus sumažėjimo. Tie, ku
rie atsisako dirbti, suima
mi ir darbo įstaiga Vilnių-i
je viename savo atsišauki-i
mų grąsinusi “pelnyta pa
bauda” tiems, kurie atsi
sakys dirbti naudingą dar

16145-F-66

16159-F-67

t

bą.

The gift that fights
inflation while

bringing joy and
protection.

Dėl maisto, sako straips
nio gale, atrodą, kad tuo
tarpu Pabaltijyje didesnių
trūkumų nesama, nors i
Rygoje, pav., maisto nor
mos ant kortelių skiria
mos tik vienai savaitei.
Paskutinės savaitės nor
mos buvusios tokios: mė
sos — 375 gramai, sviesto
— 200 gramų, duonos
2,800 gr. Žydai gauna tik
pusė tos porcijos”.

16135-F-68
16192-F-69

16170-F-70

16171-F-71
16172-F-72
16180-F-73

16182-F-74
16163-F-75

16201-F-76

16206-F-77

16209-F-78

16227-F-79
16229-F-80

16242-F-81

16256-F-82
16259-F-83

16280-F-84

16281-F-85

•«

Hurdy Gurdy — Polka
The Wine Jug, Polka — Globė Trotters’ Orch.
Golden Wedding — Polka
Bummel Petrus (Jolly Peter)
Globė Trotters’ Orch.
Helena Polka
Gypsy Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Baruška Polka
Clarinet Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Chicken Polka
Emilia Polka — Ed. Krolikow.ski’s Orchestra
Bunny Polka
Ferry Boat Serenade, Polka— Globė Trotters’
Orchestra
Bartender Polka
20th Century Polka — Globė Trotters’ Orch.
Sophie Polka
Alexander’s Polka — Ed. Krolikowski’s Orch.
Flower Polka
Fritz Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Poika Klumpakojis
Lietuviškas Kadrilius — Liet. Tautiška Orkes.
Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka — Liet. Tautiška Orkestrą
Šventoji Naktis — Pirma Dalis
Šventoji Naktis — Antra Dalis —
M. Petrauskas, Trubadurių Kvartetas
Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — įdainavo A šaukevičius,
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.
Kūmos Polka
Tėvuko Polka — A. Šaukevičius, Mahanojaus
Liet. Mainerių Orkestrą
Frano Polka
Paprieniokų Polka — Mahanojaus Liet. Mai
nerių Orkestrą
Eisim Laukan
Pragėriau Žirgelį — A. Vanagaitis ir
J. Olšauskas ir ork.
Lietuviško Kliubo Polka
Linksmybės Polka—Worcesterio Liet. Ork ėst.
Naujų Metų Polka
šokikų Polka—Mahanojaus Liet. Mainer. Or.
Trauk, Simniški — Polka
“Ėjo Mikas”, Polka—Jonas Dirvelis ir Ork.
Šiaučiaus Polka
Ievutės Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork.
Sudiev Sesutės—Stasys Pauras, baritonas
Svajonė ir Meilė—Juozas Antanėlis, tenoras
Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka — Worcesterio Liet. Orkestrą
Kibartų Polka
Vyštyčio Valsas
Lakštutė Polka
Sabas Gud, Polka — Worcesterio Liet. Orkest.
Marytės ir Jonuko Daina
Žemaitėlių Polka — A. šaukevičius, Mahan.
Lietuvių Mainerių Orkestrą
Virginia Polka
Marcinkonių Polka —YVorcesterio Liet. Orkest.
Oi, Mergele
Stoviu Prieš Tavę—A. Šaukevičius, Mahano
jaus Lietuvių Mainerių Orkestrą
Paukščių Polka
Liudvinavo Polka—Mahanojaus Liet. Maine
rių Orkestrą
Ūkininkų Polka
Jurgio Polka—Pennsylvanijos Angliakasiai
Tyliąją Naktį
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, bariton.
Lietuvaitė, Polka — Armonika, Klarnet ir
Pianas
Močiutė, Valsas — Armonikų Duetas
Ar Aš Tau Sese
Ulonai — A. Vanagaitis, P. Stogis
Plikių Polka
Toks Vaikinas, Polka — A. Shuck,
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą
Veskie Mane Šokt—Polka
Storo Jono Polka — Shenandorio Liet.
Mainerių Orkestrą
Tarpe Rūtų—Polka
Kuomet šoksi, Polka—A. šaukevičius,
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą

las. Mokslas jose truks 5
• Lietuvos Žemės Ūkio mėnesius. Prie mokyklų
Rūmai rengiąsi lapkričio būsią įrengti mokinių ben
mėnesį atidaryti kelias drabučiai. Žiemos mėne-

kailiai turi būti pristato
mi akcinei bendrovei ‘Mai
stas’, kurį supirkinėja juos
nurodytuose punktuose vi-

naujas žemės ūkio mokyk- siais įvairiose vietose veik- soje Lietuvoje-.
šią žemės

DEFENSE

Juozas Kasinskas
Ine.
Laidotuvių Direktorius

BONDS
STAMPS

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washinqton Blvd.
BALTTMORE. Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dCI visokių reikalų.

