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Automobilių 'Stickerlai*

Kaip žinoma, šįmet Mas- 
sachusetts valstybės au
tomobilių registracijos! 
departmentas neišdavė 
automobilistams 1943 
skardinių numerių (pla-' 
tęs), o tik popierinius 
“sticker’ius”. Reikalauja
ma, kad automobilistai 
tuos “sticker’ius” prilip
dytų prie priešakinio stik
lo (windshield glass) iš 
vidaus pusės ir kad ant tų 
“stickerių” parašytų au
tomobilio vardą.

Kai kurie automobilistai 
išpildė reikalavimą arba 
pageidavimą, o kiti laiko 
kartu su registracijos 
korčiuke. Kilo klausimas i 
ar automobbilistai, kurie 
tuos “stickerius” laiko 
kišenėse gali būti areštuo
jami ir baudžiami už ne- 
prilipdymą tų “stickerių”. ■

Šiomis dienomis valsty-; 
bes automobilių regis
tracijos departmentas iš
aiškino ir viešai paskelbė,, 
kad policija negali arės-į 
tuoti ir teismai bausti au
tomobilisto, kuris “sti-i 
cker’io” neprilipdė prie ’ 
savo automobilio priešą- ■ 
kinio stiklo, jeigu jis yra' 
savo automobilių užregis-; 
travęs ir turi tą “sticke-! 
r’į”. Tik neturinčius “sti-1 
cker’ių” gali areštuoti ir 
bausti. Tačiau visiems 
tiems, kurie neprilipdo tų 
“sticker’ių” gali padaryti 
daug nemalonumų, nes 
juos gali bile kada ir bile 
kur sustabdyti ir patik
rinti ar turi “sticker’į”.

Taigi verčiau prilipdyti 
tuos “sticker’ius”, 
būti stabdomas bile 
ir bile kur kelyje.

i

Į
|ii 
I

i

TEL. SOUth Boston 2680

AMERIKC

US (Friday) SAUSIS (January) 8 D., 1942 M.

R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

NUSKANDINO DEVYNIS 
JAPONŲ LAIVUS

.® » H■ ■ ■ ■ ■ ——

Gen. McArtbur Stotis,— niai gabena sužeistus vo- 
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žalojo.

DARBININKAS
IJthuanian Semi-Wepkly 

Newspaper 
Published every 

TUESDAY and FRIDAY 
366 Broadway, S. Boston, Mass.

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

5000 Amerikiečių Japonijos

Londonas, sausio 7 — 
no devynis Japonų laivus'gėjo. Ir iš Lietuvos didelė Britų karo ofisas prane- 

___  _____ j okupacinės ša, kad 10,000 vyrų, iš ku- 
i kanuomenlės išsiųsta 
iRusiios frontą.

—Lietuvos Gelžheliai Perpil-
dyti Sužeistais Vokiečiais Katalikų Mokyklų Vaikų

Aukos• r

(LKFSB) Lietuvos žmo-i
nės negali naudotis savo _
krašto gelžkėliais, nes: Mihvaukee arkidiecezijos nįnti”

Milvvaukee, Wis. saus.

jais j Rusiją gabenama I mokyklų vaikai išpirko A- ięaiinįai i______ j*:_________ t - _ : I_karo medžiagą, o iš Rusi- i merikos karo bonų ir žen- 
jos grįžtą nacių trauki- kielių už S350,000.

SOVIETAI ARTINASI 
ROSTOVO

Maskva, sausio 7 — So
vietų Rusijos kariuome
nės nuo Kaukazo ir Sta
lingrado varosi link Ros
tovo. Kaukaze sovietai 
atsiėmė Nalčiką, gi vidu
riniame fronte Tsimlyan- 
ską.

Iš Maskvos pranešama 
Žieminiai sargai. Tai gerokai apsirengę šaltam orui kad 500,000 vokiečių ka- 

užėjus, šie sargai, užlipę ant New York’s Empire Statė reivių bėga iš Rusijos.! 
building, saugo ar nepamatys priešo orlaivių.______ Tačiau apie šią žinią A-į

VVashington, saus. 7 — 
Suvienytų Tautų vadovy
bė paskelbė, kad dabar 
Hitlerio užgrobtos šalys 
vėl galės džiaugtis nepri
klausomybe, ir joms bus 

Ivisą sugrąžinta, kas joms 
; priklauso. Taip pat ką vo
kiečiai išvežė iš tų kraštų 
bus po karo priversti 
grąžinti arba tinkamai 

; lyginti.

su- 
at-

į negu 
kada

New York, N. Y. sausio 
2 d. New Yorko dienraštis 
“The Daily Mirror”, ko
mentuodamas Henry Wa- 
llace, vedamajame tarp 
kitko sako:

“Dėl to neturi būti jo
kios klaidos: Rusija bus 
jėga prie taikos stalo. Ir 
mes vis tik nežinome, kur 
Rusija stovi. Kokia jos 
pažiūra į mažųjų tautų 
teises pasirinkti savo val- 
dymosi formą? Ar ji grą
žins nepriklausomybę Lie
tuvai, Estijai ir Latvijai?; 
Ar garantuos Suomijos? 
Kokia bus jos pažiūra įi 
sumuštą Japoniją? Rusija 
nėra kare su Japonija. Ji 
gauna gumą iš japonų ir, 
gana ironiška, parūpina iš 
Sovietų šaltinių Sahalino 
salose apie 10 nuošimčių 
Japonijos alyvos reikala
vimų”.

* * * 
M AKE 
EVERY 
PAYDAY

BONO DAY

į rių pusė Amerikiečiai, y- 
internuoti Japonijoj.

Sakoma, kad Raudonojo 
Kryžiaus atstovas aplan
kė tris kalėjimo stovyk
las ir pranešė, kad esan- 
čiųjų nelaisvėje padėtis 

71 “palyginamai patenki-
tačiau kaikurie 
serga tropiško- 

mis ligomis.

Sumažino Aliejaus Kiekį 
Kurui

Sovietų Rusai kovoja ir 
laimi, bet nėra tikrų įro
dymų, kad, kad vokiečių 
kariuomenės būtų betvar
kiai vejamos iš sovietų 
krašto.

VVashington, D. C., sau
sio 7 — OPA įsakė 
žinti 25 nuošimčiu 
kurui mokykloms, 
tuvėms, teatrams 
toms negyvenimui

suma- 
aliejų 
krau- 
ir ki- 
įstai-

goms 17 valstybių apylin
kėje. Tačiau gyventojai 
savo namams gaus alie
jaus kurui, jeigu tik jo 
bus aliejaus kompanijų 
kubiluose.

Jung. Valstybių Laivy
nas, pritrūkus aliejaus 
kurui Bostone, pardavė ir 
pristatė 120,000 statinių 
aliejaus, kad aprūpintų 
tuos namus, kurie neturi 
šilumos. Taipgi karo de- 
partmentas pristatė 200,- 
000 kubilų kerosino. Lau
kiama daugiau.

Bostone uždarė English 
High School ir kaikurias 
kitas įstaigas. Mokyklos 
ir kitos įstaigos pakeičia 
aliejaus šildytuvus, kad 
galima būtų šildyti namus 
anglimis.

Tikimasi, kad kuro kri
zė bus nugalėta.

l

UŽDRAUDĖ DĖL MALONUMO
j Iš Lietuvos Ūkininkų Atima VAŽINĖJIMĄ AUTOMOBI-

Jy Pirktas Žemes

(LKFSB) Nežiūrint,
LIAIS

merikos ir Anglijos parei- kad kaikurie lietuviai ū-i VVashington, D. C., sau- 
gūnai abejoja, nes pana- kininkai buvo pirkę žemę šio 7 — Kainų Adminis- 

buvo iš Mas- nuo Vokietijon išvykstam tracijos Ofisas pareiškė, 
sausio 7 d. vidu-

i auto
mobiliais dėl malonunfio 
yra uždrastas, nežiūrint važiavo automobiliu į pa- 
kokią gasolino racionavi- ’ silinksminimo vietą, tai ji 
mo knygutę automobilis-; knygutės neatims, bet pa
tai turėtų. Prieš uždrau- ims automobilisto vardą 
dimo paskelbimą, buvo ir automobilio registraci- 
gandų, kad nuo visų, ku- ją ir perduos gasolino ra- 
rie turi “A” knygutes, jos cionavimo departmentui, 
bus atimtos, nes tos kny- kuris praves tyrinėjimą, 
gutės buvo išduotos va-: Smulkmeniškiau apie šį 
žinėjimui dėl malonumo draudimą bus paskelbta 
(pleasure). 
kėjo, kad , 
mobilistų, ] 
knygutes,

, sumetimais, 
tiek gasolinu, kiek gauna 
su “A” knygute, ir tą ga-Į 

Į soliną sunaudoja biznio 
arba būtiniems reikalams. I 

Valdžia dabar uždraudė

šios žinios
kvos skelbiamos ir praei- čių šeimų, dabar tie vo-,kad nuo 
tą žiemą, bet pavasariui.............
atėjus, vokiečiAi giliai pa
sivarė Rusijos gilumon. 

kriaustoms tautoms atly- Tik šį kartą dalykai kiek 
ginti už padarytas skriau- pasikeitė. Rusai pajėgia

! užimti svarbius miestus,
i ir pavasariui atėjus vokie-
i čiai gal atsiras tose pat
■ vietose, kaip buvo praei-
i tą pavasarį.

das.

