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Viesas Prašymas

FIVE CENTS

Gen. M'Arthur Karo Jėgos
Vėl Atmušė Japonus
Užnugariai Gelbsti Luzon Armijai
VVashington, D. C., sau- svarbaus darbo karo indu
šio 22 — Tik mažos karo strijoj, tik po tokio įrody
jėgos, vadovaujamos gen. mo jie gali būti priimti.
MacArthur, Batan pusiasalyj ant Luzon salos vėl Dienos Šviesos Taupymo
atmušė japonų puolimą su
įstatymas Įsiaalioja
dideliais nuostoliais, pra
neša karo departmentas. į
Vasario 9
Gen. MacArthur prane--------ša, kad vienas taip vadina-' VVashington, D. C., sali
mas užnugarių būrys, ku- s^° “ — Pereitą antradieris kooperuoja su Ameri- ni prezidentas Rooseveltas
kiečiais ir Filipiniečiais pasirašė Dienos šviesos
kovoje prieš japonus, už- Taupymo įstatymą,
puolė priešų aerodromą,' Įstatymas įsigalioja vaužmušė 110 japonų ir ki- sario 9 d. š. m., 2 vai. rytą.
tus 300 išvijo.
į Tos dienos ryta visi laikAmerikiečių ir filipinie- rodžiai turės būti pasukti
čių narsumas labai įverti- vieną valandą pirmyn, ir
namas.
, šis įstatymas galios, kol
_________
; tęsis karas ir iki šešių mė-

bus nurodytas viešbučio P‘de“W-. Nu° P™.™1“
skelbimų lentoje.
registruotu
pale.dz.am.

... / .
________
v
n v
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_ tie sanitarijos karininkai
r ir viršilos, kurie tarnauja
pagalbinėje Lietuvos poli-

5^.

----------Laikraštis “Į Laisvę” įsiLapkr. mėnesyj, So. Bos- dėjo platų straipsnį, kviestono Federacijos skyrius damas gyventojus į kovą
su prielankiais darbuoto- su epidemija, palaikant
Tarptautinė karinė padėtis pašaukia įvairius karius kariauti prieš sa
jais ir draugijomis laišku švarą, naikinant parazitus
vo šalies ir savo tėvų šalies priešus. Štai vaizdas parodo, kaip lenkiukai,
pranešė visiems apylinkės įr kitus ligos platintojus.
kurie kariauja po britų vėliava studijuoja karo pabūklo užiodavimo
Gerbiamiems Kunigams
----------------sistemą.
Klebonams
ir gerbia
MIRTIES BAUSMĖ
Savanoriai. Nebus
Priimami .tarpu
nesių po
karo
- je.iguRon__tuo
..
jo
neatsauks
miems Kunigams Vika
LIETUVOJE
Armi JOfl
? gresas.
Kinija Šaukiasi Pagalbos
rams, jog ruošia Lietuvos
reikalams artistės Apolo- Bernas — Vokietijos rei. Chinking, Kinija, sausio VVashington, D. C., saunijos Stoškiūtės koncertą, cho komisaras “Ostlande”
Pasikeis Diplomatais
22 — Kinijos vyriausybė šio 22 — Savanoriai, karo
sausio 25 d., 3:30 vai. p.p., išleido atsišaukimą į gyIr Piliečiais
atsišaukė į Angliją ir A- tarnybos amžiuje, nebus
Jordan Hali, Bostone, ir ventojus,
pranešdamas,
meriką, kad jos pasirūpin- priimami į armiją, jeigu
prašė pritarimo. Dabar šie kad tie žmonės, kurie bet
tų tuojau jai pristatyti jie neįrodys, kad neužima Berlynas, sausio 22 —
koncerto rengėjai šiuonr kuo padės sovietų paraŽuvo
45
Įgulos
Nariai
kiek tik galima karo gink-svarbios pozicijos karo in-Berlyno
radio praneša,
maldauja gerbiamų kuni- šiutininkams,
bus bau
-------------------lų ir užleistų didesnę pas- dustrijoj.
i kad Kinijos vyriausybei
gų klebonų paskelbti savo džiami mirties bausme,
New
York,
sausio
22
—
mentas gavo, kada 33 išsi- koĮą užtraukti. Kinijai pri-, Šis patvarkymas įeis ga- tarpininkaujant,
vyksta
bažnyčiose, kad tas Lietu- Tokia pat bausme bus
pasitarimai
tarp
Jungti

gelbėję
jūrininkai
pasiekė
statyti
karo
ginklų
yra
lion
vasario
1
d.
Nuo
vasavai Gelbėti koncertas į-; baudžiami asmenys, gadi- Jtmg- Valstybių karo devyks vasario - February 8 ną telefoną, telegrafus ir partmentas praneša, kad uostą.
„
sunku, nes Japonai bom- rio 1 d. visi karo tarnybos! nių Valstybių ir Japonijos
d., 3:30 vai. p. p., toje pa kitus susisiekimo įrengi- Vokietijos submarinas pe “City of Atlanta” laivas Varduoja Burmą, per ku- amžiaus vyrai, norintieji,dėl pasikeitimo diplomapirmiau Amerika ir savanoriai įstoti arini jon,! tais ir piliečiais, esančiais
čioje svetainėje. Tikietai nius. Tiems, kurie padės reit^ pirmadienį Atlantiko buvo 5269-tonų, o “Ciltpagauti parašiutininkus,' vandenyne, arti Wimbleivaira” 3779-tonų.
Ang]
turės raštu įrodyti, kadjJung. Valstybėse ir Japobus geri tie patys.
Su dėkingumu ir pagarba žadama
5,000 vokiečių Shoals, nuskandino du Submariną pastebėjo tik nįją
jie neturi techniško arba'ni joj.
prekybinius
laivus
—
“
Ci-po
to,
kada
torpeda
trenkė
Adv. Ant. Jankauskas, pirm., markių premijos
ty of Atlanta” ir latvių lai-įį laivus. Laivų jūrininkai
Adv. J. Grigalus, rašt.,
Rusijos Atstovas Išvažiuoja
Bernas — Gruodžio 4 d., vą “Ciltvaira”. Kartu su! nebesuspėjo nuleisti laiveKun. F. A. Virmauskis, ižd.
IŠ JdpOnijOS
Šiauliuose mirė prof. Sta laivais nuskendo 45 įgulos lių, bet turėjo šokti į vanj denį, ir tik gerai mokanti
LDS 74 KUOPA UŽSI sys Šalkauskis. Velionis nariai.
Tokio, Japonija,
MOKĖJO DUOKLES buvo palaidotas, dalyvau Šias žinias karo depart-1 plaukti išsigelbėjo.
jant valdžios ir Universi
—
100 NUOŠIMČIŲ
tovas
Konstantin
teto atstovams. Vokietijos
Singapore, sausio 22 —Į Vokietija Prarado 300,000
nin
Manchester, N. H. — Sekma- generalinis komisaras Liegrįžta į Maskva. Kaikurie Apie 100 Japonijos bomKarių Rusijoj
dienį, sausio 11 d., 2 vai. p.pjtuvoje von Renteln pareišsako, kad galima tikėtis banešių skraidė virš SinLDS 74 kp. pirmininko namuo-i kęs Universitetui užuojauMaskva, sausio 22— So-Kharkovo. Pietų karo Japonijos - Rusijos karo. gapore ir bombardavo bri- Berne, Šveicarija, sausio
se įvyko vietinės LDS 74 kp. tą.
vietų Rusijos kariuomenė fronte vokiečiai sako, kad Rusija atitraukė savo kakoloniją. Dvylika Japo- 22 — Maskva, po raudonų
susirinkimas, kuriame dalyvavo
Bernas — Kaune atida- atsiėrnė Možaisko griuvę-Jie atsiėmė iš rusų Feodo- riuomenės pulkus iš Sibi- ni3os bombanešių nušau jų atsiėmimo Možaisko,
dauguma kuopos narių ir užsi
rvta pirmoji vokiečiu teis-!sius iš.nacių ,ir pastūmėjo šią.
iro į Maskvos frontą ir Jav.
.
praneša, kad per pastarą
mokėjo metines duokles iš ank
'Hitlerio
kariuomenę
57
Možaisko
paėmimas
yra
nonai
gali
nulti
rusus
per
Dalykų
žinovai
sako^kad
sias 40 dienų kovos su Vo
sto. Kurie nariai negalėjo daly mo sesija. Trys žmonės : mylias nuo Maskvos.
sovietų
laimėjimas,
bet
Sibirą.
Hitleriui
tas
paikJaponams
pasiseks
užimti
vauti susirinkime, pristatė mo nubausti po dvejus metus
tą svarbų uostą. Singapo kietijos karo jėgomis Ru
kad
sunereiškia
vokiečių
nugalėtu.
kalėjimo
už
nelegalų
gink-i
Rusai
praneša,
-------_
kesčius vėliau kp. raštininkui p.
re ir kitu Anglijos
koloni- sijoje. vokiečiai prarado
lų
laikymą.
įmušta
ir
nugalėta
Hitlerio
jimas.
Sovietų
Rusijos
vyw
.
300.000 karininkų ir ka
J. Vaičiūnui. Užsimokėjusieji
________________ ■ kariuomenė bėga link riausybė pirmiau pranešė, čiai juos sulaikė ir net at- ju gvneiai negali gauti reivių.
visi gaus sieninį “Darbininko”
Bernas — Gaunama ži-1 Smolensko. Možaiskas bu- kad naciai turėjo apie siėmė kaikurias vietas, užtektinai karo ginklų.
kalendorių. Prašome visų kuo
nių
kad Lietuvos Raudo-1 vo vokiečių tvirtovė, bet 100.000 kareivių Možaiske. Reiškia, rusai čia neturė- kad atremti galingus prie- Tuo pačiu laiku raudo
pos narių gauti kalendorius pas
nieji paėmė anie 5,000 kap. Vaičiūną. 74 kp. sekretoriuj nasis
Kryžius gruodžio Hitlerio pulkai neatsilai-Dabar bolševikai užėmę jo užtektina, galybes
sus.
P
pradžioje buvo uždarytas kė prieš sovietų galybę. -miestą nieko nesako apie Prie Leningrado fronto Kinna tam pat pradėjo nuoliv. apie 3,000 trumnu
LDS Centras kalendorius jau y
ir perorganizuotas
j S'avi-I, Vokietijos vyriausybė Paėmimą į nelaisvę 100,-rusai taip pat nieko negali smarkiai pulti Japonus, vamzdžių patrankų, 8.000
ra p. Vaičiūnui pasiuntęs.
—
,_ 000 vokiečių kareivių. Tas padaryti. Rusai neturi uz- bet ir čia tas trūkumas mašininiu kanuolių. 17,000
Reikia pastebėti, kad labai tarpinės Pagalbos Draugi- pripažįsta, kad sovietų ar
mijaT*Duola vokiečius^Prie te&ali reikšti tik vieną da- tektinai karo ginklų, kad slinkiu. Už tai Australijos mažesniųjų kanuolių ir
maža tokių LDS kp., kurių visi M
J -I
-r7
_ 1_~x.
___ x 1kad
___ 3 didžiuma
____ trimi
_•
___
1_____ L. - _ 1_ 1 Qautomatišku
Jyką,
būtent,
visu frontu galėtų laimėti. įr TT'
Kinijos
vyriausybės
kai 11t" CITY) QQ V šautuvu, 90.bariai iš anksto apsimokėtų sa
1 vokiečių kareivių sustojo Vienur - kitur atmuša vo- tina Anglijos vyriausybę, 000 nėstininku šautuvu, avo duokles, kaip ši Manchestekiečius, bet iki šiol rusai kad ji 11nesirūnina
1{pabėgti.
Ll.
Uol I U IJ1 11 d Lteikti
C1LI | nie 3.000 tanku (arai būti
rio LDS kuopa.
{ Vokiečiai buvo pasivarę teatsiėmė tik dešimtą dalį ęrreit.a ir reikalinga Dasral- danqriausia dėl šalčiu ne
__________________ 1-il-l
,•
,
I 1701 lr i Q n A i 11 1 ir ortio 510 000
Šiame susirinkime užtvirtinta
Tolimiesiems
rytams?vokiančių),
ir anie oO.OOO,
į Rusiją
400 mylių. TI
Iki• šiol
užkariautos on
savo žemės ,ba m
senoji valdyba, būtent: pirm.—
Rio De Janeiro, Brazili nimo, kad vieningumas rusai, abelnai sakant teat-'
bet tik kalba anie kitu memažiems ginklams aV. Zaremba, 224 Central St., ja, sausio 22 —Dvidešimts bus išlaikytas.
stūmė nacius 40 mylių. DiOlandai Bombarduoja tu atakai prieš vokiečius. municijos.
rašt. — J. Vaichunas, 284 Pearl vienos Amerikos respubli
Pasirašyta sutartis įsi- džioji Rusijos dalis yra
Kannviu skaičius ninlm Kaip praneša. Maskvoje
St., ižd. — J. Zubaitis, 331 Cen- kų atstovai konferencijoje
Japonų Pozicijas
galios tik po to, kada nacių rankose; visos di-'
nereiški”, jei nėra užtekti- šaltis pasiekė 40 žemiau
tral St.
Rap. paruošė sutartį, nukreiptą
kiekvienos valstybės kon- džiosios Rusijos industri- Batavija, sausio 22 — O- nai karišku ginklų.
zero.
prieš Vokietiją, Japoniją gresas ją uzgirs.
! jos yra nacių valdžioje. Be landų lakūnai apmėtė
GAL SUMAŽINS
ir Italiją. Tikisi, kad tą su
1 industrijų karo laimėji-, bombomis japonų poziciELEKTROS
tartį pasirašys ir Argenti Japonai Pasiruošę Pulti
mas neįmanomas.
jas Sarawake, kur padegė
VARTOJIMĄ na ir Čilė, kurių atstovai
Rusai
laimėjo
prie
Mo

SKuching
aerodromą.
Australiję
iki šiol laikėsi neitraliai.
žaisko, bet kitose vietose'.
.
. .
šeštadienį, sausio 24 d., 2 vai. po pietų įvyks DarVVashington, D. C., sauSakoma, kad Čilės val- Melbourne, Australija, nieko nelaimėjo. Tai reiš- • Panevėžio
Radio programa.
šio 22 — Kongresas gavo, džia įsakė savo atstovams {sausio 22 — Australijos kia, kad rusai atitraukė {gimnazijos
direKtorium
Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles
valdžios elektros jėgos: prisidėti prie bendro nuta-įOro Ministeris Drakeford kariuomenės pulkus ir su-; paskirtas prof. Elisonas.
ir klausykite lietuviškų dainų ir muzikos iš WC0P,
viršininkų įspėjimą, _ kad rimo. Jeigu taip, tar beliko pareiškė, kad japonai yrą traukė didžiulę . karo jėgąk
. _________
r .
gal. šiais
metais turės su tik Argentina, kurios ats- pasiruošę iškelti savo’ka-prie Možaisko. >:• .
v
|:• Alytaus miesto būrinis- Boston.
mažinti elektros vartoji tovai -dar vis delsia ir rei- reivius Naujoj Gvinėjoj/iš
Trumpą kalbelę pasakys- kun. dr. Antanas Deks
Rusai buvo pradėję puo^ tru paskirtas Pranas Mamą privaČftidse namuose. kalaujft aiškesnio užtikri- kur jie pultų Australiją; -' limus Kryme, . tbet vokie-ltuįionis. /
ui> nys. kuris pereitais metais atvyko iš Europos.

Priešo Submarinas Nuskandino
Du Laivus Atlantiko Vandenyne

Japonai Bornbarduuoja
Singeipore

Rusai Atsiėmė Možaiską

Amerikos Vieningos Prieš Ašį

Darbininkų Radio Programa

Peaktadienis, -Sausio 23, 1942

2

V

J. E. Kardinolas O'ConnelI
Užgyrė Suvienytąjį Karo Fondą
Pereitą savaitę J. E.
Kardinolas
O’Connell,
Bostono
Arkivyskupas,
paraše iš išsiuntinėjo laiškus tos diecezijos kunigams Suvienytojo Didžiojo Bostono Karo Fondo
vajaus reikalu.

o ib

IŠTREMTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS

KIBIRKŠTYS

• Lietuvos Informacijų
Komunistai Prieš Lietuvos rias jie buvo prieš tai pasi Biuras yra gavęs du ilgus
rašę su Lietuva. Lietuviai
Hepriklausomybę
išgamos komunistai džiau deportuotųjų iš Lietuvos

didingam vajui sėkmingai
įvykdyti.
“Kiekvienas pilietis šį
kilmingą tikslą privalo
paremti. Juk tai pagrindinė programos dalis mūsų
šaliai apginti. Visiems čia
duodama proga pareikšti
savo ištikimybę ir tikėji
mą patriotizmo ir artimo
meilės darbais.
(
Pasitikiu, kad aukos
kiekvienas kuris Uk gali,
k^, įbrėžtas vajaus
tikslas kutų sėkmingai at.
--------------

gėsi Lietuvos nepriklauso
Tūlas “Buvęs Bostonie mybės užgniaužimu ir
tis” Chicagos komunistų siuntė Stalinui sveikini
lietuvių kalboj laikraštyj t mugĮ
“V.” kalba apie nuodėmes, iy T
.
...
iš kurių nei jis pats, nei to
dabar komunistų įsgalaikraščio redaktoriai ne- mil staršas
komisaras
daro sąskaitos
teigia, kad “Lietuva yra
i “Bu^ęs Bostonietis” net Sovietų Sąjungos dalis, -

sąrašus. Jie prasideda rai
de “A“ ir baigiasi “Ka“.
Antras sąrašas prasideda
raide “Š” ir baigiasi “Ž”.
Pirmame sąraše
sužymėta
_ —
4774 pavardės, antrame —
2190 pavardžių,