z

Kam šeri Žirgelį?
Kai Aš Turėjau—A. Vanagaitis ir J.
Olšauskas su armonika
Erei Polka
Našlys Polka—Lietuvių Orkestrą “Lyra”
Dėdienė Polka
Lakštutės Polka—Klaipėdos Lietuvių Orkest.
Gegužinė Polka
Jaunuolių Polka—V. Gulos Orkestrą
Polka Del Numylėtos
Virbalio Polka—V. Gulos Orkestrą
Kanapių Polka—V.Gulos Orkestrą
Ona Polka—V. Gulos Orkestrą,
A. Vasiliauskas
Daratytė—Polka
Beržų Polka—V. Gulos Orkestrą
Ar Atsiminsi—Anglų Valsas, A. Šabaniauskas
Tai Nebuvo Meilė—Tango, A. Šabaniauskas
Marš, Marš, Kareivėli
“Geležinio Vilko” Maršas
Karo Mokyklos Choras
Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano—Akiras Biržys, Pupų
Dėdė ir Dėdienė
Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę
Buk Vyras, Polka—A. Dvaronis
Jaunystės Meilė—Tango s
Septintame Rojuje—Anglų valsas,
A. šabaniauskas
Mano Gitara — Tango
Saulėtas Rytas—Anglų Valsas,
įdainavo A. šabaniauskas
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Pirma Dalis
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Antra Dalis—
A. Šabaniauskas
Griovėsių Gėlelė
Našlaitės Kapas, Daina—Akiras Biržys
Anūkų Polka
Pupų Dėdės Polka—įgrojo Akiras Biržys
Buk Vyras—Polka
Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas
Gražus Miško Būdas
Gieda Gaideliai — Akiras Biržys
Sužadėtinių Valsas
Razaliūtės Polka—Akiras Biržys,
Įdainavo Pupų Dėdienė
Gardus Alutis — Valsas
Marijampolės Polka—įgrojo Akiras Biržys
Sekminių Valsas
Obelių Polka—įgrojo Akiras Biržys
Krakowiak—Polka
Laughing Polka —Ed. Krolikowski’s Orch.
Kretingos Polka
MerkinėsPolka — Sakalauskas
Įgrojo Akiras Biržys
Pasakykite Mergelės, Tango
Kai Smuiku Groji Tu, Tango—Įdainavo
A. Šabaniauskas
Gegutė Polka.... Armoniko Solo
Mieganti Gražuolė, valsas
Pora už Poros, Valsas
Dieduko Polka,
Brooklyno Lietuvių Ork.
Butkiškių Polka —
Storų Bobų Polka—Įgrojo Penn. Angliakasiai

JG299-F-87

,R KUOPų VALDYBŲ

P«SWE5IUI
jau turj foūti visos LDS
kuopos ir apskričiai išrinko valdybas naujiems 1942
Gerb. kuopų ir apskričių valdybų prašome tuojau pranešti valdybų narjų vardus ir pavardes ir
adresus LDS Centrui, 366
w. Broadvvay, So. Boston,
Mass.

16284-F-86

ūkio kursai.

Kursai rengiami 3 mėne
siams.

Nei Benas Negali Gauti
• Paskelbtas vokiečių
generalinio komisaro įsa
kymas, pagal kurį visos
'žalios ir sūdytos odos bei

Iš Kauno radijo duoto at
sakymo į paklausimą ma
tyti, kad kailių ne tik ne
galima pardavinėti ar už
leisti kam nors kitam kaip
“Maistui”, bet net negali
ma jų duoti bernams ar
kumečiams, jei net jiems
kailiai priklausytų, pagal
ankščiau sudarytą sutartį,
už darbą.

16302-F-89
163O3-F-90

363O4-F-91
1G305-F-92

16306-F-93
16307-F-94

16308-F-95

163O9-F-96
16310-F-97

16311-F-98

16312-F-99

16313-F-100

16314-F-101
16315-F-102

16316-F-303
16317-F-104

16318-F-105
16319-F-106
12193-F-107

16320-F-108

16321 -F-l 09

16069-F-110

16181-F-lll
16163-F-112

Onos Katkauskaitės - Anna Kaskas
Metropolitan Operos Artistės įdainuoti sekantieji rekordai:

16322-F-113

Mano Rožė
Kur Bakūžė Samanota, įdainavo A. Kaskas,
akomp. V. Gailiaus
Mergų Bėdos
Dukružėlė — įdainavo Anna Kaskas,
akomp. V. Gailius.

16323-F-114

Rekordai Po $1.25
61003-F-201
61004-F-202
61005-F-203
Visas Įgrajino

Liet. Veselė — Dalis Pirma ir Antra
Liet. Veselė — Dalis Trečia ir Ketvirta
Liet. Veselė — Dalis Penkta ir šešta
Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą

Norintieji užsisakyti gražių lietuviškų ir tarptautiškų re
kordų, prašome pažymėti reikalaujamų plokštelių numerius ir
prisiųsti su užsakymu čekį arba money orderį. Užsisakant nuo
vienos iki 6 plokštelių, prašome prisiųsti 15c persiuntimo lė
šoms padengti. Kas užsisakys daugiau kaip 6 plokšteles, mes
patys persiuntimo išlaidas padengsime.

DARBININKAS
366 VVest Broadvvay,

South Boston, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus

Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

.

Antradienis, Sausio 13,1942

DARBININKAS

......

Sudėjo $111.00 Lietuvai * “ * K^-Up;

f

VIETINĖS

t

L et This Be Your . . .
No. 1 Resolufion

for
brolį. Tapo palaidotas, iš Šv
Petro par. bažnyčios, sausio 12
Sausio 6 d., staiga mirė, Jur d., 9 vai. ryte, Naujos Kalvari
gis Kulikauskas, 70 metų. Paė jos kapuose.
jo Velionos parapijos. Ameriko
Sausio 10 d., miesto ligoninė
je pragyveno 30 metų. Paliko
žmoną, dukterį, dvi seseris ir je, penkis mėnesius - pasirgusi,
mirė Aleksaijdra Vąlienė, 48
metų, 8 Lincoln St., Brighton.
DAKTARAI
Paėjo Kražių parapijos. Ameri
koje pragyveno 32 metų. Paliko
Lietuvis Dantistas
vyrą Joną, dukterį ir brolį Juo
zą Rutilą. Pašarvota 80 Lin
A. L. Kapočius
coln St., Brighton, Mass. Bus
517 E. Broadway,
laidojama iš Šv. Petro par. baž
SOUTH BOSTON, MASS.
nyčios, So. Boston, sausio 14 d.,
Tel. SOUth Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
9 vai. ryte, šv. Juozapo kapuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v.
se.
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
Subatomis nuo 9 iki 6 vai vak.
Tą pačią dieną, mirė, Juoza
NedėUomis nuo 9 iki 12 vai dieną
(pagal sutartį).
pas Vaitkunskas, 46 metų, mies
to ligoninėje, gyv. 209 D St.
Paliko žmoną, tris vaikus, ke
Tel. TROvvbridge 6330
turis brolius ir seserį. Laidoja
J. Repshis, M. D. mas iš Šv. Petro bažnyčios,
sausio 13 d., 9 vai. ryte.