Aliejaus Trūkumas Skau
džiai Jaučiamas

Nėra abejonės, kad ši
tas Suvienytų Tautų pa
reiškimas taikomas ne tik 
naciams, bet ir kitoms ša
lims, kurios užgrobė ir a- 

i piplėšė mažesnius kraš
tus, prasidėjus karui. Lie
tuva ir kiti Pabaltijo kra
štai ir Lenkija pergyvena 

■ antrą okupaciją. Teisin
gumas reikalauja nūs- namus namus.

į

kiškieji repatrijantai grį- dienio važinėjimas 
žta ir lietuviai ūkininkai’ 
turi apleisti pirktąsias že
mes ir dangintis kitur. į 
Dėl to ir dėl kitų sunku
mų, tarp Lietuvos ūkinin
kų didėja nepasitenkini
mas okupantais ir platini
mas priešvokiškų prokla
macijų.

Bombardavo 4 Kitus Japonų

Washington, D. C., sau
sio 7 — Pranešama, kad 

karo jėgos

New York, saus. 7 — 
New York Herald Tribū
ne laikraštis skelbia, kad 
vyriausybė daro žygius 
uždaryti mokyklas, baž
nyčias ir pasilinksminimo 
vietas, nes aliejaus užšil-
dymui taip mažai tėra, Amerikiečių 
kad vargiai užteks apšil- puolė japonų dominuoja- 
dyti gyvenimo namus. Ta- mas oro bazes ir pastatus 
čiau oficialūs pranešimai Munda, New Georgia sa- 
sako, kad tik sumažina a- loj ir Solomon salose lai- 
liejaus kieki 25% visoms vus. Vieną japonų laivą 
įstaigoms, išskyrus gyve- nuskandino, kitus tris(įstaigoms, išskyrus gyve- nuskandino, kitus 

į smarkiai apdaužė.
— - - - - - — -

i

Šeši Žuvo Chkagos 
Gaisruose

Chicago, III., sausio 7 — 
Užvakar ir vakar dvejuo
se gaisruose — vienas į- 
vyko bowling alleys ir ki
tas Heil kompanijos dirb
tuvėje — žuvo šeši žmo
nės ir 40 sužeista.

ti gasolino racionavimo 
knygutę, nežiūrint kokią 
“A”, “B” ar “C” automo
bilistas turėtų. Jeigu po
licija negalėtų tikrai įro
dyti, kad automobilistas

dėl malonumo draudimą 
Tačiau paaiš- vėliau, 

daugelis auto-’ 
kurie turi “A” į 

patriotiniais' 
pasitenkina '

Želigovskis Plečia Propo- 
gandą Už Vilniaus Prijun

gimą Prie Lenkijos

(LKFSB) Gen. Želigovs
kis, kurs savu laiku smur- 

visiems važiuoti automo- įu jr klasta nuo Lietuvos 
biliais dėl malonumo ar atplėšė Vilnių, dabai vėl 
patogumo, kaip tai: į te- tęsia panašų darbą. Mūsų 
atrus ir kitas pasilinksmi- bendradarbis

kad
iš Anglijos 
lenai Želi- 

& leisti 
reikalui 

sudaręs 9 žmonių

nimo vietas. Tačiau neuž- praneša, 
draudė t—

I važiuoti į bažny- gOvskis pradedą 
čią. ligoninę arba kur ki- laikiaštį ir tam 

įtur, jeigu kitokiu būdu 
negalima nuvažiuoti.

i Policijai įsakyta prižiū
rėti, kad automobilistai to

. Jei-

Smarkiai Apdaužė Japonų
Aerodromą

Alijantų Centras, Aus
tralijoj, sausio 7 —Prane
ša, kad vidutinio didumo 
bomberiai puolė japonų 
Lae aerodromą Naujoj 
Gvinėjoj. Sunaikino ke-

„ turias anti - lėktuvinių __ , __ _______ , . ........... t.... ....... ...... .. ,________
Cleveland, O. saus . — ųanuoiįų pozicijas ir sto- 740 nežinoma, kur yra, ir nimo vietas, tai gali atim-l “slavų Lietuvą”.

Diecezijos Katalikų Mote- vintį bomberj. 2466 paimta į nelaisvę. -------------------------------------------------------
rų Draugija paskyrė $14,- -------------------------------------------------------------------- i . • I D J* H
ZŽ'de“ 03^111101(11 Hd(]IO rlTOi
bulansus.

Katalikių Moterų Draugijos 
Auka

Londonas, sausio 7 — Iš 
Maskvos praneša, kad 
raudono5i armija užėmė 
dar 22 miestelius ir dvi 
geležinkelio stotis viduri
nio Don ir Kaukazo ofen- 
syvose, ir sako kad tos 
kautynės naciams kaina
vo labai daug, nes nuo 
lapkričio 19 d., 1942 metų
raudonieji užmušė ir paė-į 
mė į nelaisvę 330,150 na
cių kareivių.

Tarp atsiimtųjų mieste
lių yra Marinsk, Nalčik, 
Prochladnenski, Tsim- 
liansk ir kiti.
• Be to, raudonieji užgro
bė daug karo ginklų ir a- 
municijos, sako Sovietų 
pranešimai.

I
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Amerika Neteko 61,126
Kareivių

i jau esąs 
redakcijos štabą su ati- 

i tinkamu sekretorių per
sonalu. Kaip žinome tarp 
Anglijoje ir Škotijoj? gy
venančių lenkų gen. Želi
govskis yra sudaręs Šiau-

Washington, saus. 7
Karo vyriausybė paskel-1 draudimo nelaužytų, 
bė, kad iki šiol Amerika gu kurį ar kurią sugaus 
neteko 61,126 kareivių, važiuojant į teatrą, ark- 
Pažymėta. kad 8531 nužu- lių ar šunų lenktynių vie-lrės - Rytų Žemiu Sąjungą 
dvtas, 7389 sužeisti, 42,- tas ar kitas pasilinksmi- ir pasiskelbė .aduosiąs

Kiniečiai Nužudė 500 
Japoną

I f

Chungking, Kinija, sau
sio 7 — Kiniečių karo jė
gos kautynėse Lihuang, 
vakarinėje Anhwel pro
vincijoj, užmušė 500 japo
nų kareivių. Per 4 pasta
rąsias dienas kiniečiai su
mušė priešą.

— “Sodybos” bendrovė 
paskelbė, kad už jai pris
tatomus vaisius, daržo
ves, grybus, uogas ir vais
tažoles ji duoda tam tik
ras premijas. Už 100 kg. 
kopūstų duodama 2 kg. 
druskos, už 15 kg. uogų —

Londonas, sausio 7 — 
Anglijos kariuomenė pri
vertė vokiečius pasitrauk
ti Afrikoje prie Mateur ir 
užėmė svarbias vietas. 
Nors vokiečii dar neišva
ryti iš Afrikos, bet jų ka- i’kg?cukraus, 
rinės jėgos gerokai susilp- duodama 5% 
nintos. druskos ir t.t.

šeštadienį, sausio 9 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio programa. Iš VVCOP stoties vėl išgirsi
me lietuviškas dainas, muziką ir pranešimus. Prašo
me pasukti savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir 
klausytis programos.

Biznieriai, jeigu jūs norite, kad jūsų pinigas įdė
tas į skelbimus atneštų pelną, tai skelbkitės Darbi- 

I ninku Radio programoje. Skelbimus siųskite arba 
už grybus'^10, 366 Broaduay, So. Boston, Mass. Tel. SOUth 
jų vertės'asmeniai priduokite šiuo adresu: DARBTNTNKŲ RA- 

■ Boston 2680 arba NORwood 1449.



Penktadienis, Sausio 8, 1943

įvairios žinios
c

Pavojingai Sužeistas ;
LDS Garbes Narys Sekmadienį, sausio 10 dieną. 

; 1 vai. p. p. įvyks LDS 74 kp. 
i metinis susirinkimas kuopos 
Į pirmininko namuose. 329 Con- 
1 cord St.. Manchester. N. H. Vi- 
I si nariai kviečiami susirinkti ir 
1 atsivesti naujų narių prirašy
mui. Ta proga noriu priminti, 
kad beveik visų mūsų kuopos 
narių metinė mokestis už orga
ną “Darbininką” baigėsi su 
gruodžio 31 d.. 1942 m. Taigi 
šiame susirinkime malonėkite 
apsimokėti savo duokles.

J. Vaičiūnas. rašt.

Lovvell. Mass.. sausio 7,< 
— Vakar Omaha Packing 
kompanijos įstaigoje kilo! 
gaisras. Trylika darbinin- j 
kų sužeista arba apdegė.; 
iš kurių trys pavojingai, į 
būtent, p. Vladas Paulau-! 
skas. gyv. 573 Lawrence ' 
St.. Teresė Quigley, 16 m. ■ 
ami, gyv. Billerica. ir į 
Barbora Olszewski, 47,' 
gyv. Lakeview Avė. Kiti; 
dešimts darbininkai leng-j 
viau apdegė arba sužeisti.!

p. Vladas Paulauskas.) 
kaip praneša, pavojingai i 
apdegė ir sulaužė koją. 
Jis yra LDS organizacijos 
Garbės Narys, buvęs Cen
tro Valdybos 
ir dabar yra 
dybos narys, 
užjaučiame 
Paulauskui 
Melskimės.

e?

pirmininkas
Centro Val- 
Nuoširdžiai 
p. Vladui 

ir jo šeimai, 
kad Dievas

I

įI

p. Vladas Paulauskas
kad ir p. Vladas Paulaus
kas, matydamas gyvybei ■ ieško Jono \ ilimo ir Jono 
pavojų, šoko ir sulaužė Jokanto, kurie spėjama, 
koją. Vienas senelis. Ge- ^ad gyvena CiKagoje. Su-

. orge Hicks. 70 m. am- minėtieji asmens yra pra- 
žiaus, bežiūrėdamas į šomi Kreiptis į Draugo

MANCHESTER, N. H.