Iš šio šiurpaus sąrašo pa
žymėtinos šios pavardės:
nežino, kad “Darbininkas”* tarYb,ne respublika“.
Rašytojas Vytautas Bičiū“Į naujai suorganizuotą
išeina du kart savaitėje, ir Taigi aiškesnio pasisa- nas gu šeima> adv. Antanas
Suvienytąjį Didžiojo Bosbando įrodyti, kad komu-kymo iš komunistų nebe- Endziulaitis su šeima, gen.
tono Karo Fondą įeina
nistai yra Lietuvos nepri- reikalaujame. Aišku vi- Zenonas Gerulaitis, ‘Eltos’
Bostono
Visuomeninis
klausomybes
šalininkai. sįems, kad komunistai iš- direktorius Valentinas GuFondas, Amerikos RaudoTame komunistų laikras- gamos dirba prieš Lietuvą gtainig su
(žmona Inasis Kryžius, Suvienytų
tyjraso:
įr jos nepriklausomybę. zabelė Avietinaitė yra AKaro Tarnybų Organiza“Kas dėlei Lietuvos ne--Padoriems ir patriotin- merįkOs lietuvė), ‘Trimito’
cijos ir Vietiniai Kareivių
priklausomybės klausimo, giems lietuviams su komu-; redaktorius Jonas Kalnėir junmnkų Komitetai.
Keturiuose Pranlietuvių komunistų, kaip nistais ne pakeliui.
| nag gu
teisininkas
“Vajus tam Jungtiniam
MbctiiAco
ir abelnai pažangiųjų lie-; Beje, “Buvęs Bostonie- Stasys Šilingas su žmona
Fondui visu atsidėjimu
CUZIJOS MKSvMSc
tuvių (pagonizmo siekian- tis” prisimena ir apie aukų ir, atrodo, viena dukteribus varomas Bostone ir aMickey Rooney, Amerikos numerio pirmo boxofi- < čiųjų. Red.) nusistatymas, rinkimą Sovietų Rusijai, mi, buvęs teisingumo mi
pyiinkėse nuo sauso 22 i- Berne, Šveicarija, sausio šo atrakcija, vadovavo scenos ir naktinių klūbų artis-;manJod°s .<Ya*nasi
Jis rašo:
|nisteris prof. Antanas Ta22 — ......
Dėl maisto trūkumo
ki vasario 11. Užsimota ~
tams, ketvirtadienį, sausio 22 d., Boston Garden, Bos-:vęs Y?stonie?s n<Tra,tl^,'! “Pažangus lietuviai (su-‘mosaitis su seimą, prof.
sukelti 7,600,000 dol., kuri Prancūzijoj, kaip praneša
’
ras, tik jam taip “rodos .!pragk komunistai. Red.)!Izidorius Tamošaitis uz
suma bus šitaip paskirsty. vakar keturiuose miestuo- tone, pradedant Didžiojo Bostono Suvienyto Karo Red.) yra tokis.
renka tam pinigus bendrai sienių reikalų ministerii
Fondo kampaniją, laike kurios pasiryžo sukelti
ta: Visuomeniniam Di- “
nauses'
“Dabar
svarbiausias su Amerikoje veikiančiu valdininkas Algirdas »
džiojo
Bostono Fondui Viduržemio mieste Sete, $7,600,000.
klausimas lietuviams yra Russian War Relief komi- na§as ir tūkstančiai kitų.
$5,589,000; Amerikos Rau- tarp Marseille ir Ispanijos
karo laimėjimo. (Taip, ko- tetų“. Kodėl ne Lietuvai
Gautieji
deportuotųjų
donajam Kryžiui $1,592,- rubežiaus, uosto darbininmunistams
komunizmo Gelbėti Fondui ar kitiems mūsų tautiečių sąrašai,
000; Suvienytųjų Karo kai sukilo ir užėmė miesto
karo laimėjimas. Red.), lietuvių fondams, iš kurių juos nurašius, tuojau pat
Tarnybų organizacijoms rotužę, po to, kada keli deLietuvos klausimas ateis šelpiami
nukentėjusieji bus atsiųsti.
$329,000; Kareivių ir Jūri- monstrantai buvo arešpo karo. Lietuvos klausi- nuo karo lietuviai? Atsa■■
ninkų Komitetui $100,000. tuoti. Sukilėliai pasitrau
mas
išsiris
prezidento kymo nereikalaujame, nes kymų. Taigi jie yra niekas
Katalikų Labdarybės Biū- kė iš rotužės, kada mayo
Roosevelto ir
premiero;perdaug aišku, kad komu- kitas, kaip svetimos valsras ir Šv. Vincento a Pau- ras užtikrino jiems, jog VVashington, D. C., sau- rė maždaug 21 ir pusę Churchill patiektu 8 punk-'nistai yra svetimos valsty- tybės arba įstaigos agen
lo Draugija gaus savo dalį areštuotieji bus išlaisvinti šio 22 — Kongreso komi- nuoš. pelno,
tų programų. (Vadinasi, bes agentai.
(tai. Kaipo tokie turėtų užkompanija,
iš Visuomeninio Bostono ir stengsis daryti viską, sija laivyno reikalais, ku-i
Aluminum
Apie
pirkimą
Amerikos
siregistruoti J. V. departKU
j “Buvęs Bostonietis”, kukad gauti daugiau maisto. nos _pirmimnku yra kon- atlikus laivynui uz $8,756;
,
Fondo. .
r
J
J
-ns drąsiai kalba visų ko Apsigynimo bonų, tai tas mente,
“Aš turiu didelio malo- Taipgi demonstracijos į- gresmanas Vinson. įrodi- darbą, gavo 129 nuoš. gry- munistų vardu, yra įsitiki komunistėlis šiaip rašo: i
numo nuoširdžiai tą vajų vyko Nimes, Montpelier ir nėja, kad laivų statymo no pelno,
nęs, kad Lietuvos klausi “Komunistų Partija per
kompanijos ir kitos di-j Kaikurios kitos kompaLietuviškas Viešbutis
užgirti, nes tuo būdu su- Agde miestuose.
mas savaimi išsiris be lie ka bondsų”. Gal ir perka,
šelpsime vargšus ir apleis-;
™*nrP džiosios įstaigos, kurios nijos taip pat padarė nuo tuvių pastangų ir darbo bet iš “B. B.” pareiškimo Lietuviai, kurie atvažiuojate
tuosius ir paremsime mūkaCiLbZinnb- atlieka valdžios apsigyni- 20 iki 27 nuoš. pelno,
pagal prez. Roosevelto ir suprantama, kad dar ne į Miamį, FIo., prašome užeiti
mo
darbus,
išnaudoja
vai-j
--------------sų Tautos Karo Pajėgas, j
‘ LIŲ KAINAS
premiero Churchill 8 pun nupirko, o turėtų nusipirk į mūsų moderniškai įrengtą
džią,
reikalaudamos
aukšą„Mlf
Vr»n>
fII
‘Rūpestingas duosnumas-t-'.----------viešbutį.
ktų programą. Tačiau ir ti. Tiesa, jis rašo, kad
tebūnie mūsų šūkis tam VVashington, D. C., sau tų atlyginimų už atliktus
prez. Rooseveltas ragino “Vien Chicagos komitetas
VAIRUOTOJAI
HOTEL KODY
sio 22 — Interstate Com- darbus.
pirko
už
$1,000
“
.
Kas
gi
METĖ DARBAI lietuvius darbuotis ir au
7643 Holding Avė..
merce Commission leido
tas “Chicagos komitetas?“
koti
Lietuvos
nepriklauso

Komisija
savo
raporte
geležinkelių kompanijoms
Miami Beach, Flo.
Ar jis yra Komunistų par
pakelti
keleivių tikietų paduoda, kad General Mo-į. Ketvirtadienį, sausio 22 mybės atstatymui. Red.).
tor Diesel kompanija Cle-: d. apie 200 sunkvežimių Toliau tas pats už visus tijos? Chicagoje yra kele
kainas 10 nuošimčių.
velande gavo 27 nuoš. gry-. vairuotojų sustabdė sunk- komunistus kalbantis ‘Bu tas komitetų įvairiais var
Albert R. Barker
dais.
no pelno iš $8,030,169 vai- vežimius ant Newbury- vęs Bostonietis’ rašo:
Avė Maria Radio
Pirmiau—Pope Optical Co.
“Imtis dabar svarbiau Amerika kovoja už de-'
džios užsakymo. Ta pati port turnpike, kada išsi
Valanda
klausimą, mokratiją, prieš nacizmą,
kompanija raportavo kon- baigė jų sutartis su kom siu Lietuvos
Kada Jums reikalingi akiniai
fašizmą ir komunizmą, už leiskite
reiškia
pastumti
į
šalį
gresmanų
komisijai,
kad
panijomis.
Tai
nėra
streimums išegzaminuoti aki
Sekmadienį, sausio 25 d.
atstatymą mažųjų tautų lr pritaikinti akinius. Mes padaro
ji
turėjo
daugiau
kaip
už
kas,
bet
tik
darbo
sustabsvarbiausią
klausimą
—
per radio tinklą turėsime
nepriklausomybės ir lais me dirbtinas akis.
progą klausytis apie Šv, 122 milijonus dolerių lai-1 dymas kol bus atnaujinta karo laimėjimą’”. Nieko
397 MAIN ST.
Tel. 6-1944
vės. Komunistai gi veikia
panašaus.
Povilą, kuris per 90 metų vyno užsakymų ir pasida- sutartis.
WORCESTER, MASS.
“Darbininkas“
niekad komunizmo naudai ir ak275 Main SU,
VVebster, Mass.
gyveno kaip atsiskyrėlis
nereikalavo iš komunistų lai laikosi kominterno įsa- Į
GERIAUSIUS
Egipte. Šio šventojo gyve 200,1 •TI JAPONŲ PUOLA
vien tik rūpintis Lietuvos*
PERMANENT WAVE
nimą dramatiškai atvaiz
M’ARTHUR KARO JĖGAS nepriklausomybe.
GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ
duos Atonement Friars of
Užsisakykite Toniko Pas Mus
PINIGUS
“Darb i n i n k a s’’
rei
Graymoor, New York.
Bostone ir apylinkėje Washington, D. C. , sau jėgas Batan provincijoj. kalavo, kad komunistų or
Pristatom geriausi toniką Pikni
CASPER’S BEAUTY SALON
ganizacijos
ir
pavieniai
bus transliuojama iš WM- sio 22 — Karo departmen Užpuolikai viršija Jung.
83 L ST., SO. BOSTON, MASS
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
asmenys pirktų Amerikos
EX, Boston, 6:30 vai. va tas praneša, kad japonai Valst.
karo
jėgas 10 Apsigynimo bonus, aukotų
Tel. ŠOU 4645
kare.
visokiems Parengimams.
Filipinuose jau turi tarp prieš 1.
Raudonajam Kryžiui ir vi
200,000 ir 300,000 karei Nėra žinių, kaip gen. sais galimais būdais prisi
Kainos prieinamos.
vių. Japonai yra pasiruošę M’Arthur armija laikosi dėtų prie šios šalies pąrėplti gen. MacArthur karo nuo užpuolikų.
mimo kovoje su priešais,

Kompanijos Išnaudoja Valdžią,
Sako Kongreso Komisija

kurie banditišku būdu ją
užpuolė.
“Darbininkas”
reikalavo tik, kad komu
SULAIKĖ JAPONUS
nistai pasisakytų už Lietu
vos nepriklausomybę nuo
Washington, sausio 22—■ apdaužė ir paliko liepsno Sovietų Rusijos.
Amerikos ir Filipinų ka se.
“Buvęs Bostonietis”, kal
riuomenės sulaikė Japonų Tik Malajos pusiasalio bantis už visus komunis
dalyje japonai tus kaip tik ir vengia pasi
puolimus Filipinuose, Ba rytinėje
taano provincijoje. Sako šieš tiek laimėjo, bet ma sakyti. Jis lošia šliūžės ro
ma, kad Japonai skaudžiai žos svarbos pozicijas.
lęnukentėjo. '
Bet “Buvusiam BostoKaip jau buvome pra- mečiui” ateina į pagalbą
nešę, vokiečių administra
administra- i “staršas“ komunistų ko
BRITŲ KANUOLĖS
SULAIKĖ JAPONUS cijos sudarytoji Šiaulių a- misaras ir rašo Brooklyno
pygarda padalinta į dvi “L.“, kad “teisėta Lietuvos
Singapore, sausio 22 — dalis: Šiaulių ir Panevėžio. vyriausybe reikia skaityti
Britanijos artilerija sulai-[Dabar patiriama, kad Pa tą, kurią sudaro Paleckis
ke japonus nuo briovimąsi nevėžio apygardos vokie- ir Gedvilas”. Na, o Palec
į Johore valstybę šiaurva-'čių komisaru
paskirtas kis ir Gedvilas buvo tik
karinėje dalyje. Nušovė 13 Neum, kuris jau pradėjo Sovietų Rusijos komisarų
japonų lėktuvų tik per vie-:eiti savo pareigas. Pareigų pastumdėliai.
ną dieną.
perėmimo proga Lietuvių Sovietų Rusija okupavo
Britai smarkiai bombar- nacionalistų partijos Pa- Lietuvą ir ją įsijungė, už
davo įsiveržėlių japonų o- nevėžio vadas Pranas Pet gniauždama Lietuvos ne
Sovietai
ro bazes— Kuantan ir Ku-; Tabūnas pasakęs: kalbą, priklausomybę.
sulaužė
visas
sutartis,
kuala Lumpur, kur smarkiai bet jos turinio negauta.

AMERIKOS KARIUOMNE

DEFENSE

Myopia Club Beverage Co.

Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R
DRAUGE DARBININKE,
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas
T rokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų ..................................... $2.00
Imant sykį į savaitę metams......... $2.00
Pusei metų ..................................... $1.00
*’
*■ ; i f • ■
Čekius ar money orderius siųskite:
’r's i
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------------ by-------------SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

u
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SUBSCRIPTION RATES:

PRENUMERATOS KAINA

------- X.et

Domestic yearly____________ >4.00
Amerikoje metams
Domestic once per week yearly >2.00 Viena kart savaitėje metams >2.00
UfBieny metams _____ _______ >5.00
Foreign yearly _______________>5.00
Fcrelgn once per week yearly >2.50 Užaienyj 1 kart savaitėj metams >2.50

DARBININKAS

8outh Boston, Ma

SOS Weat Broadvvay,
TeĮephone SOUth Boeton 2680.

Kur Dingo Ketvirtasis
Nusidėjėlis?

—
Kalbėt apie taiką, žmoniškumą ir sveiką protą
nieks nedraudžia nė taikos, nė karo metu. Juk dėlto ir
kariaujama, kad būtų numalšinti viešosios ramybės
ardytojai ir įvyktų pastovi taika. Tik sukietėjęs žmo
nijos priešas ar koks protinis pakrikėlis gali teigti, kad
karionė reikalinga vien žmonėms žudyti ir nugalėtą
priešą tiek prismaugti, kad jis tik apie kerštą galvotų,
prie jo ruoštųsi ir progai atėjus, jį įvykdytų. Ta maž
daug tema aš anądien rašiau, ypač pabrėždamas, kad
Versalio traktatas padarė klaidą, nes nugalėtąsias tau
tas perskaudžiai prispaudė ir pagaliau šį baisų karą
iššaukė. Tą klaidą žmonijos vadai bendrai pripažįsta
ir nebnorėtų jos atkartoti. Tai taip aišku ir loginga,
kad sveiko proto žmogus dėl to visai nesiginčyja.
Tačiau bolševikai (bent lietuviškieji) kaip tik už
tai mane gerokai iškoliojo: “Vilnis” tuo klausimu štai
kaip pasisako:
“Susirado, mat, kristusėlis, kuris nori duot pro
gos gyventi Hitleriui, Horohito ir Mussoliniui! Demo
kratijos vadai niekad nesakė, kad jie paliks čielybėje
savo priešus, nacizmo ar fašizmo sistemas”.

Čia ne ką kitą tik mane tempiama ant bolševikiš
ko kurpalio, t. y. mėginama padaryt tų trijų nusidėjė
lių ne tai prietelių, ne tai globotoju. Bet kadangi ne
nuo manęs pareina duoti ar neduoti jiems progos gy
venti, ir, antra vertus, pasodyti paprastą žmogų ant
trijų kėdžių (nacistinės, fašistinės ir imperialistinės)
net gramozdiškai bolševikų vaizduotei atrodo neįma
noma, tai nei iš šio, nei iš to įvelta Kristusėlis, kuri tuo
būdu norėta pažeminti ir ta proga ir iš manęs pasi
juokti. Atsiekta du tikslu: ir pašiepta ir pagrasinta —
apsižiūrėk! Tai aš ir apsižiūrėjau ir štai dėl ko nuste
bau: kodėl iš Kristusėlio gailestingumo išskirtas ket
virtasis griešninkas Stalinas? Juk jis jau pradėjo at
gailauti. Atidarė cerkves, leido eisenas su “ikonomis”
ir net, kaip girdėt, pirmą kartą savo gyvenime Dievo
vardą paminėjęs. Be to, ugdąs ir tautinį rusų susipra
timą, gerbiąs Puškiną, Turgienievą ir net Dostojevs
kį! žodžiu, tai pats uolusis naujokas — atsivertėlis. Ir
pati “Vilnis” ar tik negaus nuo voždiaus “ausų” už ką
Kristusėlio vardą maža raide parašė. Bet bolševikų organėlis tur būt netiki į raudonojo diktatoriaus nuošir-

ASMENINĖ LAISVE
II DALIS

Mons. Fulton J. Sheen
KUN. J. A. KARALIAUS
Premijuotas Vertimas

KALBŲ PER RADIO RINKINYS

Išvertė iš Anglų kalbos
A. V. Atkočius

Septintasis Žodis — Godumas
"Tėve | tave rankas aš atiduodu
savo dvasią".
Godumas yra nepaprastas įsimylėjimas į
šio pasaulio daiktus. Toks įsimylėjimas virs
ta nepaprastu, jeigu žmogus nėra vedamas
protingo tikslo, dėl tinkamos priežiūros savo
šeimos ar dėl ateities, arba jeigu viens yra
nusistatęs tik susikrauti turtų, arba skūpus
jų vartojime. Godumo nuodėmė įskaito ne
tik tikslą, kuriam krauname turtus, bet ir
kokiu būdu jį renkame. Pati meilė dėl perdidelės sumos nėra bloga, bet nepaprasta mei
lė bet kokiai sumai yra bloga. Kada žmogus
turi didelį turtą, tai dar nereiškia, kad jis go
dus asmuo. Vaikas su keliais centais gali bū
ti godesnis. Materialiniai daiktai yra teisėtini ir reikalingi, nes jie mums duoda galimy
bę gyventi sulyg savo reikalingumo, suma