ŽINUTES

1942

Help Dclcat the
Aggressors by put-

nevelu įsigyti

gys.-M. Gukstaite Įt. ValatkeJvičiėnė, A. Skalanaieriė ir J. JaišieriB.
j

.
■

KALENDORIUS
_________

Gražūs Kalendoriai —ŠįSausio 11 d., 7:30 vai. vakare,
_ . i, ,, - T. ... . met “Darbininkas” išleido
.
.
bažnytinėje sąlėje, kalbėjo dide- Ponai K. V. Petreikiai, bizme- , , labai gražų
dvylikos skirlis svečias kun. daktaras Deks- riai ir darbuotojai turėjo svečių
paveikslų sieninį ka-

nys ir rodė paveikslus.'Si jo uo- antplūdi. Sausio 11 d., suėjo 25 ,endorių Kiekvieną dieną
Ii darbuote sustiprino gausiai metai nuo staigios mirties ponurodyta šventojo
regularly—in U. S.
susirinkusiųjų
lietuviškų
dvasi,
nios
Pranciškos
Petre.kienės
tėvardas
nurodyti pasnin.
Defense Bonds and
ir pridavė vilties Lietuvos ne- vo Juozapo Juknevičiaus. Ponia kaį KaIendorius parsiduoStamps.
■ priklausomybę atgauti.
Petreikienė su savo broliais ir
pO 25c
Gtt Your Sbart oį—
Kalbėjo adv. A. Jankauskas ir «*■*»« užslsak{ egzekvijas ir
----------------I. S. Defme BONUS-STAMPS kun. Virmauskis. kurs pasiūlė mBias sausi° 10 d " lr nu4las
WHIST PARTY
padaryti rinkliavą Lietuvos rei- sausio 11 d' Mišiose dalyvavo
ir artimieji. Artimųjų Ketvirtadienį, sausio 15 d.,
kalams. Jis priminė, kad So
IŠ LOS 1-MOS KUPOS Bostonas šio vajaus darban yra tarpe mat^i ponios Švenčiome- j.39 vaJ vakare l Vyčių kamįsikinkęs per koncerto darbuoir en^en^ su sūnumi. Po barįuose 137 Emerson St., So.
SUSIRINKIMO
tę, bet jei kas neprisidėtų prie Pamald^ visi turėjo pietus pas Bostone |vyks L Vyčių Algirdo
Sekmadienį, sausio 11 d., š. m. koncerto pasisekimo, gal pano- Ponus Poreikius. Buto tikra 17 kuopos Whist Party.
3 vai. po pietų įvyko LDS 1-mos retų teikti bent kokią auką Lie- reunion2 Ponios Petreikienės Kviečia visus narius ir svekuopos metinis susirinkimas, tuvos svarbiems reikalams da- m°dnėlė buvo šio gausingo gidalyvauti.Pageidaujama,
Susirinkimas įvyko “Darbinin- bar. Aukų surinkta $111.00. — minių susivažiavimo garbėm ka(j tameparengime dalyvautų
ko” salėje, So. Boston, Mass. O Tilenienė aukavo $11.00; kun. viešnia ir centras. Ji garbingai ir tėveliai. Įžanga tik 35 centai
Susirinko nemažai narių, kurių P. Virmauskis $5.00; kun. dr. našliaudama
užaugino labai — už tai gausite ir užkandžių.
dauguma užsimokėjo duokles ir K. Urbonavičius $3.00; po $2.— skaitlingą šeimą,
Iki pasimatymo.
A.E.L
gavo gražų “Darbininko” ka- kun. K. Jenkus, kun A. Abra- gausįo 13 j ? bažnytinėje saL. Vyčių Algirdo 17 kp. susilendorių. Nariai visi buvo suį- činskas, Juoz. Bakunas,
Įėję, 7 vai. vak., įvyks Lietuvos ...
. ,
,
.
dominu sekančių metų veikimo; Jarušai. Po »1._ V. Grudzinssusirinki-™
To. *7 ,
’’
planais ir tam reikalui buvo prie kas, M. Petruševičienė, K. Basausio 18 d., Z vai. po pietų samas.
(REPŠYS)
3# ,
k baž {ioje bus ™ kambariu^, 137 En,erjion
valdybos darinkta pagelbinė ko binskienė, M. Paliusevičienė. O.
Sausio
10
d.,
kun.
Virmauskis
misija,
būtent:
ponia
E.
Mark