Telegrama iš Sibiro

(LKFSB) Gauta nuo 
vienos tremtinės iš Sibiro 
telegrama, kurioje ji pa-

DARBININKAS 2

Sukilėlių Kova Dėl Klaipėdos
Pradžia 3-čiame pusi, 

leisti Klaipėdą, kitaip su
kilėlių stovyklos ir mies
tas bus pradėtas bombar
duoti, kaltininkai bus su
šaudyti. Sukilėliams davė 
tris valandas pagalvoti. 
Gyventojai apie tai suži
nojo. Mieste kilo panika. 
Sukilėliams atėjo kritiš
kos valandos, bet viską iš
gelbėjo jų, pasakytumei, 
beprotiška drąsa: jie at
sakė kentr - ultimatumu. 
Santarvės atstovai buvo 
paklausti, ar jų ultimatu
mas reiškia paliaubų nu
traukimą. Jei taip, tai su
kilėliai pasilieka laisvas 
rankas ir už pasėkas atsa
komybę sudeda santarvės 
atstovams. Sukilėliai da
vė ultimatumo terminą 
tik pusę valandos ir savo 
vyrams įsakė užimti pozi
cijas ir pasiruošti kovai...

leistų uoliam darbininkui, smarkiai kylančias lieps-i redakciJ4- 
p. Paulauskui pasveikti.

Omaha Packing kom
panijos mėsos paruošimo 
įstaiga randasi tik apie gaisras kilo antrame dirb- 
50 jardų nuo gaisrininkų tuvės aukšte mėsos rūky- 
namo. Tačiau kompanijos 
trijų aukštų namas taip 
greit užsiliepsnojo, kad 
darbininkai nesuspėjo pa
bėgti. Keli iš jų šoko per 
langus į gatvę. Gal būti.

nas, iš susijaudinimo mi- ‘ 
rė.

Gaisrininkai sako, kad

mo kambaryje, ir ugnis į 
per tunelį pasiekė trečią 
aukšta. Tokiu būdu dar- 
bininkai buvo pagauti į 
ugnies spąstus, ir tik per, 
liepsnas begalėjo gelbėtis.

Atlygina Bažnyčiai Nuostolius
Fedala. Prancūzijos Mo-.hadlovičo. išleido grasini- 

roko. saus. 7 — Amerikos mi nacių armijai, kuri y- 
kareiviai sudėjo daugiau, ra okupavus tą kraštą 
kaip du šimtų dolerių, kad'panašiais žiaurumais, ko- 
būtų galima pataisyti ka-l 
talikų bažnyčią, kurią jie® 
užimdami kraštą ir šau
dydami i priešus, nemažai 
apšaudė.

Amerikos kareiviai susi
rinkę vėliau Į Katalikų 
bažnyčią išklausyti šv. 
mišių sutarė sudėti sumą 
pinigų bažnyčios pataisy
mui.

Gražus ir pagirtinas ka
reivių pasišventimas. Aiš
ku, jie neatsakingi už pa-i 
darytus nuostolius, bet jų' 
didvyriškas ir krikščio
niškas jausmas pažadino 
prie pasiaukojimo.

Grasina Nacių Armijai

78-tas Kongresas Pradėjo 
Posėdžius

Vy'ashir.gton, D. C., sau
sio 7 — Vakar atidarytas 
78-tas Jung. Valstybių 
Kongresas. Pirmą dieną 
Kongresas susitvarkė, o 
šiandien svarbiausia Kon
greso posėdžių dalis, tai 
Prezidento Roosevelto 

įkalba, kuri palietė svar
biausius karo ir mūsų ša- 
! lies reikalus.

i

f

Tryliktas numeris tai Ašiai nelaimingas numeris. 
Los Angeles mergina palaiko “13” ašies nenaudai, nes 
Kalifornijos laivų kiemas išleido 13 laivų padaręs per 
mėnesį.

Ką Svarstys Tarybų Nariai 
New Yorko Suvažiavime

Arkiv. Reinio Ingresas 
Vilniuje

kius naciai daro Serbijoj. 
Kaip buvo pranešta, na
ciai nužudė visus vieno 
miestelio gyventojus tik 
dėlto, kad tame miestelyj 
buvo nužudytas nacis.

! Prieš barbarus nacius 
Jugoslavijos patriotai, ge
nerolo Mihailovičo vado
vaujami. kovoja visomis 
turimomis priemonėmis.

I

Į

Vokiečiai Traukiasi Iš 
Kaukazo

Stockholmas. Švedija.— 
Saus. 7 — Diplomatiniai 
sluoksniai praneša, kad 
vokiečiai visu smarkumu 
pradėjo traukti savo ka
riuomenes iš Rusijos Kau
kazo fronto, nes sovietų 
Rusijos armija pradėjo 
narsiai ir sėkmingai na
cius nugalėti.

Naciai Kaskartą Daugiau 
Išnaudoja Lietuvą Uždarė Floridos Lenktynių 

Vietą
(LKFSB) Vokiečiai iš

leido dekretą, kuriuo pa
naikinami muitai daugu
mai iš okupuotų kraštų į 

l Vokietiją įvežamų dalykų, 
i Tas dar labiau padidins

Cairo. sausio 7 — Jugo-lišnaudojimą pavergtų 
slavijos patriotai, vado-i tautų, jų tarpe ir Lietu- 
vaujami gen. Draja Mi-lvos.

I 
į 
į

c.-

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra 

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis
ii

M i am i. Florida, sausio 7 
—Kaip tik paskelbė drau
dimą važinėti automobi
liais dėl malonumo. Tro- 
piško parko vadovybė už
darė lenktynių vietą. Ga
limas dalykas, kad visos 
pasilinksminimo vietos, 
kurios nepasiekiamos taip 
lengvai be automobilių 
bus uždarytos.

(LKFSB) Sausio mėn. 
7, 8 ir 9 dienomis š. m. 
į New Yorką suvažiavo 
Liet. Tautinės Tarybos ir 
Amerikos Lietuvių Tary
bos nariai svarbiems lie
tuvių tautos ir Lietuvos 
reikalams apsvarstyti. 
Numatoma, kad suvažia
vime dalyvauja visi ryti
nėse valstybėse gyveną 
tarybų nariai. Iš Čikagos 
atvyko ALT pirmininkas 
L. Šimutis, LTT gen. sek
retorius prof. Pakštas. 
ALT sekret. Dr. P. Grigai- Vyskupu buvo konsekruo- 
tis. Sausio 8—9 d. įvyks tas 1926 m. . 
Liet. Taut. Tarybos posė- jį^į paskyrimo 
dis, kuriame pranešimus arkivyskupu 
padarys abiejų tarybų 
pirmininkai, pasakys žodį 
Lietuvos pasiuntinys min. 
P. Žadeikis ir toliau bus 
svarstomi klausimai: vie
ningos lietuviškos veiklos 
plėtimas, finansų sukėli
mo reikalai, pagalba iš
tremtiesiems į Sibirą, de
klaracijos ryšium su Lie
tuvos nepriklausomybės 
25 m. sukaktuvėmis ir

i
I

burmistras 
apygardos 

prof.

(LKFSB) J. E. arkivys
kupo Mečislovo Reinio in
gresas Įvyko spalių 18 
dieną. Iškilmėse dalyva
vo Vilniaus 
Danilevičius,
tarėjas Kalendra, 
Balčikonis ir visa eilė žy
mesnių vietos lietuvių. 
Naujasis Vilniaus arki
vyskupas M. Reinys yra 
gimęs 1884 metų vasario 
5 d., taigi yra jauniausias 
iš visų diecezijas valdan
čių Lietuvos vyskupų.

gegužės 16.
i Vilniaus 
buvo Vilka

viškio vyskupu koadjuto
rių ir profesoriumi Kauno 
universitete.

Prof. K. Pakštas Persikelia 
Sausio Pradžioje Į 

New Yorką

tybės Sekretoriui Cordell 
Hull. Peticijoje visų pir
ma prašoma daryti žygių 
išlaisvinti Rusijos ištrė
mime esančią Amerikos 
pilietę Eleonorą Čarnec- 
kienę su vaikais ir jos vy
ru Voldemaru Čarneckiu, 
o taip pat paveikti savo į- 
taka, kad būtų išlaisvinti į 
Sibirą išvežtieji atsakin
gas pareigas ėję lietuviai: 
prez. Aleksandras Stul
ginskis, min. pirm. Pr. 
Dovydaitis, šviet. min. K. 
Šakenis, min. pirm. Aug. 
Voldemaras, min. pirm. A. 
Merkys, o taip pat ir kiti. 
Surinkus atatinkamus pa
rašus, bus jie įteikti Vals
tybės Departamentui.