-■ g - i
1— laisvę, padorumą, tei lio Kamčatkos ir driekiasi "
singumą. Neturime eikvo į pietus. Tos salos tai japo
ti patarnavimus visų loja- nų viešpatystė. Dar toliau
%
,
”
“
! ,
m , .
lių ir patriotiškų piliečių į pietus randasi kita salų
“Man labai rūpi vis au.- Amerikos industriją, ir y- “Tokis nusistatymas yra ir nepjijeėjų apsaugojime grupė. Tai Filipinų salos,
gantis skaitlius raportų a-į patingai gynimo industri- toks kvailas, koks jis yra mQSų šaiįes įr mūsų lais- Amerikai priklausančios.
pie darbdavius, kurie nuo ją, nuo sabotažo; bet visiš- neteisingas, ir abiejuose vių.
Ir tas tai salas trenkė pir
darbo atleidžia ateivius kai kitas dalykas išmesti išrokavimuose Amerikos “Raginu visus privati
mieji japonų karo žaibai.
darbininkus, arba net sve- iš darbo teisingus, lojalius, demokratijos priešai tuo- nius darbdavius priimti
Iš San Francisco į Filipi- j
turgimusius piliečius. La- ir širdingai patriotiškus mi džiaugiasi. Atleidimas sveiką nusistatymą kas
nų salas yra arti 8,000 my- .
bai rimtas dalykas. Yra žmones tik dėlei gimimo iš darbo lojalių, darbščių
/tpivūrTr
vienas dalykas apsaugoti vietos.
darbininkų tik todėl, jog šių piliečių, ir atsiminti, lių, o artimiausios japonų
— jie gimė svetur, arba to- jog sūnūs tų ‘foreignerių’, ir Filipinų salos tėra 60
dumą ir jo tariamąją atgailą vien paprasčiausia drūt- dėl, jog turi “svetimai- kuriuos jie atleido gali bū mylių atstu. Aiškioje die
melagyste paskaitė. Tad ir atkirto jį nuo Kristusėlio skambančius” vardus, ar- ti tarpe tų, kurie taip gar noje japonai iš savo salos
malonės.
ba nedavimas darbo to- bingai kovojo ir kovoja gali matyti Filipinų salas.
Demokratijos vadai be abejo nepaliks “čielybėje” kiems vyrams ir mote- Perlų Uoste ir Filipinuose. Tai va, kodėl japonams
nacizmo ir fašizmo. Bet ką jie padarys su bolševizmu? rims, tik pagimdo tą patį “Nėr jokio įstatymo, ku patogu buvo užpulti Fili
Ar paliks tą amžiną demokratijos priešą ir toliau žmo- nepasitikėjimą ir nevie ris draudžia samdymą a- pinus ir laimėti pirmuo
ni jai terorizuoti? Nė patys bolševikai to nesitiki, nes ningumą, kuriais musų teįvjy, jr jje nesamdomi sius mūšius. Japonų jėgos
jau skubotai persikrikštyjo į “politinę demokratiją”. Pr^eaai
mus pergalėti.
specialiuose apsaugos į Filipinus vyko ne vien
kariniais transportais, o ir
Reiškia, bolševizmas bei komunizmas metama šalin
“Atsiminkime
nacių darbuose prie slaptų konvaltimis.
lyg koks-nudėvėtas skuduras. Vardas vardu, bet esmė techniką— “sukiršyti tau- traktų, bet net ir tiems
ta pati — gyvenantieji “obščinoj” nuskurėliai kaca- tą prieš tautą, religiją darbams darbdavys gali Filipinai susideda iš ‘
pai. Jie vėl norėtų pavergti visas buvusias cariškoj prieš religiją, neapykantą samdyti ateivį su leidimu 7,083 salų. Dauguma jų yra mažos ir nederlingos.
Rusijoj tautas, įnimant, žinoma, ir Lietuvą. Jos tai Prieš neapykantą. Pers- Armijos ar Laivyno tas
Gyvenamų salų tėra 1,095.
jau tikrai “čielybėje” nepaliktų, kaip parodė pastarie-. k^k * aPgalek •
l priklauso nuo kontrakto .
Luzon, didžioji sala, turi
‘Neduokime taip atsitik-,
FRANKLIN DELANO
ji jų pasikėsinimai. Kad rusai siekia pavergti kitas
40,814 ketvirtainių mylių.
ROOSEVELT.
ti čionais. Neturime pa
tautas, tai natūralu — tam jie subolševikėję imperia miršti ką mes saugojame
FLIS. Toje saloje randasi Mani
listai. Net savo bolševistinę valstybę jie vadina impe
la, viso salyno sostinė. An
tra pagal didumą sala yra
rialistiniu vardu — gosudarstvo. (Caras formaliai va
Mindanao iš 36,906 ketv.
dindavosi gosudar imperator). Bet klausimas, kodėl
mylių. Toje saloje didysis lietuviškieji bolševikėliai taip “storojasi” (rad staratmiestas vadinasi Davao.
sia — sakydavo caro stupaikos), kad net piestu stoja
. ,, Karas Europoje jau pa- NAUJO KARO
Tai didelis ir geras uostas,
už sovietiško utėlyno garbę? Juk prisiminimas,
. . ..
.. , 1X
. . .... ..
_ seno. Jau treti metai, kai LAUKAI
kur nuo senai japonai įsi
vokmems nugali bolševikų uteles kaip Lk ir išvarė ten tas karas prasidėjo.
galėjo.
Todėl, karui prasi
Vilu; is pusiausvyros, ir ji neapdairiai išprovokavo Su juo jau pusžtinai apsi.
Euro
dėjus, tas uostas greit pa
tokius klausimus, kurie bolševikus automačiai muša pratome. Europos karan viams yra puSetinai žino- teko į japonijos armijos
per galvą.
j Amerika nebuvo tiesiogi-mi Nemaža yra lietuvių, rankas. Ten jie tuoj įsis
Atsiminus, kad jai įsakyta vaidinti “politinės de niai įvelta.
■ kurie tuose kraštuose yra teigė savo karo laivams ir
mokratijos” rolę, “Vilnis” šitaip apsidraudžia:
Visai kas kita mums pa-’ buvę. Amerikos lietuvių oro jėgoms centrą, iš kurio
“Tai nereiškia, kad karą laimėjusi demokratija sidarė> kai prasidėjo ka- tarpe yra tokių, kurie Ru- puola kitas salas .anglams
sunaikins japonų, vokiečių ir italų tautas. Ji sunai- ras Tolimuosiuose Rytuo- sijos caro laikais yra tar- ir olandams priklausankins, eliminuos tik fašistines ir naciškas šunvotes”.
gįs karas tiesioginiai navę kariuomenėj ir yra! čias. o tokių salų ten yra
Kažkas kažką pasakė, o papūgą ne vietoj tai at- palietė Ameriką. Be to, šis išvažinėję plačiąją Rusiją daug, didelių ir turtingų
kartojo. Taip ir šičia. Tas “šunvočių naikinimas” (ne- karas surišo Ameriką su Mažiau mums žinomi Toli- gamtiškomis gėrybėmis.
bolševikai mandagiau išsireiškia) tiek jau nusidėvėjo, Europiniu karu. Taigi Dė- mųjų Rytų kraštai, kur Tos didžiosios salos yra:
kad save gerbiantieji diplomatai tik nežinėliams jį dė Šamas viena ranka turi nesenai užsipliekė karas, Sumatra, Borneo, Celebes,
bruka. Kodėl? Dėlto, kad pati istorija tą šūkį palaips- grumtis Rytuose ,o antra Šia proga tad svarbu ir į- Tava ir Naujoji Gvinėja.
niui likviduoja. Štai faktai. Šunvotes naikinama jau ranka Vakaruose.
įdomu susipažinti su tais Dar toliau į pietus nuo tų
salų guli Australija, į ku
nuo 1914 m. Naikinama nesėkmingai, nešėjos vėl at-‘ Pradžioje Tolimųjų Rytų krastaisauga. Vokietijoj sunaikinta kaizerizmas, bet ataugo karas Amerikoj buvo ro- Kur tie taip vadinami ria įanonai ir-gi smailiai
hitlerizmas. Italijoj likviduota komunizmas, ataugo kuojamas antraeiliu. Buvo Tolimieji Rytai randasi? 1 žiūri. Į šiaure nuo Filipinų
fašizmas. Rusijoj nuversta carizmas, bet užsimezgėirokuojama, kad Hitleris e- Amerikos rytiniame šone sa u yra i e e japonų sa
bolševizmas, kurs baigia rituliuotis į imperialistinę>sąs didysis Amerikos prie- randasi Atlantiko vande-Į a
Va
diktatūrą su bolševistiniais padažais. Ir reikia neuž- šas. 0 Japonija — mažasis, nynas. Per jj mes visi esą- je saloje _yra sukoncentruotos Japonijos visokios
miršti, kad tų įvairių šunvočių priveisė diktatoriai:i^a^ar jau nuomonė ėmė me P au ę, a vy ami
karinės jėgos ir iš ten jie
Hitlens,
Mussohm.
Stalinas.
Demokratiiai
tenka
jos
..
y
.
’
Pqo; nr?»dėio ir tęsia “blitzkrie... .,
„
.
.... , j,
. *
kad didysis Amerikos pne-riniame šone randasi Pacilikviduoti, kas ypač sunku, dėlto, kad kai kunos sun- „
..
Y . fil__ uanjon,mao
a;
.
v
...
. ’ ,
....
sas yra Japonija, o Hitleris llRo vandenynas, daug di- <ra” nrieš Anglijos, Ameri
votes (bolševizmas) pnlipo pne demokratijos uznu- _ mažasis Tai pradėta dėsnis, negu Atlantikas.
kos ir Olandijos valdomas
gario. Gi kas skaudžiausia, kad likviduojant šunvotes,
žinoma> dėlto kad Pacifiko
vandenynas
Tolimuose ratuose.
'Nuo
Formosos
iki FiliDinų
nukenčia ne tiek šunvotės ,kiek tautos. Ponai pešasi, o prasidėjęs japonų “blitz- skalauja rytines Azijos pa
ant kaimiečio sprando smūgiai krinta. (Pany derutsia, įriegas” nei kiek nenu- krantes. Tose pakrantėse didžiosios s»Jos Luzon yra
a u mužiką lob treščit). Štai ką reiškia “mylėti” tau- silpnėjo, o eina pirmyn su dungso eilė salų. Jos pra- apie 200 mylių.
tas ir naikinti šunvotes.
K. pradiniu įsibėgimu.
sideda nuo Sibiro pusiasa(Bus daugiau)

Apie Samdymą Ateivių
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Ten, Kur Prasidėjo Naujas Karas

žinti skausmus ir mums gelbėsti pranešti ki
tiems apie Dievo karalystę ir taip išgelbėti
savo sielą. Siekimas turtų kai mūsų tikslas,
o ne kai priemonė prie tikro tikslo, padaro
mus godžiais žmonėmis.
Šitoje klasėje randasi: jauna moteriškė,
kuri veda persiskyrėlį vyrą dėl jo turto; vie
šasis darbininkas, kuris priima kyšį; advoka
tas, mokytojas ar kits kas nors, kurs gelbs
ti pastatyti pamatus sukėlimams dėl “rau
donųjų” aukso; kapitalistas, kuris stato pel
ną virš žmogaus teisės; ir darbininkų vadas,
kuris stato partijos jėgą virš teisėtinių rei
kalų jo darbininkų. Godumas yra daug dau
giau paplitęs po pasaulį negu mes manome.
Jį vieną kartą turėjo tiktai godūs turtuoliai,
dabar jis irgi randasi neturtėliuose. Kuomet
žmogus neturi pinigų savo kišenėse, tai jau
nėra įrodymas, kad jis negodus; jis gal nenoroms neturtingas, bet turintįs turto aistrą,
kuri net didesnė už tų, kurie turtuose yra pa
skendę. Istorija rodo, kad kiekvienas radika
las, visoje pasaulio istorijoje, buvo susidomė
jęs vienu daiktu: grobiu. Vieninteliai tikri
neturčiai yra tie, kurie atsistoję su turtuo
liais sau nieko neieško, kai mūsų Viešpats ir
Jo sekėjai, ypač Šventas Pranciškus Assižietis. Šiandien yra labai mažai bešališkų ne
turtėlių mylėtojų; dauguma jų ne tiek myli
biednuosius kiek jie neapkenčia turtuolių.
Jie neapkenčia turtuolių, bet myli biednuo
sius, nes šie gelbsti jiems atsiekti jų piktus
tikslus.

Toks godumas yra pražūtingas
i •

!• ’ U

žmogui,

kadangi jis sukietina širdį. Žmogus pasidaro
panašus į tą, ką jis myli, ir jeigu jis myli auk
są jis pasidaro panašus į jį — šaltas, kietas ir
išgeltęs. Ko daugiau jis susikrauna, to dau
giau jis atjaučia kai reikia atiduoti mažą da
lelę, tik kaip skaudu yra kuomet ištrauki
vieną plauką nors tavo galvoje jų daug tebė
ra. Ko daugiau nuodėmingų turtų žmogus
gauna, to daugiau jis mano, kad jam jų rei
kia. Jis visuomet biednas savo akyse. Supra
timas apie dvasiškus daiktus, taip užmirštas,
kad tie daug vertingesni turtai dėl šių že
miškų pasisekimų liekasi užmiršti, pav. Ju
das pardavė savo Mokytoją už 30 sidabrinių.
Šv. Povylas mums sako, kad pinigai yra šal
tinis visų blogybių. Dievo būtybė virsta ma
žesnė ir mažesnė tikrenybė, ir jeigu Jis dar
pasilaiko kokią vertę, Jis vistiek užima ant
rą rolę: pasitikėjimas Dievu tol tęsiasi, kol
mes turime gerą sąskaitą bankoje.
Kai dalykai gerai sekasi mes apsieiname
be Dievo, lyg tas jaunikaitis Evangelijoje.
Tiktai dėlto, kad jis buvo skriaudžiamas sa
vo tėvų palikimų pasiskundžia Viešpačiui:
“Mokytojau pasakyk mano broliui, kad jis
pasidalintų su manim tėvo turtą”. Kada eko
nominis stovis pablogėjo tik tada tas jauni
kaitis kreipėsi į Viešpatį. Daug šiandien pa
saulyje jaučia, kad vienintelė bažnyčios bu
vimo priežastis yra pagerinti ekonominį sto
vį ir jeigu jie to nesusilaukia, jie užpuldinėja
Bažnyčią už nepasisekimą. Bažnyčia gali gan
gerai tą užpuldinėjimą atsakyti mūsų Vieš
paties žodžiais, kuriais Jis atsakė tam nu
r

skriaustam jaunikaičiui: “Žmogau, kas ma
ne pastatė jūsų teisėju ar dalintoju?”
Mūsų Viešpats atėjo į šį pasaulį pakreipti
žmogaus širdį nuo nykstančių daiktų prie
amžinos sielos vertės. Jo mokymas iš pat
pradžių buvo ne perspėjimas prieš godulystę,
bet prašymas didesnio pasitikėjimo Dievo Apveizdoje: pasirūpinkite sau turtų susi
krauti ne ant žemės, kur rūdys ir kandys su
naikina, ir kur vagys įsilauža ir išneša: bet
danguje, kur nei rūdys nei kandys naikina,
nei vagys gali įsilaužti ir išnešti. “Todėl aš
sakau jums: nebūkite bailiai susirūpinę savo
gyvybe, ką valgysite, nė kūnu, kuo apsivilksite. Gyvybė didesnis dalykas už valgį ir kū
nas už drabužį, {žiūrėkite į dangaus paukš
čius: juk jie nesėja nė nepiauna, į kluonus
nekrauna, bet Dievas juos maitina; kaipgi
daug daugiau esate verti jūs už juos. Kas iš
jūsų savo rūpesčiu gali padidinti savo ūgį
vienu mąstu? Jei tat jūs negalite ne to, kas
mažiausia, kam esate bailiai susirūpinę ki
tais dalykais? Įsižiūrėkite į lelijas, kaip jos
auga: jos ne verpia ir neaudžia; sakau gi
jums, ir Saliamonas visoje savo garbėje neapsivilkdavo, kaip viena iš jų. Jeigu Dievas taip
apvelka žolę, kuri šiandien yra lauke ir rytoj
metama į krosnį, juo labiau jūs, žmonės,
menko tikėjimo. Tai ir jūs nesiklausinėkite,
ką valgysite, ką gersite, ir neturėkite didelių
norų. Nes visą to trokšta pasaulio pagonys;
juk jūsų Tėvas žino to jums reikiant. Verčiau
ieškokite visų pirma Dievo karalystės ir jo
teisybės, o visa tai bus jums pridėta”.

Penktadienis, Sausio 23, 1342

DARBININKAS

Iš Jaunimo Veikimo

★ ARTISTES APOLONIJOS STOŠKIOTES ★

gą laiką dirba Vyčių labui. Per
nai ėjo iždininko pareigas.
Sunku surasti gerą raštinin
kę, kuri gali puikiai netik ang
~Worcester, Mass. — Aušros
liškai, bet ir lietuviškai proto
Vartų parapijos jaunimos sun
kolą parašyti. Liudvika Totilaikiai dirba, kad išpildyti metinį
j tė turi tuos gabumus, tad vėl
“minstrel show”, kuris įvyks vienbalsiai tapo išrinkta proto-1
ketvirtadienį,
vasario 12-tą,
kolo raštininke. Nauja finansų
7:00 P. M., Mechanics salėje.
raštininkė yra Elenora Dagily
Kunigas Jonas C. Jutkevičius
tė. Jau du metai kaip sąžinin
yra rengėjų garbės pirminin
gai rūpinasi kuopos reikalais.
kas; Albertas G. Vieraitis, pir
Kuopa įvertindama jos nuopel
mininkas; Julė Rogliūtė, pianis
nus, paskyrė jai vietą valdybo
tė, ir komp. Jonas V. Čižauskas,
jedirektorius.