Pikelienė, D. Janušaitė, O. DaTeresės nit^no.
•
Lietuvis Gydytojas
Dabar kada eina naujų narių
pašventino ponų Strigimų nau sienė, p. K. Niauronis ir A. Sin nelienė, G. Martinkienė, N. Ru278 HARVARD STREET
ją namą. Savininkai šio šaunio kevičius.
dauskienė, M. Runutienė, J.
įvyks svarbus Lie- IT
X
Kampas Inman arti Central Sq
CAMBRIDGE. MASS.
gus
drauges
prirašyti.
namo šventinimo proga iškėlė
šiems 1942 metams išrinkta; Kazlauskienė, A. Balevičienė, O. ,uvos gelMJimui koncerto ren.
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
įsikūrimo pietus, kuriuose da nauja valdyba: Pirm. — Stasys Vengrienė, J. Grigaliūnas. A.
nrieteliu susirinkimas daug svarbių klausimų svarstolyvavo kunigas dr. K. Urbona Griganavičius; vice-pirm. — Majauskaitė, J. Savickas. VI.
atsilankyti j sį ■>>*• Kviečiame visus dalinu.
vičius,
kunigai Virmauskis, Vincas Savickas; iždininkas — Brazauskas. u.
J. Jankauskienė,
. - svarbų
, susirinkim
. . ,. ą, parda,
a. a. Lt.
atzozvivizv, O. talp
IVAIROS SKELBIMAI
Jenkus, Daunys ir Abračinskas, Vincas Valatka; finansų rašti švagždienė, K. Stakutienė. J. v-jaį jr
pritar5jai
----------------Lietuvos
Dukterų D-jos
Daunių ir Stravinskų šeimynos. ninkas — Juozas Jeskevicius; Bernatonis, A. Povilauskienė, L.
kolektoriai ir
prot. rašt. — Jonas Kumpa; iž SvitlevnL O, Gaputienė, D. Ba kjapčįukaį išpardavė “Darbinin
Susirinkimas
Yra ieškomas Juozapas Mal-’ Sausio 11 d., muz. R. Juška do globėjai — V. Savickas ir A.
rauskiene, B. Bartuškaitė, J. L. ko” naujų kalendorių apie šim- *vyks antradieni- sausio 13 d.,
donis, paeinąs iš Novaplento, A- išvažiavo į New Yorką. Tadp Neviera. Į Federaciją atstovais Petrauskas, dr. P
Galinis, Z.
Kalendoriai žmonėms labai vak va^are *ne
vai. kaip
lovės, Alytaus, Vilniaus krašto. kitų reikalų jis pasitars su pa apsiėmė būti — Jonas Galinis ir Galinauskienė, M. Palaimienė,
buvo
anksčiau
paskelbta)
bet
patinka. Ypatingai dėlto, kad
Amerikoje senai gyvenąs. Jis y- nele artiste Apolonija Stoškiū
Tamošus Jakavonis.
Tamulaitė, J. Petrauskas, O. xrandasi aDynnkių Het. bažnyčių lygiai kaip septynios. Prašome
ra gyvenęs Norwoode, Mass./te Lietuvai Gelbėti koncerto
Į LDS narius užsirašė kandi- Palaukienė, M. Sidlevičiene, P. pamaicjų tvarka
nar’ll anksčiau atvykti ir
So. Bostone, Mass., ir Harrison, programos reikalu. Ponas Jušdatais:
Tamošus Jakavonis, Bušmanas, P. Svilienė, D. Lu___________
savo reikalus atlikti, kaip galiN. J. Yra labai svarbus vedybi- ka labai darbuojasi koncerto la- Motiejus Trečiokas, Blanche kauskas, P. Baltrušiūnas, M.
Pirmadienį, sausio 12 d. Dr. ma greičiau. Priežastys to viso
nis reikalas apie jo gyvenimą ar bui. Jis pardavė daug tikietų ir Sykes, Feliksas Zaleckas ir My- Šimkienė, J. Gudaitė, A. Mankš- Pranas Galinis minėjo savo bus paaiškinta susirinkime. Sumirtį sužinoti. Prašome praneš- moko vyrų kvartetą į kurį pats kolas Venys.
; ta, J. Andrušaitienė, J. Balčiū- gimtadienį. Sveikiname ir linki-, sirinkimas įvyks bažnytinėje
ti apie jį antrašu: “Darbinin- įeina paįvairinimui koncerto,
Patikus visiems “Darbininko” nienė, K. Gaidienė, A. Breivie- me kitą gimtadienį minėti po-į salėje W^5th St. So. Bostone,
kas”, 366 W. Broadtvay, So.
kalendoriai LDS 1-mos kuopos'nė, A. Rapalienė, A. Čiteikienė, roję'.
x
Rap)
Eva Marksienė, pirVa.
Boston, Mass.
(9-12)
LANKESI
susirinkusieji nariai prašė sava- j--------- -- ------------------------------------------------------ ;---------------------------------------------------------------ting your savings—