Sibiro Ištrėmime Švenčia 
Savo 50 M. Sukaktį

(LKFSB) Liet. Kultūros 
instituto direkt. prof. K. 

Mažosios Lietuvos klausi- Paistas jau baigia atlikti i     _ ^2 ____ — Z _ _ ~ _ X
mu (ryšium su Klaipėdos 
atplėšimo nuo Lietuvos 
sukaktuvėmis. Toliau bus 
svarstomi tolimesni Balti
jos Komiteto darbai, ren
kamas naujas LTT prezi
diumas.

paruošiamuosius savo į- 
staigos perkėlimo darbus 
ir į New Yorką iš Čikagos 
yra numatęs išvykti sau
sio mėn. 5 d. vakariniu 

! traukiniu.
_____________________________

I

Naciai Pakeitė Generolus 
Tunisijoj

Rekordinis "Draugo" 
Numeris

Šv, Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtų ‘ Varpelio" prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- 
pina gražiu aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. n

ii 
Adresas: ž

FRANCISCAN FATHERS |
310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. |

Telephone — Hemlock 6567 Ž

lt

Šitaip Lietuviai Seniau 
Kovojo Su Okupantais

Londonas, sausio 7 — Iš 
Stockholmo Reuterio ži
nių agentūra praneša, kad 
Vokietijos naciai pašali-

Kova laimėta
Šitoks nelauktai drąsus 

sukilėlių tonas santarvės 
komisijai sudarė įspūdį, 
kad sukilėliai turi užtik
rintą... rusų pagalbą it 
kad susišaudymai galėtų 
atnešti naują Europos ka
rą. Komisija atsakė į su
kilėlių ultimatumą nelau
kusi nė pusės valandos, 
atsisakydama nuo reika
lavimo, kad sukilėliai ap
leistų miestą ir pažadėda
ma apie visą dalykų eigą 
pranešti savo valdžioms. 
Matyt jų raportu buvo pa
siūlyta atsisakyti nuo ko
vos su sukilėliais ir baigti 
viską geruoju. Dar kurį 
laiką tęsėsi pasitarimai ir 
derybos, bet pagaliau 

i 1923 m. vasario 16 d. Am
basadorių Konferencija 
nutarė Klaipėdos kraštą 
prijungti prie Lietuvos 
kaip autonominį vienetą. 
Ir taip sermėgomis apsi
vilkę, šaltį kęsdami nepa
laužiamos drąsos vyrai 
laimėjo kovą prakirsdami 
Lietuvai duris į Jūrą, į 
platųjį pasaulį.

Amerikos lietuviai kovoje 
dėl Klaipėdos

Pažymėtina, kad klaipė
diečių sukilėlių kvietimą į 
talką išgirdo ir Amerikos 
lietuviai; gražus jų būrys 
stojo į bendrą frontą iš
vien su Mažosios Lietuvos 
broliais. Sukilime dalyva
vo šie Amerikos lietuviai: 
A. Ivaškevičius, a. a. An
drius Marius (prakalbi- 
ninkas, puikus lietuvis, 
sukilimo metu peršalęs ir 
nuo to miręs), kapt. St. 
Darius, Kvietka, Luko
šius, Julius Jurgėla, Įeit. 
Zamkus, Pr. Rimkus, K. 
P. Jurgėla ir dar keli.

Jakšto balsas
Visa eilė sukilėlių žuvo 

Klaipėdos krašte. Jų drą
sus pasišventimas rado 
atgarsio poetų širdyse. 
Taip A. Jakštas jau Klai
pėdos užėmimo išvakarė
se (1923. I. 14) parašė 
kantatą Mažajai Lietuvai, 
kurios pirmas ir paskuti
nis posmas skamba: 
—Viešpaties pranašas tarė: 
— Kelkite, kaulai sudžiūvę! 
Dievas stebuklą padarė, — 
Kįla iš grabo... lietuviai.

* ♦ ♦

Lietuvą tverdamas Dievas 
Josios pusiau nedalino: 
Bendros mūs girios ir pievos. 
Bendrą sudarom šeimyną...

Broliai, ko žiūrite?!
Vieną teturite

Lietuvą brangią tėvynę...
Lygiai Mažojoje, 
Lygiai Didžiojoje

Mūs ją tegina krūtinė...”
JUOZ. PRUNSKIS.

i

(LKFSB) Buvęs Lietu
vos atstovas Vašingtone 
Voldemaras - Vytautas 
Čarneckis yra gimęs 1893 
m. sausio 9 d. Dabar, kaip 
žįnome, jisai yra ištrem
tas ir savo 50 m. sukaktį, 
jei dar gyvas, švęs kur 
nors šaltame Sibire. Čar
neckis yra studijavęs e- 
lektrotechnikos institute 
Petrapily, buvo Rusijoje 
nariu lietuvių komiteto 
šelpti nukentėjusiems nuo 
karo, vėliau buvo nariu 
komiteto grąžinimui
tremtinių ir belaisvių. At
gavus Lietuvai nepriklau
somybę ėjo aukštas parei
gas: buvo Valstybės Tary
bos narys, susisiekimo 
ministeris, seimo narys, 
Charge d’Affaires prie 
mūsų atstovybės Londo
ne, Užsienio reikalų mi
nisteris, vėliau Lietuvos 
Nepaprastas pasiuntinys 
ir įgaliotas ministeris Ita
lijoje.

(LKFSB) Kalėdų proga 
“Draugas” išėjo 34 pusla
pių didumo, tuo pralenk
damas kitus lietuviškus 
laikraščius. Dabartiniu 
metu prie “Draugo” plati
nimo sėkmingai darbuoja
si iš Portugalijos atvykęs

(LKFSB) Įdomu prisi- no gen. Walther Nehring 
minti savotiška sukaktu- iš Tunisijos karo jėgų va- 
vinė — prieš 40 metų pa- dovybės ir į jo vietą pas- 
skelbta statistika: i 
1891 m. iki 1902 metų, per 
tą dešimties metų spau-i patvirtintos, 
dos draudimo laikotarpį 
rusai buvo sugavę, kon
fiskavę 173,259 slapta ga
benamas ar laikomas lie
tuviškas knygas. Atsime
nant, kad vis dėlto žymiai i rėš Afrikoj, sausio 7 — A- 
didesnė draudžiamų kny- lijantų vadovybė praneša, 
gų dalis pasiekdavo skai-Įkad Britų Pirmos Armi- 
tytojus, galime suprasti,!jos kariuomenė užėmė Je-i 
kiek daug lietuviai tada į- T 
stengė skirti savo lėšų ir 
energijos savų lietuviškų 
knygų leidimui ir platini- dasi apie 15 mylių į vaka- lietuviškųjų organizacijų 
,mui.

iš Tunisijos karo jėgų va-

nuo i kyrė gen. \ on Arnim. Ta- Andrius Daugirdas, dien- 
per čiau šios žinios kitur nėra raštis jau kuris laikas yra

Ištrenkė Nacius Iš Kalnų 
Tunisijoj

žymiai pagerinęs savo tu
rinį, taigi ir skaitytojų 

i kiekis nuolatos auga.

Iš Aiijantu Centro, Šiau-
Lietuvių Peticija Valst. 
Sekret. Cordell Hulliui Dėl 

Ištremtųjų | Sibirą

(LKFSB) Kunigų Vie- 
bel Azzag ir artimus pun-jnybė ir Am. Liet. Katali- 
ktus ir ištrenkė nacius iš kų Federacija ruošia pe-ktus ir ištrenkė nacius iš 
aukštų vietų, kurios ran- ticiją, kuri su gausingų

rus nuo Mateur. parašais bus Įteikta Vals-
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SKAITYKITE ir PLATINKITE 
du syk savaitini laikraštį 

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

Čckius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

!

Sfy 366 West Broadway, South Boston, Mass. |
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
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Amerikoje metams __________ $4.00
Vieną, kart savaitėje metams.... $2.00
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Nesiduokime Propagandai
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į — Svetimšaliai pradėjo I biamas išimties stovis, 
negirdėtai mus spausti; Manifestas baigiamas: 
neleidžia mums laisvai su- į — Visus, kam rūpi gim- 
sirinkti, draudžia mums j tojo krašto laimė, kviečia- 
lietuviškus atsišaukimus me į bendrą talką ir Visa- 
ir lapelius platinti, paga- galis Dievas šitame mūsų 
lios ima drausti 
bilti lietuviškai, 
kių atsitikimų, 
kalėjiman dėjo 
to, kad valdžios 
prabilome
Mes griebėmės ginklo, 
ryždamiesi sau liuosybę 
iškovoti arba mirti...”

Sukilimas prasidėjo
Praslinkus porai dienų 

iškelta sukilimo vėliava ir 
sausio 9 d. (1923 m.) pa
skelbiamas manifestas, 
kuriuo sukilimas ir prade
damas. Manifeste be kit
ko buvo paskelbta:
— Per ilgus šimtmečius 

mūsų kraštas vergavo 
svetimiems. Per Versalės

Ji prieš 20 m. krauju prie Lietuvos pricementuota. - Kaip vyko slaptas pasiruošimas pakajaus sutartį mes ta- 
manifestas. — Lenku ir santarvininku laivai grąsina susukilimei. — Sukilėliu 

kilėliams. — Saujalė vyru paskelbia... ultimatumu galingiausiu valstybių 
karo jėgoms. — Amerikos lietuviai kautynėse Klaipėdoje.

visų darbe tebūnie mūsų 
pagalba”.