Jaunimas Ruošiasi Išpildyti
"Minstrel Show"

Antanas Leketa išrinktas eiti
Komisijose yra šie: Muzikos
iždininko pareigas. Pernai buvo
ir Programos: Stasys Karsokas,
krepšininkų manadžeris ir šiais
Juozas Marcinkus, Albina Mametais pasiliko su krepšinin
tačinskaitė, Edmondas Vaškas;
kais. Vyčių “Santa Claus” Jo
Scenos ir Kostiumų: Biruta Lanas Andriuška ir dabartinis
takiūtė, Antanas Trumpaitis,
krepšininkų manadžeris Kazys
Aldona Dubickaitė, Alena KaTamašiūnas
išrinkti užimti
mandulytė; Knygiai: Antanas
maršalkų vietas. Abudu stiprūs
Grinke ir Edmondas Vaškas;
vyrukai, rimti ir tvarkos mylė
Maršalkos: Antanas Gudinskas
tojai.
ir Jonas Andruška; Publikaci
Gaila, kad Ant. Trumpaitis
jos — Irena Keršiūtė.
Aušros Vartų parapijos “min turi atsiskirti nuo Vyčių. Bet,'
strel shows” visuomet būna kaip Antanas pats sako: “Jei
linksmiausi, puikiausi, ir žmo Dėdė Šamas šaukia, tai reikia
nės laukia to vaidinimo. Šiemet klausyti”. Per du metu pirmi
bus jau septynioliktas, ir tiki ninkavo. Visi buvo juo paten
mės, kad pripildysim Mechanics kinti. Pirmadienį, parapijos sa
salę su dviem tūkstančiais žmo lėje įvyko Antano išleistuvės.
Visi Vyčiai susirinko pagerbti
nių, kaip ir kitais metais.
Yra visai nesunku parduoti buvusį vadą. Buvo užkandžių,'
tikietus į Aušros Vartų “mins programėlė: kalbos ir įvairių
trel shows”, nes jie perdaug ne kitų pamarginimų. Antanui įkainuoja — visi parapijiečiai teikė gražią dovanėlę.
sueina paremti jaunimo darbą; Daug iš Vyčių eina vakarais
jaunimas remia, po “minstrel: į mokyklą. Norėdami pirmyn
show’ būna šokiai, ir svetim eiti įvairiose mokslo srityse,
taučiai remia, nes visados būna stengiasi visokiais galimais bū
labai linksmas ir gražus paren dais išsilavinti. Tokia priežas-.
tis neleido Lilijonai Rakickaitei'
gimas.
Repeticijos įvyksta trečiadie toliau eiti finansų raštininkės
niais ir penktadieniais parapi pareigas. Buvo priversta atsisa
jos salėje. Choras susideda iš kyti. Per keturius metus pui
šimto balsų. Komitetas išrinko kiai atliko tą darbą, ir Vyčiai
gražiausias daineles ir gražiau nuoširdžiai pareiškia jai dėkinsius kostiumus, ir tik laukia tos gurno žodį. Lilijona užtikrino,
dienos, kai visi galės pasi kad pasiliks gera ir darbšti Vy
džiaugti savo gražiu darbu pa tė.
Girdėt, kad Vytis Vladas Za
rapijai.
karas
įstos į Jung. Valstybių
Šiemet yra sunkesnis darbas,'
nes karo laikas. Bet jaunimas oro laivyno skyrių. Jau rengia
pasiryžo daugiau ir sunkiau pa si palikti Vyčius, savo tėvelius
sidarbuoti. Kviečiame visus at ir kitus draugus. Visi linki jam
silankyti, nes tuo paremsite pa geriausio pasisekimo.
Auksas ir Sidabras.
rapiją, jos jaunimą ir patys
linksmai laiką praleisite.
.

Woreesterio Lietuvaitė.
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PROVIDENCE, R. I.

Sausio 18 d., 5 vai. po pietų
Nauja Vyčių Valdyba
bažnyčios salėje įvyko Lietuvos
Vyčių, 113 kuopos jaunimo su
Worcester, Mass. — Sausio eiga. Vakaro vedėjas buvo mū
12 dieną. Aušros Vartų parapi sų veiklus kuopos pirmininkas
jos salėje įvyko Vyčių 116-tos Florinas Taraška. Kalbėtojai
kuopos mėnesinis susirinkimas. buvo — Kun. kleb. Jonas Vai
Susirinkime išrinkta nauja val tiekūnas; Lietuvos Vyčių Cent
dyba. Pirmininkas
Antanas ro pirmininkas P. Razvadaus
Trumpaitis pranešė, kad šiais kas ir (karininkas) Navai Ofmetais negali apsiimti valdybos
ficer Kari Skadauskas. Taip pat
nariu, nes važiuos į kariuomenę.
kalbėjo ponios Razvadauskienė
Tą garbę Vyčiai nusprendė duo
ir Skadauskienė. Jų visų kalbos
ti Pranui Reiniui, kurs patyręs
mūsų jaunimas gerai įsidėmė
Vyčių dalykuose ir kurs moka
jo ir dauguma prisirašė prie
puikiai vesti susirinkimus. Vice
Vyčių.
pirmininku tapo išrinktas Vin
Po prakalbų buvo rodomos
cas Montvilas .kurs jau per ilfilmos, už kurias esame labai
dėkingi U. S. Army Majorui S.
Paulauskui. Filmos buvo iš J.
Valst. kariuomenės gyvenimo.
Po filmų buvo vaišės ir pasi
linksminimas. Manome, kad vi
si liko patenkinti.
Iki šiol Lietuvos Vyčių 103
kuopa nelabai buvo veikli, bet
' dabar gan smarkiai pradėjo
veikti. Vasario 14 dieną ruošia
šokius, Roger Williams Post,
385 Smith St. Taip pat po Ve
lykų suvaidins įdomų veikalą.
Daug pasidarbavo pasiseki
mui. praėjusio pasilinksmini
mo, darbščios ir veiklios narės
panelės J. Motuzaitė, M. Avižinytė, M. Gudačiauskas, L. GaiGeneroias W. O. Ryąn,
dimasą E. Bansaitė ir pirminin
Pietvakarinių pakraščių kas F. Taraška. Tad visiems
Komandierius.
širdinga ačiū.
Tulpė.

KONCERTAS
JORDAN HALL
Huntington Avė. ir Gainsboro St., Boston, Mass.
SEKMADIENĮ,

Vasario - Feb. 8 d.. 1942
3:30 vol. po pietų

čią gimdytoją. Šv. Mišios, už Jurgis MastauBkas, Juozas ‘Ma
prašytos dviejų ponios Adomai tulevičius, Gerard McCaffrey,
tienės kaiminkų,
atnašautos Aleksandras Medzveckis, Juo
pirmadienio rytą 7:30 v. Greito zas Bikelaitis, tėvas, Juozas Mi
pasveikimo!
kelaitis, sūnus, Petras Misevi
Altoriaus ir Rožančiaus dr-jos čius, tėvas, Jonas Mockevičius,
metinis pasisvečiavimas ir susi Jonas Norkus, Jurgis Pabedinsrinkimas įvyks
sekmadienį, kis, Kazimieras Pakalniškis,
sausio 25 d. Pirmininkė ponia tėvas, Feliksas Petkus, Edvar
Veronika Pugevieienė ir jos pa- das Petkus, Jonas Petrikas,
Bernardas
dėj-jgs rūpinasi, kad gerai pa Juozas Petrošius,
Plitnikas, Antanas Pranckevivaišinti nares.
Pereitą sekmadienį parapijie čius, Kazimieras Pugevičiųs, tė
čiai manė, kad paklydo, kad ne vas, Pranas Radzevičius, Kazi
į savo bažnyčią atėjo, kuomet mieras Rašlevičius, Pranas Raatvyko dalyvauti šv. mišiose zauskas, Jonas Rėkus, Feliksas
pamatė naujai įrengtus bažny- Rėkus, Andrius Rėkus, Jonas
čios takus. Tas darbas turėjo' Remeikis — Herkimer St., Anbūti atliktas prieš Kalėdas, bet tanas Remeikis— Herkimer St.,
dėl susidarusių aplinkybių už Pranas Remeikis — Herkimer
baigtas tik pereitą penktadienį. St., Antanas Remeikis — ParGrindys gražiai išmargintos ir kin St., Petras Rukštelis, Jonas
Sakalauskas, Antanas Sakeviapšviečia visą bažnyčią.
Kun. Gillard, misijonierius į čius, tėvas, V iktoras Šalkausšv. Juozapo dr-jos, kurs turėjo kas, Vincas Šemauckas
Barsakyti pamokslus mūsų bažny- ire St., Alfonsas Šilanskis, Krisčioje per Vienybės Oktavą, kri-j topas Šilanskis, Jonas Skukausto širdies atakos auka antradie-i kas, Alfonsas Stalionis, \ ladas
nį, sausio 13 d. Ką tik sulaukęs Stalionis, Robert Stallings, Va40 metų amžiaus, kunigas tik- T^ijonas Strasdauskas,
Ąnta12 metų, nei nepamintyjo jisai,!nas Strasdauskas, Juozas
kad taip anksti bus pašauktas i dauskas, V ladas Stuikis,
amžinybėn. Persergėjimas vi Tarševskis, Kazimieras
siems. Nei vienas nežinome ka- r*s’ tėvas, Aleksandras
da mus mirtis užklups, visuo-! vičius, Vincas Valčeski
met privalome būti pasiruošę. j nas Vasiliauskas, tėvas, Pranas
Teko nugirsti, kad Velykinės i Vasiliauskas, sūnus,
Vincas
kvitelės jau paruoštos, ir kad: Vaitukaitis, tėvas, Vincas Vai
bus parapijiečiams pasiųstos tukaitis, sūnus, Jurgis Varnaulaiškais kitą savaitę. Draug su skas, Vladas Weisengoff, Kazi
kvitele kiekvienas asmuo gaus mieras IVilčinsks, Juozas Ža’ vieną bilietą prieš-užgaveniniai- ii karka, tėvas.

i vakarienei, kuri įvyks sekma-j JAUNAMEČIŲ SKYRIAUS 15
: dienį, vasario 8 d.
Antanas Adomaitis, sūnus,
J Mauricijus Bušis, Stanislovas
Švč. Vardo Draugijos Ištikimy iCavaselis, Edvardas Česna, Jobės Kryžiaus Nariu Sąrašas jnas čučulis, Arnoldas Dumša,
1941
' Jonas Lekevičius,
Agatonas
Lietuvnikas, Edvardas LietuvSuaugusiųjų Skyriaus — 98
1 Antanas Ambražas, Vincas’nikas, Juozas Makarauskas, sū' Ambra zas, Antoszevvskis Ado-! nus, Edvardas Valčeska, Vincas
mas,
Stanislovas Bagdonas,1 Velzis, sūnus, Vytautas VysArt Apolonija Stoškiūtė (Polyna Stoska),
(Juozas Būdelis, sūnus, Vincas nauskas, Juozas Žakarka, sū'Čaplinskas. tėvas, Vincas Čer-.nus, Juozas Žukaitis.
pasižymėjusi savo dainavimu ir vaidinimu Eurdpos operose. Ji turi dra
nauskas, Pranas Česna, sūnus. P. S. Vardai su pabraukimais,
matinį soprano baisą. Art. Stoškiūtei akompanuos Įžymus pianistas Ar
Pranas Dubinskas, Matas Fran- tai valdybų nariai.
thur McArthur.
jka, Juozas Gensevičius, Walla-'
Dalį programos išpildys pianistas T. Marier ir vyrų kvartetas, muz. Ra
į ce Glenn, Jonas Ivanauskas, An- į
polo Juškos vadovybėje.
Juozas Kasinskas
; tanas Ivoška, tėvas, Antanas IIne.
įvoška, sūnus, Petras Jančys,
VISAS PELNAS LIETUVOS IR LIETUVIŲ GELBČflMUI
, Kazimieras Jankūnas.
Jonas Laidotuvių Direktorius
Rengėjai kviečia visus dalyvauti. Tikietai įskaitant Defense Tax po $1.65 ir $1.10. Jų
‘Jasaitis, tėvas, Mykolas Ješ-. Patarnavimas Dieną ir Naktį
galima pirkti “Darbininke”, pas p. B. Cunienę, 29 Gould Št., W. Roxbury. Tel. PARkway
' kauskas, Bonifacas Jočys, Jo-į
602 Washington Blvd.
1864-W ir komiteto narius.
nas Jonča, Albertas Jonča, Al
BALTIMORE, Md.
bertas Jovaiša, Antanas Kaby
Telephone Plaža 8595
lys, Jonas Karalius, Mateušas
Llmosinal dtl visokių reikalų.
Kavaliauskas, Juozas Kleinota,
VIENYBĖS OKTAVA
Sausio 18 d., iškilmė mininti Jonas Kraus, Povilas Kriaučiū
*
nas, Jurgis Kuprūnas, Juozas
Phone 1181
Sv Petro gyvenimą Pumoje,,Kursevj{iuSi
sūnus, Juozas Kvekas metą pradeda Mų dienų dera t-vas Juozas Kvedera, sū.
A. P. KARLONAS
maldos laiką išprašyti atsiver nus, Pranas Lesčiukauskas, Jo
timams. Jau ketvirti metai kaip nas Letkauskas, Jonas Levic-Į
Lietuvis Grabelius
šios pamaldos yra laikomos Į kas, Jonas Lukša, Juozas Maka
NOTARY PUBLIC
mūsų bažnyčioje, ir ar nebus rauskas, tėvas, Antanas Mantik vienintelė bažnyčia visam. dravjckaS! Jonas Masaitis, Ka280 Chestnut St.
^Baitimorės mieste, kur šis aš-j zlmleras Mašinskas, Edvardas
New Britain, Conn.
„
.................... tuoniadienis taip iškilmingai Ma5inskas Juozas Maskeviėius,
MŪSŲ tRETINlNKĖS
dr. Mendelis sveikino naujai is- yra minimas. Tėvas Pranciško-_________ :---------------------------Sekmadienį, sausio 18 d. mū rinktą valdybą ir suteikė tinka- nas iš NewYork, kun. Benediksų parapijos tretininkės, kaip mas pastabas ir pamokinimą, tas Dudlėy sako visus pamokspaprastai, per mišias 8:30 vai. Geriausio pasisekimo 1942 m. lūs. Pamaldų įžanga buvo padaryte bendrai priėmė šv. Komu.; mūsų tretininkėms jų sielų ryta sekmadienį, 8 vai. vak. su
šv. valanda. Kas vakarą pamal
niją, o po novenos pamaldų po šventėjimo darbe.
dos yra laikomos 8 vai., ir gan
pietų turėjo savo metinį susi
skaitlingai žmonės jose daly
rinkimą, kuriame dalyvavo ir
KATALIKŲ MISIJOMS
vauja. Dieve padėk.
jųjų naujasis dvasios vadas
RINKLIAVA
kun. dr. Mendelis. Buvo rinki
ŠZS-TAS
Pereitą sekmadienį per visas
mas naujos valdybos. Tačiau
dabartinė pirmininkė Magdale- mišias antra kolekta buvo ren-' Poniai Konstancijai Adomaina Kaluškienė - Claytonienė yra karna Katalikų Bažnyčios Misi- tienei antradienį, sausio 13 d.,
taip persisunkusi šv. Pranciš- joms. Girdėjau, kad surinkta Mercy ligoninėj padaryta sun
kaus dvasia, kad vargiai būtų virš $200.00. Naujas obalsis tai ki operacija. Per kelias dienas
buvę galima rasti tinkamesnė rinkliavai buvo: “Pirkite “bo- ligonė nepažino nei savųjų, ta-,
už ją. Tad vienbalsiai ji buvo ną” Kristaus Karalystėje”. Ku- čiau dabar jaučiasi daug ge«
prašyta .kad ir toliau pirminin- nigai aiškino, kad žmonės yra riau, ir nors nėra tikros žinios'
kautų vietiniai tretininkų kuo- kasdieną raginami pirkti Ame- kada galės apleisti ligoninę ir
pai. Jai pagelbėti išrinkta Ma- rikos Apsigynimo bonus: pana- grįžti namo, šiandien visgi yra
rijona Matelienė. Raštininkė-’ šiai savo auka misijoms, jie per- viltis, kad Adomaičių geroji
mis išrinktos Veronika Pran-, ka “boną” Kristaus Karalystė- mamytė pasveiks. Dėka Sesu
kuvienė ir p-lė Ona Nageliūtė.'je ne tik laikinai, bet amžinai. tėms Kazimierietėms, ponios
Iždininkės pareigas vėl apsiėmė nes tos jų aukos padės misijo- Adomaitienės duktė Alicija, ku
atlikti Magdalena Vaškevičie-,' nieriams apšvietimo darbe tarp ri mokinasi Juozapo Marijos
n. Tai bus jai tryliktas metas,' stabmeldžių, Matome, žmonės Viloje, NcMown. buvo parvakaip ji globoja dr-jos iždą. Kun: paklausė.
da&vuai atlankyti savo sergun-

Another Home for Him

Spaudos Apžvalga

LDS Studijų Rateliams
Išleistas lapkričio 27, 1941
4. Pagarba Vyriausybei
Šiuo metu, visuose pasaulio kraštuose, daugiau
ar mažiau, taikingas gyvenimas yra skaudžiai pa' štas. Žmonės daug ko turi atsižadėti, daug pasiaukoji-
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Lenkija ir jos sienomis, su
Estija, Latvija ir Lietuva,
kai Reicho jėga bus pa
laužta?”