noriai apsiimti platinti kalen-!
REIKALINGAS kieminis, varPereitą savaitę “Darbi- dorių tarp visų lietuvių. Sava-'
totas anglių ir geso pečius. Turi ninke” lankėsi kun. K. Vanoriai platinti kalendorius apsi
būti nesenas ir geram stovyje. sys, Aušros Vartų par
ėmė Marytė Kilmoniūtė ir Vin
Norėdami parduoti prisiųskite klebonas iš Worcester,
cas Valatka. Nariai aiškino.
:
.
antrašą ir kokios išdirbystės. Mass. ir didelis “Darbi V .' • - T. t
kad kalendorių paklausimas di
Rašykite “Darbininkas”, 366 W. ninko” prietelius ir rėmė
delis.
Broadway, So. Boston, Mass.
jas.
.
Platų raportą iš Lietuvai Gel
bėti Fondui koncerto eigos iš
SEIMININKIŲ DĖMESIUI!
davė Stasys Griganvičius, paaiškindamas, kad koncertas bus
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo sėkmingas, nes tikietų platinto
jau įsigyk labai naudingą knygą_ “VALGIŲ jams pasidarbavus, bemaž visi
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be tikietai jau išparduoti. Prie to,
to, šioje knygojė dar yra pridėčkas, kaip pasi pastebėjo, kad koncertas įvyks
gaminti iš visokių vaisių vyną. knyga turi 223 nekaip ant tikietų pažymėta,
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Šu prisiuntimu — )et su tais pačiais tikietais va
sario 8 d., 3 vai. po pietų. Jor
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:
dan Hali, Bostone. Reiškia dvi
savaitės vėliau, kaip rodo tikie
"Brtfefrrinkds'
366 W. Broadway.
So. Boston. Mass. tų data.
Susirinkimas baigtas pakilu
siu ūpu— dirbti katalikiškos
spaudos platinimo ir rėmimo
darbą.
Beje, LDS nariai prieš ir po
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
SV. JONOEV. BL. PASALPINĖS
susirinkimo gražiai talkininka
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Draugijos valdyba
Pirmininkė — Eva Marksienė,
vo rinkdami “Darbininko” ka
625 E. 8th St., So. Boston. Mass.
Pirmininkas — Juozas švagždys,
Tel. So. Boston 1298.
lendoriaus lapus. Tikrai atrodė,
601 6th St, So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė.
Vice-PĮrm. — Pranas Tuleikis,
kaip Lietuvoje šienapiūviai išsi
8 VVinfield SL, So. Boston, Mass.
127 Bowen St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
rikiavę viens po kito kirto pra
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass.
Rašt.— Jonas Glineckis,
dalgę, taip ir čia viens po kito
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
4115 VVashington SL, Roslindale,
rinko kalendoriaus lapus, kurio
fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
Tel. Parkway; 2352-W,.
44(J E. Sixl5i.St., So. Boston, Mass.
iždininkė — Ona Staniuliūtė.
dar daug egzempliorių yra su
177 Wcst 7th St., So. Boston. Mass. Iždininkas — Vincas Zaleskas,
rinkimui ir kiekviena pagėlba
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
613 E. 5th St., So. Boston, Ma3s.
948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,
nuoširdžiai įvertinama. Buvo
Kasos GI. — Elzbieta At
110 H St., So. Boston, Mass. ,
7 WfalficId St” S®- Boston’ Mass.
gražių rinkėjų ir kitais vaka
Draugija savo susirinkimus laiko kaš
rais bei dienomis. Patėmytinoš
antrą antradienį mėnesio," 7:30 vai..Draugija laiko susirinkimus kas tre
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
Į čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio p-lė O. Nevieraitė,
p-lė MeškeVisais draugijos reikalais kreipkitės j 2 vai. po pietų. Parapijos salėj
Iiūnaitė, p-nia J. Puodelienė ir
pas protokolų raštininkę.
492 E. "th St., So. Boston. Mass.
kitos.
Iš LDS narių smarkiai rinko:
Valgomų Daiktų Krautuvės
Jonas Galinis. Andrius Zalec
kas, Tamošus Jakavonis, Vin
Pirkti pas biznierius mėsą. vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda cas Valatka, Vincas Kališus,
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią Stasys Griganavičius, p. Rusie
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Dafbininke”.
nė, Blanche Sykes, J. Kumpa,
*7
'4 C
•
Jurgis Razvadauskas, A. Sinke
Pefkins Markei
Povilas Bushiiianas
vičius, Antanas Aridriūnas, Ma
48 Crescetit Avenue P. B(dtru§iūna»- p. Klinga, Sav. rytė Kilmoniūtė, Kaz. Supranavičius, Ona Šiaulienė, Eva Za\Telephone COLumbus 6702
barauskienė ir
.. .
753 Broadwdy
29 Savin Hill Avenue
Labai ačiū visiems už talką, j
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
Dorchester, Mass.
COL 1981
Buvęs.

'

A. P. KARLONAS
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu {vairiausios rūšies

auksinius ir sidabrinius daiktus
TAIPGI IR PATAISAU

366 VVest Broadvvay.
So. Boston, Mass.

Queen Ann Laundry
7-11 ElIerySt.,
So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus
Pajimame ir pristatome
į namus dykai.

Lietuviškas Viešbutis
Lietuviai, kurie atvažiuojate
į Miamį, Flo., prašome užeiti
į mūsų modemiškai įrengtą
viešbutį.

HOTEL KODY
7643 Hardinę Avė..

Miami Beach, Flo.
South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

Automobilistai! Jei jūs norite,
kad jūsų karas ilgai laikytų h
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
gasolinų pas mus.

Nuvalom purvinus karus Ir

ligrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay

So. Boston, Mass

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU —
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU
BŪDU

j * Kuomet kankinatės vidurių užkie; tėjimu — žarnos neveiklios — skau! da galvą, nėra energijos, pajengvin-

i kitę

sau šiuo modemišku būdu —
kramtykite FEEN-A-MINT. Ši sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pakramtykite FEEN-A-MINT
einant
gulti — sekantį rytą tikrai jausite
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai.
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus

Draugijų Valdybų Adresai

į

Phone 1181

MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS
Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta:
838 Dorchester Avė.
Tel COLumbla 2537

CASPER

TAI SIMBOLIS

PUNĖRAL

187 Dorchester Street

w. laspcf

South Boston, M«

SKANAUS ALE

joscpn

STIPRAUS ALE
Ale, kuris Tikrai Reiškia Smagumą!

Norint Lengvesnio Ale-pabandyk

(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorių* P
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj
Koplyčia šermenims Dyka'
Tel ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL

aa©srū*

HOME

pickvvick

HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS
O. A. Zaletskas

F. E. Zaletskas

Graborial Ir Balsamuotojal

UŽ BARŲ ir PAKELIŲ KRAUTUVĖSE
3P

NOTARY PUBLIC

ti1 >

■įš į ’ H.
BKEWEO.rr HA»reN*eFF« * CO.