, Klaipėda paimta
Sukilėlių štabas įsikūrė 

Krucken - Gorge dvare, 
i netoli Klaipėdos. Naujoji 
’ direktorija pradėjo veikti 
! Šilutėje. Komisaro Petis- 
ne įgula buvo pasirįžusi 
priešintis. Užvirė kauty- 

i nės. Gatvėse sprogo gra
natos ir tratėjo kulko
svaidžiai nuo stogų ir per 
langus. Pagaliau įgula pa- 

I sidavė, iškeldama baltą 
vėliavą. Sukilėliai užėmė 
Klaipėdą sausio mėn. 15 

į dieną. Sukilėliai su pran
cūzų įgula pasielgė labai 
garbingai. Jie tik turėjo 
padėti ginklus, o šiaip jau 
buvo laisvi. Pradėta skubi 
diplomatinė veikla: suki
lėlių vyriausybė išsiunti
nėjo pareiškimus į Pary
žių, Londoną, Romą, kad 

’ i jie nenori kovoti prieš 
santarvininkus, jie sukilo 
tik prieš vokišką direkto- 

.. . . . . ~ ..... riją, jie labai atsiprašo
išrinktais _Gelbeji- j<a(j jjems tefc0 sukirsti 

ginklą su garbinga pran
cūzų kariuomene ir tt.

Įtemptos ultimatumų 
valandos

Prancūzų komisaras pa
reikalavo pagalbos “tvar
kai atstatyti”. Greit (1.15) 
į Klaipėdos uostą atplau
kė lenkų karo laivas “Ko- 
mendant Pilsudskį”, po 
poros dienų atplaukė ir 
santarvininkų karo laivai. 
Santarvininkų komisija, 
po keletos dienų svarsty
mo, paskelbė sukilėliams 
ultimatumą: tuojau ap-

Tęsinys 2-rame Dusi.

net pra- 
Buvo to- 
kad mus 
vien dėl 

įstaigose
lietuviškai...

Pietinės Afrikos dykumų karo fronto liekanos. Kai britų aštuntoji ar 
mija su amerikiečių tankais persirito per ašies karo pozicijas paliko tik 

tuščias laukas, kuriuose buvo šimtai tūkstančių italų ir vokiečių pali
kusių belaisvėj karių.

“Per propagandą galima atsiekti tai, kad rojus ■ 
atrodo kaip pragaras, o pragaras kaip rojus” — taip' 
yra pasakęs Hitleris. Jis turi žinot, nes propaganda 
padėjo jam laimėt ko ne visas Europos tautas. Žino
ma, jis galutinai laimėjo ginklais, bet propaganda at- į 
liko priruošiamąją dalį: pakirto esamosios valdžios 
priestižą ir išdirbo grupę žmonių, kurie paskui atliko 
išdavikišką darbą, t. y. suorganizavo taip vadinamą 
penktąją koliumną.

Ne viens Hitleris propaganda užsiima. Kiti dikta
toriai neblogiau moką tą priemonę panaudoti. Savo 
pragarą taip išgiria, kad jis palaipsniui atrodo kaip! 
rojus, ypač tiems, kurie jo nėra matę. Savo gyvento
jams jie, žinoma, negali įkalbėti, kad jų pragaras yra 
rojus, bet čia diktatoriai panaudoja tokią gudrybę: 
jie primygtinai skelbia, kad nors pas mus blogai, bet 
kitur kur kas blogiau. Kiek ilgiau pakentėkite, ir čia 
bus geriau. Ir žmonės apsikenčiaą apsipranta, ir savo 
pragarą, kad ir neskaito rojum, bet mano, kad jame gai prisimena jų didžiąją 
neperblogiausiai gyvenasi, 
pakeitimas, juodo išbaltinimas, o balto išjuodinimas biu atsidavimu 
atliekama per propagandą.

Propagandai varyti diktatoriai pašvenčia šimtus 
milijonų. Jų “rojuose” žmonės gali pristigti kąsnelio 
duonos, bet milijonai pinigų propagandai vis vien bus 
atidėta. Čia paperkama įtakinga spauda, čia radio, 
čia kino, čia raporteriai, publicistai, kalbėtojai, politi
kieriai ir t.t. Juo sunkesnis uždavinys, vadinasi, juo 
juodesnis dalykas reikia nubaltinti, juo brangiau pro
paganda kainuoja. Melagystes brangiai tenka atpirkti.

Kaip mes lietuviai į melagingas propagandas ga
lime reaguoti? Nedaug mums priemonių teprieinama. 
Trūksta mums lėšų propagandos biurams išlaikyti. 
Vienintelis beveik mūsų būdas nuo melų apsiginti tai 
spauda. Ji ne tokia greita ir įspūdinga kaip pav. radio, 
bet ji pastovi, parašytas žodis palieka ir prie jo gali
ma dažnai sugrįžti ir naudotis. Mūsų lietuviška spau
da silpnutė, bet jos užtenka išeivijos reikalams. Ne- 
visa lietuvių spauda yra idealinga. Yra ir lietuviškai 
rašančių propagandistų, labai neprietelingai nusista
čiusių prieš tautą ir religiją. Jie kiek įmanydami sie
kia nubaltinti kas juoda ir apjuodinti kas balta. Prieš 
tuos raudonikius sėkmingiausia reakcija be pasiprie
šinimo kova — tai paneigti jų spaudą ir palaikyti savą 
— katalikišką. Bedievių ir išdavikų propaganda labai 
veikli ir galinga, bet prieš vieną priemonę ji bejėgė: 
užmerkti prieš ją akis ir užsikimšti ausis. I

SUKILĖLIU KOVA DĖL KLAIPĖDOS

Nei Lenks, nei Vokietys 
Mūs krašto nevaldys — 
Stipriai, drąsiai kovosim.

Martynus Jankus.

Daug kas pasaulyje pra
eina kaip sapnas ir pra
nyksta pėdsako nepalikęs. 
Tik kraujo dėmės niekada 
neišnyksta iš istorijos la
pų. Žuvusiųjų idėjos drau-

i

I

tijos, kaipo iš seno lietu
viškas kraštas. Bet ir 
šiandien mes svetimųjų 
spaudžiami ir varginami, 
vien tik už tai, kad lietu
vininkais gimę, jais ir bū
ti norime... Remdamiesi 
jūsų i“ 
mo komiteto skyriais di
desnėse mūsų krašto vie
tose ir atmindami istori
nius nuo senesnių laikų 
čia įsigyvenusius Lietuvių 
Giminės mierius prie vie
nos Lietuvių Valstybės,' 
šiuo mūsų manifestu — 
po viso pasaulio akių gar
bingai pranešame:

1. Nuo šiandien visą šio 
krašto galybę ir vyriausią 
valdžią paimame į savo

, rankas...”
Toliau sukilėliai paskel

bė, kad sudaroma nauja 
.......................... l su Erd- 
manu Simonaičiu priešą-. 
kyje, kad krašte paskel-

I -- ■ ' ■

tis tuometinės Lenkijos, 
kurią prancūzai norėjo 
matyti stipriu ateities są
jungininku, 
skubėdami 
savo naudai, 
ganizuoti 
kraštą savo draugiją — 
Heimatbundą. Jie stengė
si savaip nuteikti bent gi 
vokiškon įtakon pateku
sius žmones. Šio rašinio 
autoriui dar būnant gim
nazistu teko su mokslei
vių ekskursija lankytis 
tuo laikotarpiu Klaipėdo
je ir girdėti, kaip vokietis 
koliojo svečiuose atvyku
sių lietuvių būrelį; tas vis
kas dėjosi prancūzų komi-| 
saro valdomoj Klaipėdoj. I ^ir e k t o r i j a

kadangi tada Lietuva 
tarptautinėje plotmėje 
dar nebuvo visų pripažin
ta, tai Klaipėda taip ir pa
liko neprijungta prie Lie
tuvos.

Vokiečių klastingos 
pastangos

Klaipėdos kraštas laiki
nai buvo paliktas didžiųjų 
santarvininkių globoje ir 
prancūzų vyriausybei bu
vo pavesta laikinai tą kra
štą valdyti. Prancūzai iš 
pradžių sudarė karišką 
valdžią Klaipėdos krašte, 
vadovaujant generolui O- 
dry, po keletos mėnesių,

11920 m. gegužės mėn., 
I prancūzai sudarė civilinę 
į valdžią, vadovaujamą ko
misaro Petisnė. Jisai šia
me krašte paliko senus 
vokiečių valdininkus, su
darė sau patarėjų direkto
riją iš vietinių vokietinin- 

i įgaunantieji 
galimybės vokiečiai negalėjo siūlyti

Vokiečiai, 
pasidarbuoti 
pradėjo or- 

po Klaipėdos

Toks keistas nuomonių kraujo auką ir su pagar- 
i ryžtasi 

i tęsti jų darbus ir kovas.
Taip mes dabar prisime
name prieš 20 metų Klai
pėdos sukilime žuvusius 
brolius.