FOR VICTORY

Nr. 1 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato “Daugelis tų, kurie klau
New York, N. Y., 1942 m. sausio 15 d.
sė Edeno kalbos — tęsia

ANGLIŠKOJI SPAUDA Ateities Lenkija
(Tąsa)
su lietuvių mažuma
“Poland Fights”,
Lenkai apie lietuvius
džio mėn. 23 d. Nr.
I.

gruo
11, paFree Europe” Nr. 52 iš skelbė Lenkijos Vyriausy1941 m. spalių 31 d. ant- ^s pareiškimą. Dalyje,

mų daryti. Palyginus Jungtinių Amerikos valstybių rašte ..The Plighl of Lith-: įu'rioS kalbimą aDielteL
gyvenimą su kitų salių stoviu, mes turime pasakyti,!uanian Pollcy>* paUlpm0 ties iinkįt kainį demo

“The Weekly Review” —
turėjo galvoti... apie Bal
tijos valstybių sunaikini
mą, apie neišprovokuotą
karą su Suomija, ir visų
labiausia apie smūgį, su
duotą Lenkijai jos nelaiir turėJ° Prisiminti,

jei jau iš viso jie kada tą
kad mūsų šalis yra ypatingai laiminga. Bet ir mes ne-,pseudonimu
pasirašiusio kratine valstybe " pasakv- buvo pamiršę, kad Kominišvengsime pasaulinių nelaimių. Mūsų tikėjimas j Die-autoriaus piktą straipsnį ta kad mažuraų grupių terno politika yra tarp
viskąją Apvaizdą turėtų mums priduoti didesnį pasi-į prieš lietuvius. Sekant re- teisės būsią pilnai respek- tautinė, bet ne rusiška”.
tikėjimą gerajam Dievui, kuris leidžia nelaimes, kad dakcijos prierašu, auto- tuotos. Iš grupių paminėII. LIETUVIŲ SPAUDA
atitraukti žmones nuo blogo ir sugrąžinti teisingumą, rius esąs ilgus metus Kau- ta: slavai, lietuviai ir žy
artimo meilę ir taiką.
ne gyvenęs
—------ *lenkų
--------------,5~ 1 dai.
- - ~
žurnalisKaip
žinia, lietuvių Dėl Lietuvos nepriklausomy
Šioje didžios svarbos valandoje, kada daug le- tas.
tas Suminėtas žurnalas Lenkijoje veik nėra, išski- bės būtinumo lietuviai
miantį sprendimai turi būti padaryti, reikalinga, kad leidžiamas Londone, An- j-iant Lenkijos žinioj buvu- negali abejoti
|
kunigai ir pasauliečiai parodytų pavyzdingą susival glijoje. Straipsnyje, tarp sįą okupuotąją Vilniaus “Argentinos
Lietuvių
dymą. Kiekviename tautiniame krizyje ir kiekviena kita, puolama visa lietuvių sritį. Iš to pareiškimo at- Balsas” savo gruodžio 18
Amerikoje spauda ir išei- rodo, kad atstatomoji Lenme pavojuje mūsų kunigai buvo pavyzdys kitiems
vija, išskyrus komunistus. kija ruošiasi ir ateityje dienos numeryje rašo: —
žmonėms. Mes esame tikri, kad jų geras pavyzdys Tvirtinama esą kita spau- Lietuvos dalį pasilaikyti, “Arg. L. B. stovėjo, stovi ir
tvirto tikėjimo ir drąsos, pagrįsta stiprybės dorybe, ir da nepasisakius prieš ant
stovės už demokratinę Lie
šiuo metu aiškiai pasirodys visur. Kai dorovės moky rąjį Lietuvos okupantą, Kritikuoja Edeno derybas
tuvos
Nepriklausomybę, i
tojai, jie skelbia ir rodo, kad laisvė turi savo ribas. Ji vokiečius.
Redakcija niekuomet nėra
su
Stalinu
pasisakiusi prieš Lietuvos;
''ra apribota, visų pirma, Dievo teisėmis, toliau, kitų Šis tvirtinimas parodo
turėjo miestą per-? vienuolika užsienių žurnaLondone išeinantis sa nepriklausomybę ir tokios Lenkai
kokion
dūdon
autoriaus
duoti lietuviams spalių listų, kurių septyni pranonių teisėmis ir bendruomenės gerove.
pučiama. Jeigu jis būtų vaitraštis ‘The \Veekly Re- nesąmoningos minties nie- mėn. 10 d., tačiaus, spalių cūzai, du britai ir du amenorėjęs rimtai susipažinti view’ kritikuoja Anglijos kumet nereikš”. Tai svar mėn. 9 d., pasišalinus Tau- rikonai. Autorius sako: —
Religi[ijos Ateitis
užsienių reikalų
ministro bus ir sveikintinas pareiš
su Amerikos lietuvių spau _,
.. .
Kaip sielų ganytojai, mes rimtai esame susirūpi- da ir lietuvių, nekomunis- ^en0 Patarimus su Sta- kimas. Linkime padaryti tų Sąjungos oficialiems’“Kas vakarą mes buvome
mūsų šalies antgamtine religija ateityje. Čia, kaip tų nusistatymu, jis būtų linu ir nurodo, kad tuose dar vieną žingsnį: nebūti asmenims, pulk. Želigovs- Lenkų vyriausybės spauir kitur, didėjančios blogybės, apie kurias Šventasis pastebėjęs, kad laisvuo pasitarimuose buvęs iš pašto dėžute ir neleisti sa kis, lenkų kariuomenės ka- dos skyriaus viršininko
Tėvas įspėjo žmoniją, rimtai gręsia religijai. Tos blo sius lietuvius joks “išlais leistas pats svarbiausias vo skiltyse diskusuoti to, rys, vadovaująs lenkų ka- vaišinami. Daug vyno liereiviamą, Vilnių užėmė. josi. Kai vynas savo darbą
gybės yra: “klaidingas mokslas, nedorovė, netikėji vinimas” ir jokia okupaci klausimas.
kas tikram lietuviui
Taja prasjjej0 komedija, atlikdavo, būdavo keliami
mas ir naujas pagonizmas”. Jos labiausia gręsia pa ja, nepriklausomai spal-į “Ką visuomenė labiausia
T
vyriausybė pava-l tostai “ūž Lenkiją” ir uz
vojų mūsų jaunimui. Mums reikalinga ne tik pilnai vos, metodų ir tt., nepaten-:nori žinoti — rašo savait- tent, Lietuvos nepriklau dino Želigovskį sukilėliu, “prancūzų ir lenkų
tautų
suprasti šių dienų jaunimą, jų norą veikti, jų nusista kina. Jie teturi tik vieną raštis — yra klausimas, somybės būtinumo. “Arg. Pilsudskis viešai nusiplo- vienybę”,
Sovietų Sąjungos Liet. Balsas” yra leidęs sa
tymą įgyvendinti įgytą mokslą, bet labiausia, mes tu siekimą: laisvė ir Lietuvos kaip
vė rankas nuo Želigovskio Vilniaus ginčo aprašymą
skiltyse
pasisakyti sukilimo ir sekė, kad pul- autorius baigia: “Konflikrime įskiepyti į jų protą tą mintį, kad gyvenimui būti nepriklausomybė. Šis sie nuomone turėtų būti įdė vo
nai reikalinga yra teigiamasis Krikščionybės mokslas kimas yra skersai kelio ta į retežius Vokietija po prieš Lietuvos Nepriklau71 kininkas veikęs be jo įsa- tai su Lietuva... buvo nevisokiam okupantui. Jis pralaimėjimo ir į kokios somybę ir rekomenduoti, kymų
visagalis Pilsud- reikalingi ir pavojingi. Dair Krikščioniškoji drausmė.
matomas visiems, kas ma- rūšies amžiną taiką ji žiū- .. vie,
F
, a-f skis sudraudė Želigovskį? linai tai kilo iš Lenkijos di
iri? Taip-gi, kas bus su limą būti ir labai liberalis°
‘
J
tyti nori.
Darbo Reikalais
į Ne. Ar Vilnius sugrąžintas dybės iliuzijų. Lenkai maku, vienok savaime su Lietuvai? Ne. Lenkija pa-1 nė, kad jie didelė galybė,
Mes tikimės, kad kunigai ir pasauliečių vadai la
prantami xr neg.ncytini
kad Vilnius esąs Bet negalima būti didelė
NAUJOSIOS ANGLIJOS biau susirūpins darbininkų žmonių reikalais, kurie,
ausimaų
aip,
pavyz-j Įenkiškas ir dabar, kad galybe, kai daugiau pusės
taip vargingai gyvendami, dažnai savo mintis turi nu
KATALIKŲ SEIMELIS dž.u,, ar Brazthja tun pn-)enkai užėmė vilnįų jis^ 27,000,000 gyventojų
kleipę vien į žemiškus dalykus. Mes dar sykį pareiš
a syti o ugaijai,
‘i turėtų lenkų pasilikti. Iš- gyvena šiaudinėse bakužekiame užuojautą darbininkams, suprantame jų sun
gentma
Ispanijai
negali.
gk
visiškai
kusf^su molio sienomis ir
Vasario 22 d., (Jurgio VVashington gimimo die
kumus šeimų užlaikyme, kada visa taip didžiai pa noj), įvyks Šv. Pranciškaus par. salėje, 94 Bradford būti svarstomi, nes
farsa.s buv0 alškus. Pradė- purv<, grlndlm1S...”
kiekvienam
brazilui
ar
ar
brango. Drauge su Šventuoju Sostu, daugelį sykių St., Lawrence, Mass., Naujosios Anglijos Lietuvių Ka
.. . S1 tąją dramelę reikėjo lošti
-------------mes jau esame pasmerkę neriboto kapitalizmo blogy talikų Seimelis. Kviečiame visas organizacijas bei gentiniečiui yra
galo. Vilnius paskelbė
Gyvojo Rožančiaus
bes. Taip pat, drauge su Šventuoju Sostu, mes pareiš draugijas tą dieną prisiųsti atstovus, nes šiuose nera dogma, lygiai kaip tikram plebiscitą, kad nustatyti,
lietuviui Lietuvos nepri ar jis paliks Lenkijai ar
Paslaptys
kiame, kad “mūsų pirmas ir pagrindinis dėsnis, kada miuose laikuose yra daug reikalų.
klausomybė yra politinė Lietuvai. Aš nuvvkau iš Darbininkas išleido “GYVOmes imamės pagerinti darbininkų būvį, yra neliečia
nuvyKau iš JQ ROŽANCIAUS PASLAPDienotvarkė ir Seimelio eiga bus paskelbta vėliau. dogma ir dėl to abejonių
Berlyno
į
Vilnių
stebėti Sį TYS» knygutės formoje. Kiekmoji privatinės nuosavybės teisė”.
A.L.R.K. Federacijos N. A. Apskričio Valdyba —
ir kitokių nuomonių negali žaidimą”.
j viena paslaptis iliustruota paPopiežius Leonas XIII pasakė: “Religija darbinin
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas,
būti.
Toliau autorius aprašinė-i veikslais, šioje knygutėje taipkus moko pilnai ir ištikimai atidirbti tą, kas pasižadė
Antanas Zaveckas, pirmininkas,
kaip tas neva plebesci- S1 >'ra ir narystes mokesčių laIII. KNYGŲ APŽVALGA ja,
ta laisvu noru ir teisinga sutartimi; darbdavio ne
tas buvo vitališkai vvk PeiiaL KnySut§s *aina
Uz*
Benediktas Jakutis, raštininkas.
tas
ouvo
viensaiisKai
vyxsakymus
siųskite:
“Darbininskriausti; nei jam pačiam, nei jo turtams nepakenkti.
domas. Plebiscito stebėti; kas”; 355 \y. Broadvvay, So.
Išdidūs lenkai
Ginant savo reikalus susilaikyti nuo prievartos ir nie bės dar labiau paaukštintą žmogaus vertę, laikyti di
Louis Fischer, plataus ir aprašyti buvo nuvykę* Boston, Mass.
kuomet nekelti maišto, nesusidėti su nedorėliais, ku džioje pagarboje”.
__
masto žurnalistas, knygo
rie tyčiomis daro didelių, be jokio saiko prižadų, nes
je “Men and Politics”, sky
Darbininkų Unijos
iš to kyla tik nereikalingi nusivylimai ir turtų naiki
riuje “Proud Poles” kalba
“DARBININKO" KNYGYNE GALIMA
nimas. Religija moko darbdavius nelaikyti darbinin
Popiežiai Leonas XIII ir Pijus XI darbininkų uni apie lietuvių - lenkų ginčą
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —
kų vergais, bet juos gerbti, jų aukštą, o Krikščiony- jas užgyrė ir ragino visus darbininkus į jas įsirašyti. dėl Vilnijos.
ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina 30c.
Matydami šiuo metu darbo srityje ir darbininkų uni Tarp kitko autorius nu-j
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS
ant Kalno
jose įvairius nesutikimus ir kliūtis, mes turime vil rodo, kad Lenkijos ribose į
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis. 65
25cpusi. Kaina .............................................................
ties, kad jų vadai gerai supras visų darbininkų ir vi buvę 18 milijonų lenkų ir
DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III, kie
sos tautos gerovę, nedarys nieko, kas būtų pragaištin 8 milijonai ukrainiečių, vo-j
tais apdarais, 267 pusi. Kaina
5Oc.
kiečių,
žydų,
baltgudžių
iri
ga bendruomenės ar šalies gerovei, kad jie taikingu
GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka. 96 pusi. Kaina 20c.
būdu susitars su protingais darbdaviais ir tuo užsipel lietuvių. Nors toks didelis
TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
skaičius nelenkų ir suda-j
nys visuomenės pagarbos ir palankumo.
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
ręs
lenkams
daug
proble

gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina.................20c.
Jei mes pasitikime Dievu, tai būsime ištvermingi
mų, bet maršalas Pilsuds
KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
maldoje. Mes melsimės už visą pasaulį, bet ypatingai
P. Juškaitis. Kaina
15c.
kis, 20 amžiaus Lenkijos
už savo šalį, už Bažnyčios gerovę, už savo piliečių vie tėvas, dairęsis daugiau už
NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
Kaina .................................................................. :......... 15c.
ningumą. Mes prašysime, kad Šventoji Dvasia ap kariauti ir siekdamas pri
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina
20c.
šviestų, sustiprintų ir rodytų kelią mūsų šalies prezi jungti dar daugiau ukrai
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
dentui, Kongreso nariams ir visiems, kurie šiose sun niečių įžygiavęs į Sovietų
Kaina ............................................................................ 15c.
kiose dienose ,tokią rimtą atsakomybę turi valdžioje. Ukrainą...
20c.
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina
GALAS
Toliau autorius sako: —
TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
25c.
Graži apysaka. Kaina
“Lietuvos sostinė, Vilnius,
PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė
buvo lietuvių valdžioje, kai
Klausimai Apsvarstymui
25c.
Kun. J. Paškauskas. Kaina
lenkai, sekdami besitrau
parašė Gerutis, 87
PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS.
20c.
1. Kodėl teisėtai valdžiai reikia atiduoti pagarbą ir jos kiančių rusų pėdomis, pri
pusi. Kaina ............................................................
siartino
prie
miesto.
Pra’
SPARNUOTI LIETUVIAI
— Darius ir Girėnas.
klausyti ?
sidėjo
mūšiai
tarp
lenkų
ir
Parašė kap. P. Jurgėla. gerais apdarais. Kai
2. Koks turėtų būti didžiausias Katalikų susirūpini
$1.60
na
lietuvių. Kariaujančios ša
Studentų, buvusi sekretorė, dabar studijuoja ap
mas?
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ
PRIŽIŪRĖJI
lys 1920 m. spalių 7 d. pa
MAS.
čia rasite daugybę įvairių valgiams
sigynimo darbų programos jei pavestus dalykus. Tai 3. Koki pavojai gręsia jaunimui?
$1.10
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu
sirašė paliaubas. Tautų
daroma per speciales valdžios tam reikalui paskirtas 4. Kodėl darbininkų reikalai visiems turėtų didžiai Sąjungos Karinės Kontro
mokyklas, kaip pavyzdžiui Nyack, N. Y., kurią finan
rūpėti?
Su užsakymais kreipjamas^j.—
lės Komisijos nariai daly
suoja valdžia iš lease-lend sumų. Ten padvigubintas 5. Ką Bažnyčia įsako darbininkams ir darbdaviams? vavo pasirašyme, kad susi
“DARBININKAS"
mokinių studentų skaičius mokosi įvairių specialybių, 6. Ar Bažnyčia draudžia darbininkams organizuotis į tarimui pridavus didesnio
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
unijas?
kad prisidėjus savo darbu dėl šalies apsigynimo laimė
autoriteto.
Susitarimu
7. Ųž ką mes turime melstis?
. Vilnius duotas Lietuvai.
jimo.*
-____
as

\
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N. A. Lietuviai Ištiesia Pagalbos
Ranką Savo Broliams
Praltalbininko

January SALE Sausio Mėnesio IŠPARDAVIMAS
I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, skelbia
JANUARY SALE — didelį kailinių išpardavimą, kuriame Naujosios
Anglijos ponios ir panelės galės nevien daug susitaupyti pinigų, bet
pasirinkti elegantiškus kailinius pagal naujausios mados ir įsigyti la
bai prieinamomis sąlygomis.
Karo laiku viskas kyla, bet I. J. Fox kompanija dar kailinių ne
pabrangino, nes ji buvo daug jų prisipirkusi, pirm negu viskas pa
brango. Už tai I. J. Fox krautuvėje galėsite tikrai gauti puikų bargeną.
Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnau
tų kailinių ekspertas — žinovas, tai yra p. Bernardas Koraitis. Per
jį pirkdamos gausite specialę 10 nuošimčių nuolaidą, kurios kur kitur
ar per kitą pardavėjątą negaus.
Kiek yra žinoma, ateinančią žiemą kaili
nių kainos gali pakilti
iki penkias dešimts
nuošimčių. Taigi, kam
laukti kainų pakylant,
kada šiandien galite
taip pigiai ir geromis
411 WaSHINCTON STREET
sąlygomis įsigyti.
Boston, Mass.
Laukiame Jūs.

svetimiems ir nekovoja už sve

timu# idealus.
Jis neparduoda
Įspūdžiai
savo skaitytojų diktatoriams ir
Kolonijose

(Tęsinys)

I Šv. Pranciškaus
Kolonija
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DARBININKAS

nemaitina jų klaidomis.

i bininkas”
i klausomą

“Dar-

stovi už laisvą Nepri-

Lietuvą

demokratiš

kai valdomą.

Lowell'io lietuvių

/ want. ..
FIGHTINC DOLLARS

America mušt be strong.
Every man and woman mušt
contribute their strength to the
strength of America at war.
Some are carrying guns—
some are flying planes—some
are gūdng their blood on ships
at sea.