»t

Patarnavimas dieną Ir naktj
Koplyčia šermenims dykai

M«l

MKWMS SINCE 1S7O

Tel. ŠOU Boston 0875
Tel. ŠOU Boston 2609

I
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DAR BININKAS

.imnni nn-nr

ville, Hamburg, Heidlers&iriĮ ir

“King oT PKjfesla”, kuriai var
dą davė atvykę žmonės Frederi
ko Didžiojo valdymo laiku. Kiti
vokiški miestai yra Luthersburg, Nuremburg, Saxonburg,
rnzr’z • „.amias-g •—
jpr Shaefferstown,
Strassburg,
Vosburg, Wagner, Weisenberg
Chicago Lietuviai Jau Judinasi Milžiniškai Demonstra
ir Zeiglersville.
cijai Vasario 16-tą Dieną
Šveicarija davė Pennsylvanijai sekančius vardus: Berne,
Gyvenimas bėgdamas greitu Chicagoje
visos patri jotinės,
Geneva, Luzerne ir Swissvale;
tempu, kartu nusinešė ir mūsų srovės, bendrai rengiasi prie
Škotija davė: Edinburg, Glasgo
brangios tėvynės laisvę, palik milžiniškos demonstracijos va
ir Scotch Hills; Olandija davė:
damas mūsų širdyse skaudžiau sario 15 d. Demonstracija įvyks
Cynwyd ir kitus Cynwys; Itali
sią žaizdą ir didžiausį troškimą lietuviams jau žinomoj Ashland
ja davė Aleppo, Florence, Lake
ją vėl ko greičiausiai išlaisvinti. Blvd. Auditorium. Visos tos de
Como, Monaco, New Tripoli,
Tie troškimai ne tik glūdi mūsų monstracijos aukos ir pelnas
Rome, Roseto ir italų filosofo
širdyse, bet prie kiekvienos pro eis pagelbėti mūsų brangiam
vardą Beccario. Pennsylvanijoj
gos reiškiasi ir viešai. Labiau kraštui — Amerikai nugalėti ataipgi matome Moscow ir St.
siai gal, pasireikš mums bran zijatus, kurie pasikėsino ant
Petersburg, ir vieną miestą
giausioje dienoje — Vasario 16 laisvės ir demokratijos.
Gallitzin vardu rusų misijonie— minint Lietuvos Nepriklau
Laisvutė.
riaus ir pionierio, kunigaikščio
somybės šventę. Tą dieną kiek
Dmitry Gallitzin.
Prancūzai,
vienas sąmoningas lietuvis, lyg
norvegai
ir
skandinavai
davė
dvasiniai atgimsta,
užsidega
GREENFIELD, MASS.
Fayette, Charleroi, Devon, Du
Kada Libijos karo fronte įvyksta “atoslūgis”, tuomet kariai eina žuvauti ir kaip paveiksle ma
karšta tėvynės meile ir ryžtasi
Bois ir Frenchville. Miestas
tome, jie baigia traukti tinklą į kraštą. Tinklo plūdes sudaro tušti - ketvirtainiai nuo gasolino
Saldžiausios Širdies Viešpa
naujiems darbams jos labui.
“Krayn” gavo vardą nuo slovė
didžiuliai kenai (dėžės). Tikrai įdomus gyvenimas. Šis vaizdas pagautas netoli Tobruko, britų ar
Per 22 metus mes tą šventę ties Jėzaus draugijos metinis
nų
miesto Corniol. Dalmacia ir
mijos karių žūklavimo.
minėjome didžiausiu džiaugs susirinkimas įvyko sausio 4 d.,
Slovan yra kiti slavų vardų
mu. Bet jau antri metai, ją mi Knights of Columbus salėje.
tiems, “amaturiniams detekty-Į
bombos
puolė
ant
Jung.
Valsty-J
tomobilius
ir
brutališkai
suSvetimų Vietų Vardai miestai. Livonia ir Ulster paro
nėsime
didžiausiu skausmu. Aptarus visus draugijos reika
bių valdomų salų vakaruose,'mušti narius religiškos tikybos vams, kurie tiki, jog jie gali su-j
do, kad net ir iš tų vietų žmo
Taip, skausmu, bet ne su nusi lus, išduotas metinis raportas.
Amerikoje
svetimus
šnipus
ir agen-'
sekti
Jehovahs
Witnesses;
;arba
kuo

Generalinis
Prokuroras
pasakė
nės
gyveno Pennsylvanijoj.
minimu. Šįmet jau daugiau yra Pasirodė, kad mūsų draugija
tus
”
, ir jis toliau tarė — “lai
met
pastangos
dedamos
truk

atstovams
dešimt
milijonų
če

vilčių, kad du didžiausieji žmo auga. Nutarta nupirkti United
Vieną kartą olandai valdei Delaware valstybėj šiandien
visi
amaturai detektyvai ir kiti
kų,
lenkų,
rusų,
jugoslavų
ir
dyti
veikimus
vietinės
apsaugos
nijos ir laisvės priešai diktato States Defense Bonds už 1000
New Jersey valstybę. Šioje vals- j negalime rasti daug ko apie
gero-noro
žmones
”
palieka
tą
tarybos
ir
ją
vartoti
kaip
amaukrainiečių,
jog
Teisingumo
De

“New Sweden”, kuri buvo įriai nusisuks sau sprandus ir dolerių. Vėliau daugiau pirkti.
j , Ttam ,biurui,
. 7 . 7
-c-dt ‘ tybėje miestai turi tokius var-i
darbą
tai
yra
FBI.
J
turų
šnipų
susekimo
vienutę.
partamentas
“
suseks
visus
kur