Kai praūžė didžiojo karo 
uraganas

Nepasisekimai fronte ir 
vidaus revoliucija 1918 
metais suklupdė Vokieti
ją. Tėvynėje gyveną lietu
viai nors ir siekė Lietuvos 
nepriklausomybės, bet bū- 
darni vokiečių okupacijo- kų. Įtakos 
je neturėjo ;
griežčiau kelti reikalavi-: Klaipėdą grąžinti Vokieti- 
mų dėl Klaipėdos prijun-i jai, tai jie sugalvojo gra- 
gimo prie Lietuvos. Už tat žesnį planą — Klaipėdos 
Rusijoje, Amerikoje gy- ” 
venantieji spaudoje ir ki
tomis progomis kėlė bal
są, kad Nepriklausomoji 
Lietuva būtų sudaryta iš 
Didžiosios ir Mažosios josi, Kaa venau ji gaies vei 
Lietuvos. Šį dalyką pabrė- būti priskirta prie Vokie- 
žė ir lietuvių delegacija tijos. Kaikuriems gi pran- 
taikos konferencijoje Pa- cūzams atrodė, 
ryžiuje. Taikos konferen- pėdą reikia priskirti 
ei ja Klaipėdos kraštą ats- prie Lietuvos ir

K.Įkyrė nuo Vokietijos, bet Vokietijos, o išpildyti vil-

f
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kraštą palikti “Freistaa- 
tu” — laisva valstybe. Jie 
tik norėjo, kad būtų sulai
kytas Klaipėdos prijungi
mas prie Lietuvos ir tikė- 

Mažosios josi, kad vėliau ji galės vėl

Pabudo klaipėdiečių 
lietuvių narsa

Vietos lietuviai nebega-j 
Įėjo pakęsti, kad nuo am-į 
žiu buvusioje lietuvių že
mėje dabar lietuviai atsi
dūrė engiamųjų padėtyje. 
Jau 1922 m. gruodžio m. 
18 d. susidarė Vyriausia 
Mažosios Lietuvos Gelbė
jimo Komitetas. Visame 
krašte slapta pradėta 
steigti jo skyriai, priima-

Naujos Anglijos Lietuvių

kad Klai-
ne 

ne prie

Vasario 28 d., 1943 m., šv. Jurgio lietuvių parapi
jos svetainėje, St. James Avė., Norwood, Mass., įvyks 
ALRK. Federacijos apskričio vadovybėje Lietuvių Ka
talikų Seimelis.

Seimelio sesijos prasidės maždaug apie 2 vai. po 
mos rezoliucijos, protes- PietlL
tai, platinami atsišauki- Mus^ organizacijų skyriai, draugijos prašomos 
mai slapta tveriami gink- išrinkti atstovus, paruošti įnešimų ir įpareigoti atsto- 
luoti būriai. Klaipėdiečiai vus atvykti laiku.
nutaria sukilti ir 1923 m. ALRK. Federacijos Apskričio Valdyba —
sausio 7 d. šaukiasi Lietu-’
vos šaulių pagalbos šito- Dvasios Vadas Kun. K. Vasys.
kiu atsišaukimu, kuriame! Pirm. A. Daukantas,
nusiskundžiama: ; Rašt. B. Jakutis.

Iš Kelionės Egiptan
ProL K. Pakštas

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

MUSKY—KAIRO LABIRINTAI
Čia geriausiai gali pastudijuoti orienta- 

lišką gyvenimą, papročius ir gatvines scenas 
su jų keisčiausiais tipais. Siaurutėse ir krei
vose gatvėse verda nuolatinis judėjimas, be
galinė virtinė pėsčių žmonių, nešinų viso
kiausiais dalykais, grandinės ramių kupra
nugarių ir asilų. Visokio tipo vežimų ir veži
mėlių siuva ir siuva į visas puses, kaip skruz
dėlės skruzdėlyne. Išgirsi čia keisčiausių 
balsų ir girgždėjimų, pamatysi margiausių 
rūbų, tik žinok jų vardus ir rūšis, tai atskirsi 
įvairius gyventojų luomus. Senas, tradicinis 
galvos parėdas — tai turban, kuriuo jie ap
vynioja savo galvas, tartum kokiu rankš- 
luoščiu. Arabų turbanų būna įvairių spalvų. 
Šerifai, kilę iš pačio Mahometo giminės, ne

šioja baltus turbanus, nors Pranašas dėvėjo 
žalią. Žalius turbanus dabar nešioja tik tie, 
kurie paskutiniais metais atliko maldininko 
kelionę į Mekką. Įvairių ordenų dervišai 
(musulmonai vienuoliai) nešioja įvairių 
spalvų turbanus: Rifayja — juodus arba 
tamsiai mėlynus, Ahmadyja — raudonus, 
Kadiryja — baltus. Ulamos, arba dvasiški 
mokslininkai, nešioja plačius šviesių spalvų 
turbanus. Tačiau daugumas paprastų pilie
čių šiandien ant galvų nešioja tarbušius, ku
rie visuomet raudoni ir panašūs į apverstą 
cilindrišką puodą, su kutu viršugalvy.

Paprastas arabų rūbas — tai galibija, į 
kurią panašų padarą gautume, jei mūsų ku
nigiškai sutanai nuardytume apikaklę ir 
kiek praplatintume rankoves. Tik galibijos 
ne visuomet juodos: jų yra įvairių spalvų ir 
įvairaus medžiagos gerumo. Yra jų šilkinių, 
yra ir pigiausio audeklo, iš kokio pas mus 
maišus siuva. Tai jau pareina nuo to, kokio 
storumo savininko kišenė. Daugelis prasi- 
trynusių egiptiečių nešioja europiškus rū
bus, pasilikdami tik raudoną tarbušą ant gal
vos. Tai lyg ir simbolizuoja: iš paviršiaus vi
sas esu europietis, bet mano galvojimas, ma

no sielos struktūra ir palinkimai pasilieka 
orientališki. Blogiausią įspūdį daro tai ara
bai ant savo galibijų užsivilkę dar europiš
kus trumpus švarkus: biauresnio parėdo, ro
dos, nebegalima ir įsivaizduoti. Mat, arabai, 
lengviau prisiima mūsiškus švarkus, bet ne
pakenčia kelnių.

Neturtingesnių luomų moterys, rodos, 
kaip ir neturi kitų rūbų, o tik marškas, mė
lynas ar juodas; į jas įsivynioja ir juodomis 
plonomis skaromis pridengia galvas ir vei
dus. Bent truputį pasiturinčios nešioja daug 
visokių žibučių iš sidabro, vario, bronzos ar 
stiklo: braslietų, auskarų ir karielių. Jų 
smakrai ir paakiai dažnai tatuiruoti mels
vais braižiniais. Dažnai nešioja auskarus ir 
nosyse. Daugumas ištikimų Pranašo pase
kėjų stropiai pridengia savo veidus, pakabin- 
damos žemiau akių ilgą muslino apdangalą, 
vadinamą burku, kurs turtingesnių moterų 
esti megztas iš juodų šilkinių siūlų ir vadi
nasi jašmak. Ištekėjusios moterys dar nešio
ja ant nosies geltoną, kartais paauksuotą šu- 
pulėlę, vadinamą kasabą. Tačiau daugelis 
aukštesnio luomo moterų vis labiau įpranta 
nešioti europiškus rūbus, dažniausiai tamsių

spalvų, o jų jašmakai darosi vis skystesni ir 
skystesni iki visiškai permatomų. Vietinės 
koptės ir žydės nešioja tokius pat rūbus, tik
tai veidų neuždengia.

Pamatę rūbų savotiškumus, pasiklausyki
me kokių garsų girdėti Musky labirintuose. 
Tuos garsus ir žodžius man aiškino p. Bout- 
ros, lydėjęs mane iš vyskupo į Musky už
kampius. “Riglak ja chavaga” — šaukia be
duinas, kupranugarių virtinės pryšaky. Reiš
kia: “tavo koja, pone”, t. y. sergėkis, kad 
kupranugaris neužmintų ant kojos. “Viššak 
ja gada” (tavo veidas, vaikine). Reiškia: ser
gėkis, kad kupranugaris, apkrautas viso
kiais stagarais neperbrauktų tau per žan
dus. 0 elgetų Kaire kaip musių. Atkišę ran
kas, dažnai akli, jie šaukia: “ja muhannin ja 
rabb” (o, gailestingumo žadintojaus, pone), 
“talib min allah hak lukmet eis” (aš siekiu 
pas Viešpatį mano duonos kąsnelio kainos); 
“ana deif allah van-nabi" aš esu Dievo ir Pra
našo svečias). Praeivis, kokį pinigėlį palikęs, 
atsako: “allah gihannin aleik” (tesusimilsta 
Dievas ant tavęs).

(Bus daugiau)
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J. Butkevičius.

Nežinomas Pasiuntinys ' PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
(Įvykis paremtas tikrais para

šais. paliudytais faktais).