Sekančios dienos popietį Nakolonijoje
shuos kleb. kun. Dr. Ant. Bru
YOU on the home front mušt
Penktadienio popietį vingiuo-[
buy
those guns—those planes—
žas nugabena, savo svetį į Law,, ,’ ‘ .
tos upės pakrančiais kun. Juras
those ships. That mušt be your
rence ir paveda kleb. kun. Juro
,
contribution to freedom under
, , . ..
__ t
j-j
nugabena mane į Sv. Juozapo
globai. Kun. Pr. Juras yra dide*
fire!
BUY DEFENSE
„
...
...... ’ parap. kleboniją Lowelly. Ištisą
STAMPS
AND BONDS TO
lis Sv. Pranciškaus Asiziecio r r
j
-t
DAY—buy them with every
..
. . . ... parą viešėdamas pas kleb. kun.,
1
|
mylėtojas Ne tik bažnyčioje, c
penny you have to spare!
Fr. Strakauską pajutau jo di
bet ir klebonijoje beveik kiek
delį sielojimasi lietuvybe ir pri
viename kambaryje rasime sta
augančia karta. Jo gausioj bib
K. Paulukonis plačiai ir įdomiai
tulą ar kokį paveikslą iš to
liotekoj
randasi nemažai veika
apibudino ‘First Aid’ tikslą ir
šventojo gyvenimo. Šv. Pran
lų, liečiančių pastoracijų jaujo svarbą; nurodė kas yra rei
ciškaus dvasia jis nori uždegSi;
ti visus. Nestebėtina, kad turi nuomengje'
gimęs ir augęs-------------------------------------------------------------------------------------kalinga išmokti. Susirinkusios
gausų būrį Tretininkų ne tik AmerikoJe ir tQdėl mane nuste- kordų, paties šeimininko buvau daitė, Ona Seleckiūtė, Josepha
buvo
labai patenkintos ir skait
LIETUVIAI
JUNG.
VALSTYBIŲ
pagyvenusio amžiaus bet net bino geru mokėJimu ra^ybmės parvežtas į Lawrence, nes tą va-Narinkaitė, Cecilija Bujienė,
lingai susirašė. Manoma pada
jaunųjų būriuose. Kun. Juras lietuvių kalbos' “ Ka‘P Jita’ kara čia ruošiamos paskaitos. ' Anastazija Petkevičienė, Mar
ryti dvi klesas, nes viena bus
KARO TARNYBOJE
celė Slivauskienė, Marijona Anplačiai pažįstamas Amerikos klebon,e’
grynosios lieper didelė. Pamokos prasidės
tuvių
kalbos?
—
kartą paklau
druškevičienė,
Mykolas
An2
d. vasario, 7:30 vai. vakare,
visuomenei, kaip veikėjas cen
Lawrence
druškevičius, Tomas Verseckas, Cambridge, Mass. — Iš Cam- najam Kryžiui ir kariuomenei,
siau
šeimininko.
trinėse organizacijose. Jis yra
bridžiaus į Jung. V. Karo tar- Taigi aukoti šiai organizacijai mokykl°s kambariuose. Kurios
Kunigų Vienybės pirmininkas.I - Kas nori ir prisiverčia, tas: .. Sešta^enio ''akaraa> "tarbo Vladas Paulauskas ir Jonas
nybą iki šiol išėjo virš 20 jaunų yra patrijotiškas darbas, o ypa- 'norėtų lankyti kursus bus prii°
J
*
i
. diena, bet siek tiek laisvesne, ionkimac;
Katalikų Federacijos iždmm- gali išmokti, buvo trumpas at-;.., , T
,
,
.
. .
vakarą.
„
Kleb. Juras, kurs daugiausiai ąryiiilViaic cnmilrntn ^7 01 Vi lietuvių vyrų. Šiomis dienomis tingai mes lietuviai pasirodyki-'mamos
kas, Katal. Susivienijimo Dva- sakymas. Klebonas labai daug ......
•
Smuikais siu ota $ . .Vi savanoriais išėjo šie: J. Stulpi- me duosniais, ir skirkime nors Mezgimo ir siuvimo darbas
,
..
° rūpinosi plačiau suorganizuoti
__ $34 01
sios Vadas ir kitokių judėjimų skaito, skaito ne tik angliškai, Į
GeJb Fondui „nkliavą
__________
nas, J. Augustavičius, F. Ra- vienos dienos uždarbį dėl ‘Com- prasidės pirmadienį, z6 d. saudziukynas. F. Radziukynas iš-'munity Fund’.
jsio’ 7:30 val- vakare, mokyklos
ir spaudos rėmėjas. Keletą ra- bet ir lietuviškai, o tas daug .. ’. . ,’.. .
r
..
..
s Nauj. Anglijoj, pats sau pasi- Liet. Gelbėjimo Fondai
; kambaryj. Prašome skaitlinmių vakarų turėjom progos is- padeda kalbos mokslui. Be to,',.,
.
, , .
.
.
.
Miko šiokiadieni, kitoms koloni- aukos surinktos sausio vyko į Arizonos lakūnų mokyk-i
sisnekėti visais rupimais Ame- ankstyvesniuose laikuose jis .
x ..
lą, nes jis jau buvo studentas* Sekmadienį, vasario 1 d. pa- £iau atsilankyti ir prisidėti
w
i
joms
užleisdamas sventadie- 17 d., Šv. Pranciškaus
S-ja.
nkos lietuviams klausimais lie- plačiai dalyvavo organizacijų
lakūnas ir turėjo iš valdžios rapijos svetainėje įvyks prakal- Pr^e gražaus darbo,
nius. Darbo diena visad mažiau par., Lawrence, Mass.
čiančiais religiją, spaudą, jau- gyvenime, buvo net Redaktoleidimą skraidyti.
į bos, koncertas, ir bus suvaidinteikia galimybės
didesniam
nuomenės organizacijas ir net riumi jaunimo skyriaus. Kun.
Antradienį,
savanoriai
išvyko
tas dramatiškas veikalas. VaiLAWRENCE. MASS.
skaičiui, susirinkti. Šv. Pran-' Kun. Pr. M. Juras $5.00; Fepolitiką. Antradienį šeiminin- Strakauskas taip gi yra didelis
lakūnas
Vincas
Raškevičius.
dinimą
ir
koncertą
išpildys
ciškaus parap svetainėn susi- deracijos skyrius $5.00; Kastas
kas nuvežė svetį į pajūrį, leis- kelionių mėgėjas. Bet jo kelio-į rinko nemažas būrys klausyto- Vencius $2.00; Po $1.00 auko-iJi
Jis tik virš metai kaip atvyko Montelliškių grupė. Kalbės kun. šeštadienį, sausio 17 d., Šv.
. A A _ y 5__ r y»__
4
damas jam pasigrožėti Atlanto nės po Ameriką, Kanadą ir A
skiriamas Pranciškaus parapijos svetai
jų, buvo net jaunimo. Ir tas va- J°‘ A. Andruškevičius, A. Ze-' iš Lietuvos, arba teisingiau pa- J. švagždys. Pelnas
nėje, įvyko prakalbos. Kalbėto
vandenynu, matyti nuo Euro- laską buvo mokslinio: tyrinėji- ^ras davė pondui $4538 nes navičienė, A. Uždavinienė, Jo- sakius ,rusai jį iš tenai ištrėmė, šelpimui Lietuvos tremtinių,
ju buvo kun. daktaras A. Dekpos atplaučiančias bangas ir mo tikslu atliktos, kaip A“**-;
negailėjo aukų. Ir kubas
Zenavičius,
Jokimas Raudonieji rusai buvo jį areštasudūžtančias į Amerikos pa Geografinės komisijos bendra-.fpats
, „
-»
• • skyrius
«__ •__--iš_■savo
___ vfiv-č+o
inimc aA.ve.
V. D. Universiteto Vasario 15 d. įvyks parapijos snys iš Chicagos. Jis trumpais
Federacijos
Mikšta, p&froc
Petras Mąrtinkus,
vę, kaipo
krančių uolas...
darbio. Parsivežtos fotografi kasos aukojo $5.00. šioj koloni- Sakalauskas, J. Kazlauskas, J. studentą. Bet jis buyo gimęs A- metinė vakarienė. Vieta bus pa- bruožais ^budino Lietuvos padėtį prieš didįjį karą, kaip did
jos, įvairios nuotraukos ir gra- joj pasilikau ir sekmadienio Jankauskas, L. Švenčionienė, A. merikoje, tai turėjo paleisti, skelbta vėliau
Aplankome
vyriškai kariavo su bermontižus rinkiniai vaizdžiai parodo rytą. Man įdomu buvo pajusti Raulušienė, M. Andruškevičie- kaiP° Amerikos pilietį. Bet jam
Darbininkę
j keliauninko mėgiamiausį atos katalikų gyvą dvasią toj para- nė- O. Jokubauskienė, S. Rimai- vietos Lietuvoje nebuvo, atvy- Sekmadienį, sausio 25 d. Se- ninkais ir bolševikais, kaip diPo pietų pasiekiame Bostoną togų užsiėmimą.
pi joj, kurioj prieš porą dešimtų & Petras Grina, O. Akstinienė, k<> čionai, p. V. Raškevičius, iš-^runs menesme kolekta. Tą dėlę pažangą padarė nepriklau
ir aplankome “Darbininką”, A- Šv. Juozapo parapija nėra di- metų buvo skilimų ir nesutiki- O. Butkevičienė, R. Cook, J. eidamas kariuomenėn pareiškė:' pačią dieną baigiasi oktavos pa- somojy Lietuva, ir kiek žalos
merikos Kat. darbininkų S-gos dėlė. bet ji gražiai susitvarkiutikro Šv Pranciškaus Vilkišienė, A. Aurilienė, F. Jan- “Gal kariaudamas prieš Ameri- maldos, kurios tęsiasi per visą pridarė vėlesniais laikais okuorganą. Susipažinau su Redak- si. Nors buvo darbo diena, ta..
'.
klebo- čienė, A. Jodkienė.
kos priešus, maž-daug pagelbė- savaitę rytais ir vakarais. Taigi pantai komunistai ir dabartitorium p. A. Kneižiu, adminis- čiau gražus būrelis darbininkų
__ I Smulkiais suaukota $11.38.
siu Tėvynei Lietuvai atgauti bus ir kolekta dėl anglių bažny- nieji vokiečiai.
no Pranciškaus, yra persiėmu
nepriklausomybę ir laisvę, nes čiai po $3.00, ar tiek, kiek kas P° prakalbų buvo padaryta
tratorium p. A. Peldžium ir vi susirinko į parap. svetainę pa
sį to šventojo dvasia ir pamal Viso — $45.38.
kito kelio Tėvynei padėt ne-! išgali, nes bažnyčią reikia žie- rinkliava. Viso surinkta $45.38.
su spaustuvės štabu apžiūrėda siklausyti paskaitų. Klebonas,
dumu. Trečiadienio vakare tupradėdamas
susirinkimą,
savo
randu, kaip tik kariaudamas mos metu palaikyti šilta. A.D. Aukotojų vardai telpa atskirai,
mas ir mašinas, kurios du kart r
_______ _________
______
Liet. Gelbėti Fondui
Po kalbos rodė judamus pa
savaitėje pasiunčia darbo žmo kalboj pažymėjo, kad nežiūrint
_
F
Aukos, ŠV. lurafo PUT.,
prieš tuos, kurie ją pavergė”.
priespaudų,
J
’
amaldose
"
J
“
™
3
veikslus. Jie buvo įdomūs, tik
nėms laukiamų įdomių žinių ir rasų vargų ir
Iki vasario 15 d. CambriWORCESTER,
MASS.
„<ti
..................
žodelį,
o vėliau pasišneku- Norwood, Mass.
kažkodėl išėjo tamsūs ir maži.
1
naudingų straipsnių, kurie ke rias Lietuva pergyvena, mes .
džiaus lietuviai neteks apie 100
turime
būti
optimistai.
Tai
gračiuoti
’
>
učiau
*
kiek
graŽaus
Kleb.
kun.
S.
Kneižis
$5.00;
Žmonių susirinko nedaugiausia,
lia skaitytojų mintis, jiems įGRAŽI PRADŽIA
q savo jaunuolių. Tai didelis skai
tose Jaunose sie" Po $2.00 aukojo: Mykolas ir Obet visi išsiskirstė pakylę dva
kvepia pasiryžimo ir drąsos. žūs visiems lietuviams pastip-!idealizmo
Darbščių Są-jungiečių sučius.
Linkėdami,
kad
Dievas
Optimizmas — lose ir kaip jos nori veikti ir na Navikai, Marijona Babilie-.................................
_
sioj ir pilni vilties, kad Lietuva
“Darbininkas'’ yra ne tik kata rinimo žodžiai.
dirbti vienybėje su Kristumi. nė, Mykolas Damulevičius.
(kiekvienam iš jų leistų po karo manymu, sutvertas Raudonojo
baigiojo karQ vgl bus ne.
likiškos minties laikraštis, jis pasitikėjimas geresne ateitimi,
Parapijos choras, giedotos mi-, Po $1.00 aukojo: Red. A. F. su?nšti į savo namus pas tėve- Kryžiaus skyrius Šv. Kazimiero
yra
ir
patriotinis
laikraštis. yna geras vilties žadinimas. Po
parapijoj darbuotis
lietuvių
liūs.
Tautos meilė. Lietuvos klausi paskaitų, kurias išklausė labai, šios per sumą, mane žavėjo. Kneižys, R. Karnilienė, M. Mar
vardu. Tapo apkalbėta keliųj Choras uoliai ruošiasi prie
mais sielojimasis jam labai rū atydžiai. padaryta rinkliava. L.iGiedorili būr>'s nėra labai skai’ gebenė, P. Nedzveckienė. I
Gelb. Fondas padaugėjo $34.01. dingas, tačiau gražus ir darnus Tvaskienė, M. Balutienė, E. Čei- Nuo ęausio 22 d. iki vasario dr-jų susirinkimuose, kurios savo vakaro, kuris įvyks vasa
pi ir jo skiltyse daug vietos Tė
rio 15 d., ir mokinasi dainų, kudiena.
pasiklausęs ■ ^P^dymas su maloniai skam-kienė. M. Gaubienė, T. Samso- 11 d. Bostone ir Bostono apy- nu°širdžiai pritarė
vynės reikalams paaukojama. Sekančią
I
.......
.
..
Ii
_
Q
gražios muzikos iš -aršiųjų re- bančiais balsais tikrai pakelia nienė, M. Glebienė, J. Gendrolis, linkėję vyks “Community Fund, Sausio 19 d. įvyko pirmas su- riomis palinksmino delegatus
“Darbininkas"
neparsiduoda
S
o
'tj'i
■ besimeldžiančių
_ .
—
s: organizacija atsišau- sii-inlrimac
epimplil
vasario
sielą. Vietomis V. Kudirka, ......
K. Akstinas, _R. _Vi- T-i
Drive
’Ši
sirinkimas hnžnvtinpip
bažnytinėje salėip
salėje. FArlprariinc
Federacijos seimeliui,

f

V?, J ‘ d O 1 zi L

SMAGU MELSTIS
Iš Geros Maldaknygės

“Darbininkas'' siūlo šias maldaknyges
už labai nupiginta kainą;
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi...............................................................................

35c.

GARBE DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro virieliai,
384 pusi. ... .......... .............. ............................... .......................

65c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, speciali vaikams
maidaknygi, tinkama prie Pirmos iv. Komuni
jos. tikro kolenkoro virieliai, mišių maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraitai, 254

pusi............................................................................................ 50c.
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ..................... $1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkiti
apdarai ................................................. .................... ....................... $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai

90c.

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
su kabike ...................................... ....... ........................................ $1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
555 pusi. ............... ............... .................................... ..................... $2.50
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai,
raudoni kraštai, 384 pusi..................................................
VYRAI BROLIAI, special* vyrams maldaknygE,
parinktos gražiausios maldos, šilkin* labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai ...........

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS

65c.

yra menininkas muzikoje. Toks
bažnytinis choras tai tikra garbė ir pasididžiavimas šv. Pranciškaus parapijai.

Aidukonis, P. Mickūnienė, A.
Kurienė, U. Navickienė, S. Dulkienė, J. Avižinis, A. Venckus,
S. Jasionis. P. Kuras, A. PreveKun. A. Deksnys. lis- s- Babravičius, S. Razulevi____________
čius, J. Pauplys, K. Deksnys, K.
Liet. Gelbė’imo Fondui Barauskas, A. Morris, P. Ku
dirka. J. Vilkišius, M. Kulišausaukos surinktos sausio kienė, J. Dalelis, Mrs. Baužienė,
16 <L. šv. luozapo par., M. Minkevičius, P. Babilas, A.
Dalelienė, P. Rukštelis, A. Ver
Lowell, Mass.
seckas. A. Neviackas ir F. N.
Kleb. kun. P. W. Strakauskas (Pastarojo pavardė užrašyta!
— $5.00; Po $2.00 aukojo: Kos- labai neaiškiai. Prašome auko-|
tanias Banevičius

$1.30
20c.

IM^DARBININKAS"

366 W. Broadway,

buvo giedota solo. Malonu, kad tartas, A. Šlapelis, A. Navickas, k’a i visuomenę, prašydama au- Nors oras buvo labai nepato- 22 d.
lietuviai prie savo choro suge- S. Kamila. Kl. Kašėta, J. šeš-^
1!’ *“r prašo, kad visi aukotų gus, lietingas, bet
bes-,-*, ....darbuotojų.
.
Laivamaniai į Coast Guard įbėjo pritraukti vieną prancū- tavickas, Z. Strašunskas, A . Si-pagal išgalės. Iš šių aukų fondo atsilankė gan skaitlingai. Ten-' sirašo: Juozas Andriuškevičius
zaitę, kuri iš tikro chorui teikia daravičius, Izab. Vasiliauskie- yra šelpiami našlaičiai, pa var- k a pasidžiaugti, kad mūsų jau- ir Antanas Padvaiskas, ir J.
garbės ir padidina meninį jone, Ad. Kavaliauskas. P. Jakš- geliai, ligoninės, ir abelnai vi-(nosios susidomėjo, tuomi užsi-j
Stanavičius prie Air Corps.
pasireiškimą. Iš giedojimo ir tys. Ant. Pečiulienė, Ag. Smil- sos labdaringos organizacijos, mojimu. Mokytis First Aid irAguonėlė.
choro pasireiškimo matyti, kad gienė, Sai. Akstinienė. P. Čiu- kurios rūpinasi šelpimu tų, ku- gi skaitlingai atsilankė. P. A.
vargonininkas Povilas Sakas y- rauskienė, M. šmulkštienė, U.;riems pašalpa yra reikalinga. Milienė, skyriaus vedėja, pa Remkite tuos profesijonalus ir biz
ra ne tik gabus muzikas, bet sa- Pazniokienė, Elž. Keršienė, B. Bet šiais metais šis fondas ski-' kvietė instruktorium mokytoją nierius, kurie savo skelbimais remia
“Darbininką”.
vo srityje tikras maestro, tai Adomaitienė, A. Kavalinas, J. r'a dali surinktų aukų Raudo- K. Paulukonį pakalbėti, Mok. Visi skelbkitčs “Darbininke**.

So. Boston, Mass.

ir Gertrūda

savo

Yard’ ir pi*’

~
žara
, •
vardę Federacijos skyriaus pirGrendiene. Po $1.00 aukojo:
mininkui p. Balučiui. Jeigu kuAgota Strakauskienė,
Anelė rių aukotojų nėra vardų ir paBlažonienė, Petronėlė Kulikau- vardžių šiame sąraše, tai taip
skienė, Ona Adomavičienė, Ieva
Prane-škite Federacijos val
dybai).
Veličkienė, Monika Milienė, El Smulkių aukų $9.30. Viso sužbieta Drevinskaitė, Ona Gren- rinka $89.00.
i-T
•' iD’’
_ _ . vC: >■
- '-C .4.3.