jų pavergtos valstybės vėl išsi Gelbėti mūsų tėvynę nuo už
'dus: Berlin, Blawenburg, Co-I steigta tenai 1638 m. Peter
stytojus, bet apsaugos visus ki “Pagelba ir paguoda prie Jis sako, jog FBI yra valdžios logne, Guttenberg, Hamburg ir Stuyvesant pavadino tą vietą
laisvins iš kruvinų rankų.
puolikų.
tus nuo persekiojimo ir diskri šams, kuomet amerikietis, atsi
faktų-ieškojimo ranka.
‘Tas VVortendyke, tai aiškiai parodo Fort Christiana, kai jis užėmė
Nors mūsų broliams ir sesu Valdyba 1942 m.: pirminin minacijos”.
davęs masinei isterijai, kas yra
biuras nevartoja jokių Gestapo vokiečių įtekmę šios valstybės mažą švedų koloniją 1655 m., ir
tėms tėvynėje bus atimta teisė kas — Andrius Dėdinas; vicesvarbiausias
nazių-fašistų pro
minėti tą dieną džiaugsmingai, pirm. — Jonas Lokow; finansų Generalinis Prokuroras pabrė pagandos objektyvas, neteisin būdų prieš, kuriais nepasitiki, išsivystyme. Prancūziški var- devyniais metais vėliau anglai
bet jie savo širdyse minės. Lie sek. — Juozas Mičiuta; proto žė tautinę vienybę ir suvienytą gai kaltina jo kaimyną, liuosai ir neieško neprasikaltusių žmo- dai yra Avalon, Bayonne, La paėmė vietą, išbraukdami se
tuvis kantriai kenčia, bet ir kolų rašt. — Jonas Bunevičius; valią visų demokratinių šalių, kalba, ir prisideda prie to kai nių. Nevartoja jokių politiškų Fayette, Frenchtown, Lavalette noviškus olandiškus ir švediš
priekabų prieš faktą, nei ne sė- jr R0SeJie, kuomet lotynų šalys kus vardus. Šiandien, miestai
kumštį sugniaužęs laiko lauk kasierius — Vincas Aguonius; kaipo stipriausią užgavimo jė myno persekiojimo”.
di kaipo teismas po faktu . Jis davė Buena, Florence, Colum- Delmar ir Christiana primena
damas tinkamos progos jį pa kasos globėjas — Ipolitas Gri gą prieš totalitarinį užpuolimą,
“
Sutinku
su
jumis
”
,
sako,
garavičius; maršalka — Alber bet jis įspėjo Jog ginkluoti už Gen. Prokuroras Biddle, “jog nurodo, jog visi FBI tyrinėji- bus> New Lisbon, Palermo ir ankstyvus skandinavus prie Denaudoti savo šalies gynimui.
Mes, amerikiečiai, džiaugda tas Tamulis. Susirinkimas bai simojimai prieš tautą nėra di diktatoriška rasinė neapykanta, mai, kurie neseniai susekė dide- Verona. Skandinavai prisidėjo! laware upės. Yra miestas Smyrmiesi šios šalies laisve iškilmin gėsi gražioje nuotaikoje su mal desni už dvasinį atsipalaidoji- religijos uždraudimas ir už liūs skaitlius šnipų, prisilaikė su Bergen Point, Bergenfield ir! na ir kitas Odessa, vardas rusų
mą (spiritual disarmament),
uosto.
prie faktų, ir pavesdamas ras- Swedesburo.
gai švęskime tą brangią šventę. da.
gynimas
laisvos
spaudos
ir
lais