— "Bet, Tėveli, aš ne
juokaudama, Jums sakau, 
kad aš jokio pasiuntinio 
Jums visiškai nesiunčiau! 
Tą aš tikrai žinau...” — 
teisinosi senutė.
— "Kaip gi nesiuntčtel?” 

aštrokai atsikirto dvasi
ninkas. — "Argi nežinote, 
kad tai buvo tas Nepažįs
tamasis. — Atvykęs pas 
mane, — jis greitai man 
pranešė, kad Tamsta, ma-

• myte, pas mane jį pasiun
tei, pranešti man, apie di
delį savo gyvybei gręsian
tį pavojų!... Jis aiškiai 
man nurodė tą vietą, ka
me tu randiesi, ir pabrėžė 
man, — kad Tamstos gy
vybė randasi dideliame 
pavojuje!... — Ar gi neat
simeni jo: — Tas aukštas, 
šviesus jaunikaitis, gra- aiškiai

PtflLADELPHIA, PA.
PAREMKIME SAVO 

TAUTIETĮ
Visiems Philadelphiečiams ir 

gerai ži-

mų vedėjas, gerb. Antanas Dži
kas. kuris yra ir Šv. Jurgio 
par. vargonininkas, kas savai- 

i tę trečiadieniais ir šeštadie- Į 
! niais iš WTEL linksmina klau-1 
' sytojus ir skelbia įvairias zi- 
nias lietuvių kalba. Jau šešti 

■ metai, kaip p. Džikas darbuo
jasi radio programų vedime, 

gausiau re- 
programas,

Jums. Tėveli, tą praneši
mą. Aš net išdrįstu, atvi
rai Jums prisipažinti, kad 
aš buvau tvirtai įsitikinu- 

; si, — kad Tabernakulio apylinkės lietuviams
j Balandėlis neapleis ma- nomas tautietis, radio progra- 
nęs, nes aš visą savo viltį. --------------------------------

' savo kūną ir sielą, į Jo mente. Kareivis nebesu- 
: rankas, toje savo kelionė- laukdamas senelės sugrįž- Kitataučiai daug 
je sudėjau!” tant, veikiai suprato, kad mia savo radl°
— "Tuo pačiu kartu. Jis ji turėjo pranešti dvasi- ka^P mes lietuviai. Naujuose

perspėjo ir mane patį, kad ninkui apie gręsiantį jo Metuose ir mes labiau įvertin
as nevykčiau į Tamstų na- gyvybei pavojų, nes se- kime savo radio programas, 
mėlius, nes ten mano gy- kančią dieną jis senutės Radio programos vedėjas p. 

pa- nameliuosna nepribuvo, Džikas atsišaukia j
tė- kaip buvo žadėjęs. Degda- sav0 tautiečius, kviesdamas at- 

mas didžiausiu kerštu ir v-vktl i r€n?iam^ ^lių. kuris 
neapykanta prieš dvasi-7^ sekmadienį, sausioJan. 
ninką, kurio jam nepavy- 10 d- muzikalėje sa
ko sugauti, o dar labiau 2715 E’ AIle»hen-v Avė. 
prieš senutę, jis sudegino j Mes klausomės programos ir 
jos namelius iki pat ju pa- * Artiname, tai turėtume ją 

i ir paremti savo atsilankymu į

Kai Tėvas O’Breine pa-

vybei gręsia mirtinas 
vojus!” — dadėjo jai 
vas 0‘Beirne.

į Dvasininkas Tėvas
Beirne, tik dabar pilnai 
tesuprato to Nežinomojo 
Pasiuntinio svarbumą, kai 
senutė visą to vakaro pas 
ją atvykusio jo kareivio is
toriją. palengva atydžiai 
jam išpasakojo. Dabar jis sislėpęs savo slėptuvėje, kurių galima 

pamatė tą pilną mažame tikinčiųjų būrely------------
žiais. geltonais, garbiniuo-i savo gyvybės dideliu, mir- būdamas, Vidurnakčio Šv. 
tais savo plaukais, su tinan pavojun įsipainioji- Bernelių Mišiose, 
balta suknele, per liemenį j mą, jeigu laiku tas Neži- sušnabždėjo 
mėlynu kaspinu susijuo-; nomas Pasiuntinys pas jį pirmutiniu kartu prieš du 
sęs!” — aiškino jai dvasi-! nebūtų pribuvęs ir jį per-1 tūkstančius metų, pasau- 
ninkas. j spėjęs. Jis suprato, kad liui paskelbtus pirmuti- '

— "Tebūna kuodidžiau-! dievota senutė karštomis nius Linksmosios Naujie- 
sia garbė, šlovė, meilė ir; savo maldomis, išprašė Inos žodžius: — “Gloria in 
padėka. V. Jėzui Šv. Sa-! aiškią sau ir jam pačiam excelsis Deo; et in terra 
kramente!” — susijaudi-'V. Dievo Apvaizdą! Jis ū-Įpax hominibus bonae vo-i 
nusiu balsu sušuko senu- ■ mai atsiklaupė pas senu- luntatis”, — tuo momentu • 
tė, su pilnomis džiaugsmo tės lovą ir pradėjo siųsti senelė ponia Darren, lai- 
ir V. Dievui dėkingumo 
pritvinusiomis ašarų savo 
akimis. — “Tikrai, tai bu
vo Jis Pats, V. Jėzus, šv. 
Sakramente. — Tai Jis į 
Pats, o ne kas nors kitas, 
buvo tas Nežinomas Pa
siuntinys, kurs pasiuntė r — -

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
■ patamavimas Dieną ir Naktį

602 Washington B!vd
BALTIMORE, Md.

Teiephone Plaza 8595
Urr.osinai dėl visokių reikalų.

O'-

tyliai
Šv. Angelų

I

balių.
Įsigykime bankieto bilietus, 

gauti pas tuos

★

asmenis, kuriuos p. Džikas 
skelbia savo programoje iš 
stoties WTEL. Balius - bankie- 
tas prasidės 5 vai. vakare.

K. Dryža.

patingai mūsų parapijos mote-) 
rų skaniai pagaminta kalakuto 
vakariene. Žinoma, bankietas 
nebūtų bankietas be muzikos. < 
Tad, apart orkestros, kuri gro
jo vakarienės metu, mūsų para
pijos Mergaičių Choras suža
vėjo klausytojus, 
artistiškai išpildė du numerius 

'šiai progai specialiai pritaiky-i 
1942 m. gruodžio 27 d., apie .° c tus. Si mergaičių grupe,
vai. vakare, mūsų bažnytinė-(vyMje muz Juozo

SMENANTOAH, PA

PAGERBIMAS

!
I

kuomet josi
I 
l I

vado- •
Sabaičio, j8

je svetainėje jvyko. bankieun;' '"Įį įu'įįjsi
pagerbimui Roberto Norkevi-1 įartua programose ir
ėiaus ir Edvardo Katalyno. A-!kaskart jųjų artistiškas dama_, 
bu yra mūsų parapijiečiai ir daugiau apvai..
visiems gerai žinomi. VDatin-' ., . ...
gai Football’ės s 
tarpe. Suvirš 200 žmonių daly
vavo. Ir nevien tik mūsų para
pijiečių, 
važiavusių net ir iš tolimesnių 
miestų. Kaikurie ir iš šių atva
žiavusių svečių yra sporto pa
saulyje labai gerai žinomi, k. 
a. žymios Holy Cross Kolegi
jos “Ank” Scanlon. Ludd Wray 
ir kiti.

Susirinkusieji gėrėjosi pui
kiai papuošta svetaine, gėlėmis

i_______ __
i. ypatin- aplodismentais bei šil-

sporto mėgėjų taig komplimentais.

Ši pramoga surengta pastan- 
bet ir kitataučių, at- gomis kaikurių mūsų parapijos 

vyrų, kurie Jurgiui Juraičiui 
vadovaujant. norėjo pagerbti 
savo brolius parapijiečius Nor- 
kevičių ir Katalyną. Abudu ne- 
vien tik mūsų apylinkėje, bet 
ir plačiau yra žinomi savo pa
sižymėjimais football’ės spor
te. Dabartiniu laiku jiedu yra 
mokytojais bei atletikos “Coa-

gražiai aptaisytais stalais, o y-' ches” viešoje Shenandoah

Į

I ! 
Aukščiausiajam karščiau- mingai pabaigusi šios že-j 
sias savo padėkos maldas,Įmes kelionę, išėjo pasi- 
už savo apsaugojimą, ir i tikti Nežinomąjį Pasiun- 
pasižadėjo ateity panau- tinį, kad Jį sutikusi, su 
doti visą savo energiją ir dangiškųjų angelų bū- 
jėgas. raginti žmones tu-iriais, per amžius galėtų 
rėti didesnę meilę ir die-i triumfaliai Jam giedoti: i 
votumą prie V. Jėzaus Šv. 
Altoriaus Sakramente.

I

i Prisiartino šv. Kalėdos. 
Silpnas senutės kūnas, 
betgi nebeįstengė to nuša
limo smūgio, šį kartą pa

rnešti. Ji turėjo eiti atsiim
si amžinąjį užmokestį už 
j taip didelę per visą savo 
gyvenimą meilę ir maldin
gumą V. Jėzui Šv. Sakra-

— “Garbė Dievui aukš
tybėse, o žemėje ramybė 
čmonėms geros valios”.

(Pabaiga)
■ Bostono Transportaci 
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SOUTH BOSTON SUPPLY
W. J. SKUDRIS, Savininkas

Hardv:arc - Plunibirig Supplies - Paints - Wrjll Papers

Tel. ŠOU 4683
385 W. Broadway So. Boston, Mass

į
JĖZAUS ŠIRDIS PASAULIUI.. .

... PASAULIS JĖZAUS ŠIRDŽIAI!

AR JŪS NORITE PATIKTI 
JĖZAUS ŠIRDŽIAI?