Džiaugiasi įsigyję Amerikos Apsigynimo ženklus (Defense Stamps).
Patartina visiems, kurie neišgali nupirkti Apsigynimo Bono, nusipirkti
Apsigynimo ženklų.

DARB1M1HKAS.

enktadienis, Sausio 23, 1942

VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES
_________

i papuoštas skirtingu šventųjų pa
įveiksiu po kuriuo padėtas ata-

Pasmerkė Rusų Ir Nacių Užpuolimą J

t________________________________ *
f
t' 4
į*
’•
Amerikos Pabaltijo Drau- and of law in International rela- (1917) and as these rights are
gija, Washington, D. C. tions;
to be reestablished in all terrisavo specialiame susirinki- BE IT FURTHER RESOL- tories conąuered by Germany
me, sausio 12 d. Š. m. prie- VED ,that we endorse the Ame- for Europe”.
mė sekančią rezoliuciją: rican policy of effective aid to (Source: Die Zeitung for NoWHEREAS. the Baltic States embattled nations fiShtinS for ' ^mber 20. 1941).
have suffered a second devast- restltutlon ol a free cooperative “German authorities hold
ating military invasion and oc- assot‘iation
of
independent ^jja^ private ownership of procupation — this time by Nazi states of the world- mcluding
not exįst įn the OstGermany — (after having been tbe ^ePu^i'cs
Estonia, Lat janj
the beginning of the
invaded and occupied by Soviet v*a an^ lithuania, and that we ^-ar with Soviet Russia ,thereRussia about a year previously, unreserve(By endorse the Eight- £ore, no one
the right to
and their governments. indusProgram promulgated bj cįaįm the Ownership of his fortries. agriculture, and educatio- our Pres3(ient and Brime Minis mer property. The German
nai systems destroyed and ter
on A-ugust 1 , State holds itself to be the ac1941:
tual legal heir to the Soviet
their populiation plundered by
FURTHER
RESOLBE
IT
killing,
imprisonment,
and
Union and as such is the sole
transportation into Russia and VED, that copies of these reso- owner of the mobile and immoSiberia); and
lutions be forwarded to the
prOpertįes jn the Ostland
WHEREAS, Nazi Germany Prcsident of the United States, Estonia. Latvia, and Lithuahas. in its turn, annexed the to tbe Secretary of State, to di- nįaj”
Baltic States to be a province Plomatic and consular repre- (Source; I bid., for November
’of Germany under the term of sentatives of the Baltic States
a Gau Ostland, therebč obliter- in America ,and to the press.
The above qUoutions refer to
ating even the narnės of the Translated Quotations From that part of the resolution
Baltic States, Estonia, h*1™ German Sources in Regards to which condemns the transferand Lithuania; and
Private Ownership of Property r3ne
lands and Industries ot
pp. Boleslovas ir Katrina Masiuliai ir šeima,
WHEREAS, the German oc, Estonians, Latvians and Lithgyv. 436 Sixth St, So. Bostone, trečiadieni .sausio 21 cu;;‘t‘Z7forcc7“'cont,‘^‘ uė ?the Baltic Cuumr,eAccording to reports in the uanians to the ownership of
d. š. m. minėjo savo 25 metų vedybinio gyvenimo su- piundering of the Baltic States 7 • h
n
. uinic, r Germans brought in from Gerk t

Sausio 23 d., po vakarinių pa- tinkamas parašas. Paveikslo šoialdų, įvyks Federacijos sky- nuošė yra Lietuvos liaudies mėiaus svarbus
susirinkimas niški medžio drožiniai ir juostų
kviečiami visi draugijų atsto- atvaizdai. Kiekviena diena paai
žymėta tos dienos šventojo ar
_________
'šventosios vardais. Mėnesiai ar
f
Sausio 25 d., po Mišparų, kun. dienos pažymėtos lietuviškai ir
L Jenkus skaitys paskaitą ir angliškai. Yra visos mėnesio
odys vaizdus iš Trapistų vie- atmainos. Pasninko dienos pamolių gyvenimo. Šis parengi- žymėtos žuvimi. Didžioji lietu
kas yra Maldos Apaštalystės vių tautinė šventė — Vasario
Iraugijos vadovybėje.
į16 pažymėta net Vytimi - 2irg-------------- - --------- j vaikiu. Dienų datos atspausdinDidžiojo Bostono lietuviams tos didokais ir ryškiais juodais
ra graži proga pasirodyti — t.
raudonais numeriais, taip
pripildyti koncertinę, Jordan kad ir su silpnomis akimis iš
lall, vasario 8 d., 3:30 vai. p.p. tolo gali atskirti numerius.
Cad tai padarius, reikia pirkti Kalendoriaus apačioje yra beikietus iš anksto. Jų dar yra veik visų N. A. lietuvių gerb.
Darbininke
ir pas ponią B. mebonų vardai, adresai ir jų
,unienęi vadovaujamų parapijų bažnyčių
•-------------'pamaldų tvarkraštis. Tai labai
Sausio 20 d., trumpai sirgęs, pa^gUS dalykėlis. Kiekvienam
nirė, Camey ligonyje. Pnm-lietuviui, ypatingai vasarą, kuo’škus Kodis, 71 metų. Jis paė- met žmonės važinėja po kitus
;
’-’ujamiesčio parapijos. A- miestus.
pragyveno 38 metus.
Reiškia pasikabinęs ant sie- kakti- T4 dieną ryte Jubiliejatų intencijai įvyko šv. by carrying their able-bodied ZurKh papera
~............... °
Rosenberg has declared that it many.
- . .i o . laidojamas sausio
u __ “Darbininko” kadendorių mišios Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje. Daly- citizens into Germany for the .g hįg fįrst and most ur(r&nt du
/al. ryte, iš Šv. Petro nos
znyčios Naujos Kalvari-‘netik PaPU0Š1 savo kambarį vavo Jubiliejatai, jų Šeima, giminės
purpose of forced labor and also ty to restore the land rights in
ĮVAIROS SKELBIMAI
., ir
. ,prieteliai.
.
,
pp.
Masiuliai
išauklėjo
sūnų
Algirdą
ir
dvi
duktėas
hostages
to
be
shot
should
Ostland
<
Estonia
Latvia
kapuose. Pašarvotas
pas
gražiu
religiniu
paveikslu
ir
liePašarvotas
they oppose the despotism of and Lithuania) as they existed
tuviško meno vaizdeliais, bet ris — Adolfiną ir Aldoną.
;ra uorių S. Barasevičių.
taipgi turi reikalingiausių ir
p. Boleslovas Masiulis paeina iš Mikėnų kaimo, the Germans; and
before the Russian Revolution
būtiniausių informacijų šaltinį. Užpalių parapijos, o p. Masiulienė iš Biržų apskričio. VVHEREAS, the German ocPUIKUS KALENDO
Su džiaugsmu mokėtum už jį Pastaroji 1938 m. lankėsi nepriklausomoje Lietuvoje, cupational forces are transferSo. Bostono Vyčiai
LAIKRODININKAS
RIUS
dolerį, bet dabar jį gali gauti PP- Masiuliai yra pavyzdingi lietuviai katalikai, vieni
the lands and Industries of Pirko "Defense Bond"
Parduodu įvairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daiktus
tik už 25c. Todėl, nusipirkite iš pirmųjų “Darbininko” skaitytojų. Yra įžymūs Lie°mans, atviai^_a2u._
Gavau “Darbininko”
to the ownership of Šiomis dienomis L. Vyčių 17
TAIPGI IR PATAISAU
metų sieninį kalendorių
po kelis ar keliolika ir apdova tuvos, parapijos, katalikiškos spaudos ir viso lietuviš- uamans
Germans
brought
in
from
GerAlg.
kp.,
South
Boston,
Mass.,
puikus ir praktiškas leidinys. nokite savo artimuosius. Tikras ko - katalikiško veikimo rėmėjai.
366 West Broadvvay.
_ .... .
. many ,under the pretext that vienbalsiai nutarė pirkti “DeMalonus lietuvio kataliko akiai, esu, kad jie jums bus dėkingi
Šio garbingo pp. Masiuhų „ubihejaus proga sveitransferred properties
fense Bond.. už
kis šlmuis
So. Boston, Mass.
kad kiekvieno mėnesio lapas per ištisus metus.
kĮ"a®eim° SaUS1U DlCV0 malOnnf 3U3U a’ l°nged to Soviet
after dolerių. Vyčiai rūpinasi ne tik
“Darbininko” Skaitytojas, teįties gyvenime!
____________________ __________________
s0VietizinS of the Baltic vienyti Amerikos iietuvių jauDAKTARAI

Juozas M. Dilis

Lietuvis Dantistas

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

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET
Kampas Inman arti Central Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 7113

Pauline Luiackas,
(Lietuve gydytoja)

400 Broadway.
Oambridgrę Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4
w
Nuo 6 iki &
pagal suUrtl.

Oueen Ann Laundry
nimą į stiprią organizuotą jėgą,
WHEREAS, the general ten- bet ir pratina auklėti savo na7-11 Ellery St.,
čiūtė ir B. Martinkienė. Laimė-------------dency in the progress of man- rius gerais Amerikos piliečiais,
jimus išleido: p. Karlonienė, p.
Liet. R. K. Saldžiausios ŠirSo. Boston, Mass.
kind is toward freedom and in- pirkdama “Defense Bond”.
Brazauskienė, p. Bronė Bartos- dies Viešpaties Jėzaus Draugidependence of all nations, small,
A.E.L.
Algirdo kuopa ryžtingai pra
Tel. ŠOU 2923
“ kaitė, p. Zaikis ir P. Mąrtinkus. ja savo metiniame susirinkime
or big; and
___________
dėjo naujų narių vajų. Vytės
Skalbiame visokius skelbimus
publikai ir tai- nutarė varyti šios draugijos
WHEREAS, personai slavery
i Marijona
Kleponyte ir Patricija ...
...
Surprise
Shower"
—
Pajimame ir pristatome
... *
,........................
kininkams, padejusiems su- naujų narių vajų per tris mene- has
įn
Zibutyte, kurios įeina į vajaus
"Bachelor Supper"
į namus dykai.
,
....
,
.
ruošti vakarienę, širdingai dė- sius su šiais palengvinimais
civilized world and the abolish-į
komisiją, jau sugalvojo planus ,
.
_
_. . ~
koja.
Rengėjai. Sausio, vasario ir kovo mėne- ment of national slavery is in Pereitą šeštadienį, “Darbininįrodyti jaunimui naudą priklau
siais, nauji nariai nuo 16 iki 25
orcier of the immediate fu- ho” svetainėje įvyko gražus
syti prie Vyčių organizacijos
ĮVAIROS SKELBIMAI
metų bus priimami į šią drau ture;
“surprise” vakarėlis
Mykolą
South Boston Garage
Įstojo į vietinę kuopą sekant iegiją
be jokio įstojimo
45AHnlfiis Gai 1 iūnr
įųvvjiniv ir
.. be gyMarksą, gerai žinomos p. Ievas BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Kmitas, Alena Grigaliūnaitė, PARSIDU0DA
dienų lais- dytojo liudijimo. Nuo 26 iki 44 B£
RESOLVED >that we Marksienės sūnų ir panelę AneAutomobilistai! Jei jūs norite,
.Juzefina Grimaitė, Vytautas n^°
geroje vietoje, metų
už pusę įstojimo ir su unequįvocajiy COncur in the 1? Okulevičiūtę pagerbti. .Virš
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
I Guzevičius, Palmyra Antanėly- tuikama lietuviams. Skubiai pirdaktaro paliudijimu.
poHcy Qf non.recognition of any šimtas artimų draugų ir gimigasoliną pas mus.
'tė.
klt6’ nes
Tele’Draugija laiko savo susirinki- German, Russian, or other ag- nių suteikė brangias dovanas
Nuvalom purvinus karus Ir
fonuokite: JIM ŠOU 9185.
išgrysuojame.
mus kas antrą pirmadienį kiek- gression in any form in any jaunavedžiams, kurie rengiasi
Rūpinasi šokiais, kurie įvyks
(20-23)
Tel.
ŠOU 9530
vieno mėnesio, 7:30 vai. vaje., part of the world, consistently priimti moterystės Sakramentą
prieš gavėnią, veikli komisija,
pobažnytįnėje salėje, ant 5-tos applied by our Government of šeštadienį, sausio 24 d., Šv. Jur- 541 Broadway So. Boston, Mass.
kurią sudaro — panelės Anielė Res. Šou 3729
Šou 4618
gatvės, So. Bostone.
į the United States of America g*° parapijos bažnyčioje, NorMarksaitė, Ona Augustinavi-!
Lithuanian
Fumiture
Co.
V. T. SAVICKAS, pirm., in steadfast adherence to the wo°d, Mass.
čiūtė ir Steponas Kontautas,
GRABORIAI
MOVERS—
J. VAIŠNORAS, prot, rašt. traditional American principles Mykolas Marksas yra atsižy
Insured aand
Algirdo kuopa rūpinasi ne
(19-23)
I— the rule of reason, of justice, mėjęs kaipo sportininkas, ir
Bonded
vien tik Lietuvos reikalais, bet
žaidęs Vyčių rateliuose. Šiomis
S. Barasevičius ir Sūnus
tocal A Long
ir šios šalies padėtimi. Stambią
dienomis tarnauja kariuomenė
MOTERIS PAGELBININKĖ
Olstanos
{sumą įeigų įdėjo į apgynimo
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
je. Anelė Okdlevičiūtė yra ge
Movlng
BALSAMUOTOJAS
kasą,
pirkdama
“Defense
rai žinoma Norwoodietč Vytė,
«
Turi Notaro Teises
Bonds”.
---~
Sodalietė ir choristė.
254
W. Broadway,
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS
So. Boston, Mass.
Linkime
Mykolui
Marksui
ir
SO. BOSTON. MASS.
PO
GLOBA
MOTINOS
SV6Pramatyta, kad ateityje rei
DRAUGIJOS VALDYBA
! Pirmininkė — Eva Marksienė,
Tel. SOUth Boston 2590
Anelei Okulevičiūtei viso gero
kės rūpintis statyba. Tam tiks
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas Švagždys,
Sūnaus gyvenamoji vieta:
Tel. So. Boston 1298.
vedybiniame gyvenime.
Rap.
601 6th St., So. Boston, Mass.
838 Dorchester Avė.
lui jau ruošiami parengimai su

Vyčių Algirdo 17 Kuopos
Aidai

jauskaitė, p. Mikalina

326 - 328 West Broadway

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 va|. vakara

kelti fondą.
Kuopos narius, kariuomenė-!
je tarnaujantiems, duoklės už
mokamos iš kuopos kasos. Ka
reiviai dažnai parodo savo dė
kingumą .atsilankydami į susi-1
rinkimus,
kąda atvažiuoja į
svečius. Pastaraisiais laikais
atsilankė Pranas Grigaliūnas,
Bronius Skrickus.
Rap.

Seredomis:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vaL diena.

ŽEMAITIŠKŲ BLYNŲ

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist
(Kojų gydytojas)

479-A Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12, nuo 1 iki 5:30; 7-9
Treėiadieniais nuo 9 iki 1 vai.

Ilkevi-

vakarienė įvykusi sausio 18 d.J
š. m. gana sėkmingai praėjoJ
Žmonių skaitlingas būrys suė-i
jęs visus blynus suvalgė, o pasi
stiprinę žiūrėjo gražių judamų
paveikslų. Blynų suruošimui
daug aukavo p. Marijona Bačinskienė, p. Stimberienė ir p.
Ona Petrikienė. Prisidėjo dar
bu: p. Uršulė Jarošienė, p. Ona
Staniuliūtė, p. Antanina Ma

Bronis Kontrim

CONSTABLE
Real Estate & Insurance
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761
Res. 120 Marine Road
Tel. SOUth Boston 2483

COAL-COKE-GIL

Telephone
80. BOSTON

1058

Bay View Motor Service
8TUDEBAKER
Automobilių ir Trokų Agentūra
ralsome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonetravi

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St..
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas Ir Peter TrečiokąSavininkaL

V Alus

(States;
i

Draugijų Valdybų Adresai

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė.
Vice-Pirm. — Pranas Tuleikis,
8 Winfield St., So. Boston, Mass.
127 Bowen St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškieąė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
4115 Washington St. Roslindale,
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
Tei. Parkuay 2352-W.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Iždininkė — Ona Staniulįųtė,
177 West 7th St., So. Boston, Mass. Iždininkas — Vincas Zaleskas,
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
613 E. oth St., So. Boston, Mass.
948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
Maršalka
Jonas Zaikis,
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.
110 H St., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kasi
antrą antradienj mėnesio, 7:30 vai., Draugija laiko susirinkimus kas tre
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
Į
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

Tel. COLumbia 2537

L Vyčių Šokiai

įvyks penktadienį, vasario (February) 6 d., 1942, Foresters
Hali, kampas “K” ir Fourth
gatvės, South Boston, Mass.
Pradžia 8:00 valandą vakare,
įžanga prieinama, taip kad visi
nariai, draugai ir prieteliai ga
: Visais draugijos reikalais kreipkitės!
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, lės sueiti, ir gražiai
laiką pra
pas protokolų raštininkę.
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
leisti. Bus ir užkandžių.
I Sekanti nariai komitete: L.
Valgomų Daiktų Krautuvės
J švelnis, S. Kontautas, N. Mark
saitė, A. Kleponytė, M. Vallis
I
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- ir kiti.
Rap.
įtus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
į šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
Ketvirtadienio vakare, sausio
! krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
21 d., p. Ona Augustinavičiūtė
minėjo savo gimtadienį. Josios!
Perkins Markei
Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav. sesuo gyv. Story Street suruošė
Telephone COLumbus 6702
.i ' .
.
.
- “surprise” vakarėlį, kuriame
dalyvavo artimos Onos drau
. .753 Broadway
29 Savin Hill Avenue
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
Dorchester, Mass.
COL 1981
gės. Ilgiausių metų, Ona T Rap.
.et

CASPER

FUNERAL

HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį
Koplyčia šermenims Dykai
Tel ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL

HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zaletskas

F. E. Zaletskas

Graboriai ir p-1 --įuotojal

Patarnavimas (
j lr naktį
Koplyčia šermenims dykai
NOTARY

Pt»LlC

Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

■

«

X*

I

1
Penktadienis, Sausio 23, 1942

darbininkas

Rytinių Valstybių Žinios
gražus būrelis žaidėjų, ir šilan
WATERBURY, CONN.
Bringa; vice-pirmininkas — J.
i
džiai laikas praleistas, vadotvy
Zablaitis; rašt. J. Leonaitis; iž
LDS 5 kuopos mėn. susirinki bėję pirm. V. Rimšos. Laimin
dininkas A. Mašiotas.
Gerb. Redakcija:—
mas įvyks sausio 25 d., Šv. Juo gieji gavo puikių, dovanėlių
Sis komitetas, kuris rūpinasi
zapo parap. senos mokyklos Keli prisirašė ir užsimokėjo ui
Kaip buvote pranešę “Darbi- Lietuvos gelbėjimo, nupirko Akambaryje.
Prasidės pirmą vai. laikraštį “Darbininką”.
ninke , kad kas iš lietuvių pirks merjkos Defense Boną už $39.po pietų.
Gaspadinės, kurios pagamini
Defense Bonds tuoj praneštų
Gerbiamieji nariai ir narės, skanius užkandžius: O. Lan-.
Darbininkui . Tai aš tokį suRuošiasi minėti Lietuvos nekurie užsimokės už “Darbinin-; džienė, P. Blaveckienė, M. Pik
manymą labai užgiriu. Mano priklausomybės šventę vasario
ką” iš anksto už šiuos metus ; telienė; pagelbininkės — Ridi
supratimu. Defense Bonds pir-, 16 d Minėjimas įvyks vasario
gausite
gražų, spalvuotą šių kienė, Seniauskienė, Eačienė
kimas šiandien ir šios šalies rė- 25 d 5 Val.
pietų, parapijos
metų “Darbininko” sieninį ka-, Sidabrienė, Kancevičius. Prisimimas lietuviams bus geriau- svetainėje. Tuo pačiu kartu bus
lendorių dykai. Užsimokėkite dėjo aukomis — Ridikienė, Pik
sias dokumentas arba įrodymas, paminėtaVilnių Vaduoti Sąjunšį mėn., vėliau kalendorių nebe- telienė, Blaveckienė, Sidabriekada lietuviams reikės belsti gOS skyriaus 10 metų sukaktis,
Valdyba. ne, M. M. Ščiukai, O. J. Bačiai
liks.
Washingtono duris Lietuvos kuri pasikeitus Lietuvos sanŠv. Onos Dr-ja, V. Seniauskie
reikaluose.
(tvarkai, pasivadino Lietuvos
nė, Mažuknaitė, Koncevičiai
Tuo tarpu aš pirkau už $150. Gelbėjimo Komitetu.
WORCESTER, MASS.
Kantakevičienė,
AugustinaviKaip tik nupirksiu daugiau, tai i
J. Bijūnėlis.
LDS 7-tos kp. “Beano” žaidi- čius, Grigaitis. Pinigiškai prisi
Tamstom pranešiu. Linkiu visoj
___________
mas su skaniais užkandžiais ir dėjo — klebonas kun. A. Petgero.
WATERBURY.
CONN.
dovanomis įvyko 18 d. sausio, raitis, Rimša, Blaveckas, BarySu gilia pagarba,
bažnytinėje salėje. Dalyvavo sas ir Lengvinis.
Stasys L. šrupšas,\ Lietuvių Šv. Juozapo parap.
Vaizdas
parodo
jaunus
studentus
dirbančius
veldinimo
darbus.
Sako

Hartford, Conn. auditorija gražiausia visame
portai. Draugija pereitais me- vavo atidaryme ir pirmasis me
ma, kad ir mažas tam darbui kampelis yra pilnai užtektinas. Mokyklų
PRIERAŠAS. Dėkojame p. mieste. Ten sekmadienį, sausio
tais padarė gražaus pelno. Vai- tė bolę
studentai yra finansuojami iš lease-lend paskirtų sumų ir jie speciali
šrupšai už pranešimą. Tikimės, 25 d., antrą valandą po pietų įdyba 1942 m. veik visa ta pati.
zuojasi atsakominguose darbuose.
kad ir kiti lietuviai, kurie jau vyks viešas kortavimas. Pelnas!
Tik atstovės į Federacijos skyNorwoodo miesto valdininkų
pirko ar pirks Amerikos De- skiriamas sumažinimui parapiBattery Co. — Darbininkai
rij naujos.
G/rinkimas praėjo ramiai. Balsafense Bonds’us praneš redakci- J05 skolos. Klebonas kun. J. J.
gavo Naujų Metų bonus, dviejų
l vrmuose dalyvavo 3,408 piliejai, kad galėtume įtraukti į pir- Valantiejus ir rengimo komisi1..
savaičių algą. Reikale algų pa
Lietuvės moterys ir merginos čiai. Selectmenais išrinkti Harkėjų sąrašą
fa širdingai kviečia visus para
didinimo unija veda derybas.
smarkiai darbuojasi Amerikos rButters ir Thomas J. Fopijiečius į šį parengimą.
Raudonojo Kryžiaus siuvimo,
-A-dv. Vladas J. Gotovich
galės praleisti Moterys dirbs naktimis dirbtuLietuvių Legionierių Nauja poAtsilankiusieji
__________
mezgimo ir kituose darbuose. Į »avo 386 balsų.
pietį linksmai gražioje, erd- vėse.
ARK lietuvės veikėjos susi-j
vietoje. rne
Prie to Kaį kuriuose dirbtuvių de- Nomcood, Mass. — Sekmadie- RK. Federacijos skyriaus vadoValdyba
. vioje ir šiltoje vietoje,
Pažymėtina, kad į Sveikatos
nį,
sausio
18
d.,
3:30
vai.
po
pievybėje.
rinks
pas p. Adomaitienę kas
. . dar, geros parapijietės žada partmentuose dirba didžiuma
Tarybą išrinktas lietuvis, pasi
Hartford, Conn. — Šiomis pavaišinti visus atsilankiusius moterų Iki .šiol jos dirba die&v- dur^° lietuvių parapijos Kalbėjo įžymus svečias iš Lie- savaitę.
žymėjęs sporte, Jonas P. Dixon.
dienomis įvyko Lietuvių Legio- skaniais užkandžiais.
nomis ir vakarais. Bet dabar, svetainėje įvyko prakalbos, AL- tuvos, kun. dr. Antanas Deksnierių Amerikoje posto 7 susi-j------------- 11' 1,1
nys. Kalbėtojas labai įdomiai ir Trečiadienį, sausio 21 d. įvy- Kitas lietuvis, būtent, Andrius
Darbininkai laimėjo. Vado- beveik visos dirbtuvės ir jų de- rjnjfO moterų ir merginų. Vie-į
rinkimas, kuriame išrinko val1 _
. . ,. , n.
, . ,.
vaizdžiai atpasakojo Lietuvos ko “surprise shower” p. A. O- V. Grigūnas išrinktas 1474
dybą iš šių narių: pirmininkas vaujant CIO unijai pasirašė Pimentai dirbs1 2 vaLj die- nos mašinomis siuvo, kitos praeitį jog nelaimes ir paverg- kulevičiūtę pagerbti, kuri šeš-i balsais
lis policin
P°^cminku (constable).
— J. Dilius; vice-pirm. — V. sutartį su Lux Clock Co. Gavo
trimis pakaitais. Todėl ir mezgė įvairius mezginius.
Vincas
A.
Kudirka taip pat butųjų lietuvių vargus ir kančias, tadienį, sausio 24 d., 2 vai. po
Kavaliauskas: pirmininko pa- padidinti algas. Vyrams 5 cen-’moterys turės dirbti nuo 11 vai. Tikrai gražus darbas. Priklau- kurias jie pergyveno raudonųjų pietų, Šv. Jurgio lietuvių par. vo kandidatas 1 constable. Jis
gelbininkas — A. Aukštakalnis; tus, moterims 4 centus į vai. nakties iki 7 vai. ryto.
so padėka kleb. kun. J. Valan- Rusįjog bolševikų okupacijoje bažnyčioje su p. Mykolu Mark- &avo 1358 balsus. Tai pirmas p.
iždininkas — S. Braznauskas; Padidinimą algų atmokės dar- Waterbury Clock Co. — Keti- tieju už kambarį ir paramą.
įr tebegyvena Sibirijoj ir vo- su, kuris yra Dėdės Šamo tar- Inco pasirodymas politikoje.
iždo globėjas — V. Žalnieraitis; bininkams nuo pereito lapkričio,na aprūpinti darbu dar 2000
Ten Buvus. kiečių okupacijoj.
nyboje, priims Moterystės Sa- Linkime jam laimėti ateityje.
kanelinnas
__
K Skrunskis • mėn. 10 d.
Gaus laiką ir pusę darbininkų.
i Gausiai susirinkę lietuviai a- kramentą. Sveikiname!
dežuruotoias — J. Litvinas; in- už viršlaikius; dvigubą laiką Paprastai šioje komp. dirba
SĄJUNGIEČIŲ DĖMESIUI
Sausio 14. 8 vai. vakare įvyko tydžiai klausėsi kalbos. Per-------------Sausio 23 d., 8 vai. vakare,
spektorius — P. Kazlauskas; už sekmadienius ir šventadie- aP*e 2000 darbininkų. Jų di- Moterų Sąjungos 43 kuopos traukoje padaryta rinkliava.
Sausio 17 d. staiga mirė Ur
Jankauskas;
nius,
jei
dirbs.
jdžiumą
sudaro
jaunos
merginos
adjutantas — P.
gyv 23 pp. Kneižių namuose, 50 Cotmenesims susirinkimas senos Surinkta $89.60. Šias aukas lie- šulė Pečiukonienė,
Karpuška
ir
Šiais
metais
vakacijos
su
at-j
ir
moterys.
vėliavų nešėjai —
mokyklos choro kambaryj Su- tuviai sudėjo laisvai, be didelio Main St., Norfolk, Mass. Laido-'St- ivyks Moterų Sąjungos
lyginimu
darbininkai
gaus
seK. Pundžius.
kuopos valdybos ir kursų
Sausio 18 d. Pranas ir Mari- sirinkimas buvo skaitlingas, paraginimo. Tai buvo tikras tuvės įvyko antradienį, sausio
Reikia pažymėti, kad Petras kančiai: išdirbę metus ar dau- joną Dovidaičiai minėjo 35 me- Prisirašė 11 naujų narių, ir dvi patriotinis pasirodymas.
20 d. iš Šv. Jurgio lietuvių par. komisijos “extra” susirinkimas.
nuo
giau
gaus
vieną
savaitę;
išdir.
,.
.
.
Jankauskas yvra valdvboi
Po rinkliavos kun. dr. Deks- bažnyčios Highland kapuose. Visos kviečiamos dalyvauti.
Vd-jvuuj nuu &
fo _
**
7
tų savo vedybinio gyvenimo su- pasižadėjusios prisirašyti negapat Hartfordo lietuvių legiome- b? 9 men. gaus 4 d.; išdirbę 6 kakt| Pp Dovidaičiai turi du Įėjo dalyvauti. Sąjunga žymiai nys parodė įvairius judamus Velionė paliko dideliame nuliuPirm. A. V. Kneižienė,
nuliūrių susiorganizavimo, tai yra mėn. gaus 3 d.; išdirbę 3 mėn. j sūnų ir tris dukteris. Viena iš auga. Sąjungiečių choras didė- paveikslus.
Rašt. E. A. Sykes.
dime du sūnų — Adolfą ir Ber-;
nuo birželio 4 d., 1936 m. Jis gaus 2 d.; išdirbę daugiau 2
vįenuolė
ja, lanko pamokas kas savaitę. Programos pradžioje trumpas nardą, vieną dukterį — ponią
dirbo ir tebedirba kiek galėda- mėn., bet ne pilnai 3 mėn. gaus;
’
'
Tą patį vakarą po susirinki- priešrinkimines miesto valdi- A. Kamendulienę, ir brolį My- Piety Amerikoje Kelionės
mas.
1 d.
P-lė Valerija Jakštaitė serga. rao įvyko pramoga p. Stefaniją ninku kalbeles pasakė p. Harry kolą Damulevičių. Lai ilsisi raĮspūdžiai
Lietuvių Legionerių postas Buckle Co., darbininkai iško-; Pereitą savaitę padarė jai ope Sapranienę pagerbti. Visos Są- Kutters, miesto selectmenų pir- mybėje!
jau nupirko Amerikos Defense vojo geresnę tvarką darbų pri- raciją Šv. Marijos ligoninėje.
Parašė Kun. J. Paškauskas.
jungietės sveikino p. S. Sapra- mininkas, p. Jurgis Versiackas.
Bonds už $100.00. Garbė legio- žiūrėjime.
Linkime pasveikti.
nienę, jos gimtadienio proga, į- Kalbėtojus perstatė ir trumpą
United War Fund kompanija’ Knygutė labai įdomi ir verta
nieriams!
Pirmiau dalių (piece work)
J. Totilas. teikdamos jai dovanėles. DalyS.
P.
jau
prasidėjo. Lietuviais
įsigyti.
Kaina
tik
Pasake kleb- kun- - -•
-------- Tr’apgy-'kiekvienam
T l25c- Užsakymus
siųskite:
“Dar_________
darbininkai dažnai skūsdavosi
vavo ir dvasios vadai: klebonas Kneižis.
venUs d.lstrlktas y™ *• T° dls-; bininkas". 366
Broadtvay,
Šv. Jono Evangelisto draugi- negauną, pagal jų išrokavimo, Albinas Liutkevičius sausio
Dalyvavo
pilna
svetainė
žmo

trikto
direktorium
yra
jaunas
So.
Boston.
Mass
kun. J. Valantiejus ir kun. B.
ja taip pat nupirko Defense pilną atlyginimą už jų padary 12 d. išvyko kariuomenės tamyadv. Vladas J. Gotovich. KapiGauronskas, ir pasakė gražias nių.
Bonds už $3,000.00.
tus darbus. Darbininkai vis ne- bon. Jis buvo darbštus vaikinas.
tonų tarpe yra ir p. V. J. BabiAukotojų
sąrašas
telpa
atski

kalbas kunigai ir sąjungietės.
Lietuvos Gelbėjimo Komite- vuvo pasitenkinę, prašė komp. Priklausė prie Gyvojo RožanWilliamJ.Chisl»lin
lienė.
Ponia S. Sapranienė dėkojo vi rai.
tas turėjo susirinkimą sausio padėti specialius darbų skaity- čiaus draugijos. Gaila buvo
GRABORIUS
14 d., kur išrinko valdybą 1942 tojus. Pagaliau jų reikalavimas skirtis su juo tėveliam ir bro- siems dalyviams ir Sąjungie- Moterų draugijos metinis su
“Asmeniškas Patarnavimas“
Norwoodas pasižymi geromis
susirinkimas įm., būtent, pirmininkas — V. tapo išpildytas.
liui, bet kito išėjimo nebuvo. tėms. Sekantis
sirinkimas
d.
vasario,
toj
pačioj
—
~
įvyko
sausio
14
d
”
aHeys.
šiomis
dienomis
vyks 11
Tikimės, kad Jung. Valstybėms
parapijos svetainėje. Kleb. kun. įvyko atidarymas naujų bowužbaigus karą. jis sveikas grįš vietoj. Narės kviečiamos daly S. Kneižis pradėjo susirinkimą ling alleys kampas Cross St. ir,
PROVIDENCE, R I.
vauti, nes dabar pradėjus Nau- majda
Telepbone:
į namus.
j Route 1. Jos yra Cloverleaf
ius Metus ir nauius darbus rei
Ofiso: Oexter 1952
Nutarė pirkti Defense Bonds nuosavybė. Selectmenų pirmi-J
kalinga visoms žinoti draugi ios
Namų: PI. 6286
pp. Joną ir Vincentą Liutke nutarimus ir vykdinti jų prade- už 3500.00 Išduota įvairūs ra- ninkas, p. Harry Butters daly-'
vičius aplankė garnys, palikda-.tus darbus,
M.D.
mas gražų pirmutinį sūnelį.;
NEW BRITAIN. CONN.
Motina ir naujagimis yra geroje
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
sveikatoje. Sveikiname!
Atėję j tavernus ar restoranus visuomet

Laiškas Redakcijai

Gausiai Parėmė Lietuvos
Atstatymą

331 Smith St.,

BROCKERT’S

XXX Ale ir Stock Ale

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: —
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

60 El!sworth St.
VVorcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335
llltlIlIlIlIlIHIH

s

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,
South Boston

PHONE
So. Boston
2271

■ __ ....

LAIMĖS VAKARAS

pp. Kalinauskus taip pat ap
Sąjungietės rūpestingai ruo
lankė garnys ir paliko jiem šiasi prie laimės vakaro, kuris
pirmą gražų sūnelį. Linkime įvyks vasario 1 d., tuojau po
miŠDarų .parapijos salėj. Nuo
sveiką išauklėti.
širdžiai visus kviečia atsilanky
Sausio 11 d. įvyko Šv. Vardo ti ir savo laimę išbandyti. Lai
I
draugijos susirinkimas, kuria mėtojai gaus gražių dovanų.
Šio vakaro pelnas skiriamas
me dalyvavo ir kun. B. Gauron naujos salės statybai. Pirmas
skas. Jis linkėjo draugijai ge-1 parengimas šiam tikslui. Taigi
riaušių sėkmių: ragino narius.būtų malonu visus New Britaimėčius šiame vakarėlyj pamamelstis už pasaulio taiką.
tyti.
Rašt. U. Liutkevičienė.

Šv. Juozapo lietuvių parapijo
je neseniai įsikūrė Amerikos
i Raudonojo Kryžiaus lietuvių
' skyrius Federacijos skyriaus
iniciatyva.
Sausio 13 d. vakare turėjau
i progą dalyvauti to skyriaus sui sirinkime Šv. Juozapo parapijos
1 mokyklos kambaryj, ir labai
nustebau, kad tiek daug susi

DĖMESIUI
Šv. Rožančiaus Draugijos
Nariams,

Dėl virš minėto rengiamo vaka
ro, Rožančiaus draugijos mėne
sinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, vasario 1 d., 2 valandą
po pietų. Kviečiame visas na
res atsilankyti, nes yra svarbių
dalykų, būtent, tinkamai prisi-1
ruošti prie rengiamo Užgavėnių'
vakaro.
T.MJ

Mr.HI and Mr.HATT on Thin Ice
L J Ltave