kuris galėtų įvykti per “abejin
Dabar imkime Georgia, pas
tus faktus tinkamam šaltiniui, Atsimindami, jog į Pennsylvo
žodžio
—
keturi
pavergimai
gumą, per sujaudinimą jausmų
jis nepridėjo jokių paaiškinimų vaniją atvyko žmonės įvairiau- kutinę iš trylikos originalių an
—
negali
ant
visados
egzistuoti
arba užgauliojimą tų, į.kurių
nei rekomendacijų. Bet, sako sjų rasių, priimdami William gliškų kolonijų. Ją pulkininkas
rankas” demokratija pavesta. šiame pasaulyje. Sutinku su ju Generalinis Prokuroras, Teisin- Penn’o pakvietimą atvykti į James Oglethorp įsteigė 1733
mis, jog nėr vietos valdžiai, pik
gumo Departamentas nori kiek- naują koloniją, kur nebuvo ti- m. Atvyko labai daug žmonių
“Dvasinio atsipalaidojimo užtos minios įsteigtai ir vigilantų
vieno lojalaus piliečio koopera- dėjimo neapykantos ir kur žmo- iš Salzburgo, daug pabėgėlių
mojimas dar plačiai neišsiplė
remiama ,kur net mažučiai vai
cijos ir paramos.
nės galėjo save valdyti, mus ne- protestonų iš Vokietijos, net šie
tojęs”, jis sako. “Laisvų pilie
kai auklėjami šnipuoti prieš sa
Teisingumo
Departamento nustebina daugybė svetimų vie- žmonės mažai paliko pėdsakų ir
čių privilegijos šiandien geriaus
vo tėvus. Tokia valdžia turi pul
jų pirmieji miestai Ebenezer ir
“Civil Liberties Section” įsteig- tų vardų šioje valstybėje,
apsaugotos šioje šalyje negu
ti.
tas prieš dviejus metus loš vis Į Pennsylvaniją atvyko skait - New Ebenezer visai nei nepava
bet kur kitur šiame karo - api
Jis gyrė pastangas laisvę-mysvarbesnę rolę šalies reikaluose, lingas būrys anglų kvakerų,! dinti naujose oficialėse knygu
plėštame pasaulyje. Bet, šitas
linčių Europos nugalėtų šalių,
dvasinis atsipalaidojimas, apie ypatingai jugoslavų, ant toliaus pagal p. Biddle. Tas skyrius jau juos sekė visoki religiški pabė- i tėse. Berlin ir Zeigler yra vie
dabar veikia su kooperacija vie- geliai. Germantown, kur pasto- ninteliai miestai vokiškos praei
kurį aš kalbu, primena, kiek
priešintis, kovoti, nepasiduoti.
tinių valdiškų urėdninkų ir ad- rius gyveno, dirbo, prakaitavo; ties Georgia valstybėj. Kiti sve
vieną sykį konstitucijonalės tei
“Mes Amerikoj”, jis sako, “pa
vokatų apsaugoti asmenų ir ma- savo žmonių labui, yra geriau- timi vardai yra Amsterdam, Asės asmens arba mažumos per
sitikim ginklais, ir mes greitai
Aiškiame pranešime apie Tei- būtinai reikalinga beširdiškai žengtos. Kiekvienas įvykdintas ginkluojamės. Nors yra labai žumų teises.
šia žinomas vokiškas miestas thens, Avalon, Buena Vista,
singumo Departamento nusis-' susekti ir persekioti asmenis, mūsų
Cusotta, Ludowici, Pulanski ir
šalyje
prasižengimas
svarbu, bet tas ne viskas. Netik “Civil Liberties Section”, sa- Pennsylvanijoj. Kitos vietos yWaleska.
tatymą, arba policy. Francis"* kurie bando dvasiniai aptem- prieš demokratiją yra pagelba
mūs dabartinė arba numatyta ko Generalinis Prokuroras, vi- ra Baden, Bausman, Bedlin, BoDidesnis pakeitimas Europos
Biddle, Jung. Valstybių Teisin-i dinti Amerikos žmonių protą ir paguoda demokratijos prie
ginklų jėga užtikrins mums suomet remia Teisių Bilių. Sky- wanstown, Brunnerville, Fredeant Amerikos žemlapio įvyko su
gumo Departamento Ge-'^rali-, priešvalstybine propaganda,
šams.
laisvę kare ar taikoj, bet žmo rius stengiasi sulaikyti apgau- rieksburg, Germania, Germansvakarų išsivystymu. Čia škotai,
nis Prokuroras, užtikrina ame- Kalbėdamas Detroite Ameri- “Tas dvasinis atsipalaidoji
nių valia, suvienyta valia būti liojimus. Mūsų Konstitucija vi- —————————————
siems piliečiams duoda lygias kuomet šios šalies galimybė iš airiaią vokiečiai ir skandina
rikiečius svetimos kilmės, jog kos slavų konferencijoj sekma- mas gręsia kiekvieną sykį pa
nai reikalinga. Tiems, kurie dir
dedamos įstiguoti
teisės ,ir tas skyrius veikia, kad silaikyti kaipo demokratija bus vai petys į petį stovėjo su ame
konstitucijonališkos laisvės bus dienį, gruodžio 7-tą dieną, tuom stangoms,
ba po botagais Lenkijoj, kurie
taip ir būtų. Viename atsitiki- išbandoma, mes patys tą išsprę- rikiečiais angliškos kilmės.
uoliai užlaikytos, kad nors yra pačiu laiku, kuomet japonų neapykantą prieš asmenį arba
mirtimi nubausti Serbijoj, tikiu
F.L.I.S.
F.L.I.S.
asmenis dėlei rasės, religijos ar
jog svarbiausias dalykas yra me, Civil Liberties Section sus- simeba tautinės kilmės. Pagelba ir
suvienyta valia visų vyrų, kurių tabdė išnaudojimą darbininkų
paguoda priešams, kuomet bu
•
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bendras “credo” yra laisvė ir pietuose. Kitame atsitikime, rė
3
vusio tautinio didvyrio viešos
mė
teisę
kvalifikuotų
balsuoto
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kurie nekenčia vergijos.
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kalbos ugdino rasinę neapykan
Priešvalstybinę propagandą, jų balsuoti, kuomet ta teisė
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kuri gręsia mūsų vieningumui, jiems buvo atsakyta. Trečiame
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p. Biddle nurodo, nelengva su atsitikime, užlaikė darbininkų
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VALGIŲ GAMINIMAS.
Si knyga labai tinkama
i kad jo tėvai arba ainiai buvo siais rūbais, net patriotiškumo jas.
šeimininkėms, nes joje yra labai daug receptų,
Atėję į tavernos ar restoranus visuomet
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
i vokiečiai, italai arba japonai. rūbais, ji slepiasi už mūsų vė • Šitas Teisingumo Departa
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Dr. J. Starkus. Kaina .............................................. $1.10
sirengimo surinkta armija taip
vius
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bet
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mus pilnai tikėkime, jog Teisin
VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų
vadinamų “deputy - sheriffs” iš
gumo Departamento Federal me kitus nuo persekiojimo ir
tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina .......
35c.
Telefonas
60 Ellsworth St.
neatsakančių
asmenų apgin
Bureau of Investigation yra at diskriminacijos.
Worcester, 5-4335
Worcester, Mass.
kluota ir autorizuota gazdinti
Su užsakymais kreipkitės —
sakomas ir kompetentiškas kū Aš gerai žinau, jog nei jokia
žmones vienoj mūsų rytų apy
valdiška mašinerija viena nega
nas. Jis išlengvo, bet atsargiai
PHONE
BOSTON BRANCH
linkėj; arba kaip vyrai su kau
"DARBININKAS*
veikia ir kerta tik kuomet fak-, li prezervuoti arba užtikrinti
So. Boston
1410 Columbia Rd..
kėmis keliauja pietuose; arba
So. Boston, Mass. 366 W. Broadway,
tai pilnai patikrinti. Visam savo; demokratišką idealą, taip pat
2271
South Boston
kuomet vietiniai liuosnoriai su
kaip
nei
jokia
mašinerija
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darbui FBI turi kuopuikiausį
sijungia į būrelius sudeginti au- patyrimą ir lai tas būna žodis jos negali sunaikinti. Galutinai.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

Generalinis Prokuuroras Biddle
Užtikrina Civiles Laisves
Ateiviams

Generalinis Prokuroras Biddle tvirtina, jog žmonių teisės
karo laiku bus apsaugotos, bet su priešva stybine propa,
ganda bus aštriai apsiveikiama.
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