Naujiems Metams sužibės Lietuvių Katalikų 
padangėse nauja vilti nešanti 

“ŽVAIGŽDĖ”
Taigi visi JĖZAUS ŠIRDIES Mylėtojai 

skubėkite užsirašyti 

“Žvaigždę”
MALDOS APAŠTALAVIMO ir 
JĖZAUS ŠIRDIES SĄJUNGOS 

Mėnesini Laikrašti.
b. c

Leidėjai TT. Jėzuitai------Kaina 5u£ metams
Kas prisius $1.00 gaus ir didelį, spalvuotą Jėzaus 

•Širdies paveiksią... Adresas: —
"ŽVAIGŽDĖ"

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

aukštesnioje mokykloje. Jųjų 
išmokytas viešosios mokyklos 
football’ės ratelis jau per pas
taruosius gelis metus kiekvieną 
kartą maždaug laimėjo mūsų 
Pennsylvanijos valstybės Rytų 
pusės čampionatą.

Give enouįh*♦
* Jr *

F ♦
♦r ♦ ♦

...soon enough!
GBCATHt BOSTON UNTTED VKJUt TUNO

SENAS LIETUVIS
1942 m. gruodžio 26 d. mirė 

Andrius Kazakevičius, 21 N. 
Ferguson St., sulaukęs suvirs 
70 metų. Įdomu, kad a. a. An
drius buvo sūnus Petro Kaza
kevičiaus, kuris buvo vienas 
iš pat pirmųjų čia Shenandoah- 
ryje apsigyvenusių lietuvių.

Raidas.

★

Atnaujintas Pasižadėjimas
Normaliais laikais yra paprotys 

daryti visų metų biznio apžvalgą ir 
numatyti planus ateinančiams me
tams. Kadangi mūsų šalis yra įvelta 
į šį pasaulinį karą, tai mes turime 
nukreipti visas savo pajėgas ir pa
stangas jį laimėti.

Šiais laikais yra svarbiausias mū
sų uždavinys, paremti karo vadovy
bę visomis jėgomis. Mums turi vi
siems rūpėti, kad mes išeitume lai
mėtojais. Todėlei, prisidėkime savo 
darbu ir piniginėmis aukomis. — 
Suvienytos Tautos turi laimėti Ka
rą!

Iki šiol Suvienytos Tautos buvo 
tik apsigynime. Dabargi jau perėjo 
į puolimą. Dabar yra laikas kiekvie
nam, kuris savo širdyje turi pergalę, 
dėti visas pajėgas ir galimybes, pa
dėti mūsų karo jėgoms. Pergalė Eu
ropoje 1943 metais yra ne vien tik 
viltis — bet yra ir galimybė. Ji bus 
realizuota, jei mes dėsime visas pa
stangas tą vykdyti.

Boston Edison Company, meti
niame raporte savo šerininkams. Va
sario 24, 1942 m. padarė sekantį pa
sižadėjimą:—

Bostono karo transportacijai 
taupyt komitetas prašo piliečių 
vengti važiavimo “L" trauki- • 
niais ir gatvekariais tarp 5 ir 6 
valandų vakaro, nes tuo laikuI 
transportacija labai reikalinga 
karo darbų darbininkams.

Važiavimas Boston Elevated 
gelžkeliais labai padidėjo, nes 
dėl gazolino stokos publika 
mažiau vartoja automobilius, j 
Viešoji transportacija jau susi- Į 

i dūrė su sunkiomis problemo-! 
mis. Todėl transportacijai tau- ■ 

į pyti komitetas prašo, kad be 
i didelio reikalo niekas neva-' 
žinotų traukiniais ir gatvėka- 
riais tarp 5 ir 6 valaidų vaka
re. Elevated keliais tuo laiku 
pervažiuoja 130.000 žmonių. 
Todėl kas važiuoja tuo laiku be 
reikalo, tas apsunkina trans- 
portaciją.

i
Vieną dieną buvo suskaityti 

visi keleiviai, kurie nuo 4 iki 7 
valandos perėjo per visų sto
čių vartus, ir pasirodė, kad di
džiausia skuba būna tarp 5 ir 6 
valandų, būtent:

c*

į

, i
Nuo 4 iki 5 vai. — 35,509 žm.;
Nuo 5 iki 6 vai. — 56,955 žm.
Nuo 6 iki 7 vai. — 27.753 žm.

■ Daugiau žmonių jau nebegali 
j sutilpti j traukinius tarp 5 ir 6 
' valandų. Todėl, jeigu nėra bū
tino reikalo, tuo laiku neva
žiuokit. Važiuokit ankščiau ar 
vėliau.

Šito prašo Bostono Karo j 
Transportacijai Taupyt Ko
mitetas (Boston War Trans- 
portation Conservation Com- 

i mittee).

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
su taupomis.

★

Šio karo laimėjimas turi būti 
mums viskas. Kiekvieno ir visų pa
reiga gelbėti ir prisidėti visomis jė
gomis, kad mes išeitume pergalėto
jais.

Mūsų kariaujantieji vyrai, biznie
riai, įvairios įstaigos ir didelė di
džiuma civilių žmonių duoda, auko
jasi ir daro viską, kad tik padėjus 
laimėti šį karą. Visų didelis pasi
šventimas ir pastangos atlaikė mus 
kritiškuose momentuose, kurie buvo 
1942 metais. Reikia pažymėti, kad 
dalis pastangų ir pasiaukojimo ne
atneš pergalės, reikalinga pilno pasi
aukojimo ir įtempimo išeiti pilnais 
laimėtojais.

Pasišventimas kariaujančių vyrų 
ant žemės, vandens ir ore suteikia 
mums stiprių patrijotiškų jausmų 
ir verčia išsižadėti visų patogumų 
iki karo pabaigos; jis duoda energi
jos visą savo veiklą ir jėgas aukoti 
karui iki galutinos priešų pergalės.

Dabar nelaikąs naudotis krizės 
padėtimi, nežiūrint ar jis būtų pa
vienis ar grupės, kurių savanaudiš
kumas neigiamai atsilieptų į mūsų 
karo jėgas.

Pergalės kaina bus aukšta — žus 
daug gyvybių, kainuos daug pinigų 
ir reikės įdėti daug pasišventimo ir 
pasiaukojimo. Bet pralaimėjimo kai
na būtų begalinė!

Bonton, January 1, 1943

Iki šis karas bus laimėtas iki 
galutinės pergalės, mūsų šalies ir 
mūs talkininkų interesai turi būti 
statomi aukščiausiai. Užtai, šiuo 
momentu visi mūsų Kompanijos 
šaltiniai turi būti pašvęsti vienam 
tikslui — karui laimėti. Vykdant 
mūsų nusistatymą, kaip mūsų 
darbininkai taip klijantai ir šeri- 
ninkai neturėtų jaustis turį iš to 
sau nemalonumą. Kiekvieno mūsų 
pareiga duoti šiai šaliai viską ką 
tik galime; tai mūsų visų pareiga.

Pereitais 1942 metais Boston Edi
son Kompanijos visi risorsai ir gali- 
mybbės pašvęstos pirmoje vietoje 
karo reikalams. Kiekvienas pareika
lavimas buvo padarytas ir pritaikin
tas mūsų sistemai. Mūsų personalui 
būtų buvę gana sunku viską padary
ti jei į pagalbą nebūtų atėję valsty
bės Gubernatorius, Bostono Mayo- 
ras, mayorai ir selectmenai kitų 
miestų ir miestelių, Massachusetts 
Department of Public Utilities ir ki
ti valdiški autoritetai. Labai daug 
padėjo ir prisidėjo Armijos ir Lai
vyno personalas, anglių ir materijo- 
lo pristatytojai ir visa eilė kitų.

Mes nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie kokiu nors būdu mums 
yra padėję. Naujų Metų proga, Bos
ton Edison Company panaujina savo 
pasižadėjimą padarytą 1942 metais.

BOSTON EDISON COMPANY

JAMES V. TONER, President.

★
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5. CIVILINIS GYVENIMAS

Politikos ir visuose civiliniuose reikaluose, įstaty
mais siekiama bendruomenės gerovės. Tie įstatymai 
nesudaromi pataikaujant minios norams ar jos nuo
monėms, bet prisilaikant tiesos ir teisingumo. Valdo
vai įpareiguoti aukštesnių negu žmogišku šventumu 
ir jiems neleistina nukrypti nuo pareigos kelio ar per
žengti teisėtos valdžios ubas. Į piliečių paklusnumą 
atsižvelgiama su pagarbos ir prakilnumo jausmu, nes 
tai nėra paklusnumas žmogaus žmogui, bet pasidavi
mas Dievo valiai, panaudojimas Jo valdžios žmonėms 
tarpininkaujant. Visa tai pripažįstant, mes gerai su
prantame, kad valdovai turi būti laikomi pagarboje, 
viešas autoritetas nuolatiniai ir ištikimai klausomas, 
pasipriešinimai ar sukilimai neleistini ir kad civilinė 
valstybės tvarka būtų laikoma šventa.

PILIETIS IR KRIKŠČIONIS
Taip pat reikia pabrėžti žmonių pareigas vienų 

kitiems. Čia turi visuomet pasireikšti bendras nusilei
dimas, meilė ir malonumas. Žmogus, kuris esą pilietis 
ir Krikščionis, nėra tampomas priešingomis pareigo
mis. Tik nereikia užmiršti, kad Krikščionių tikėjimas, ■ 
iš savo pačios esmės, teikia neapsakomai daug nau
dos žmogaus žemiškam gyvenimui, taigi ir visai ben
druomenei ir civiliniai draugijai. Ir šitas yra taip svar
bu, kad galima pasakyti; “Valstybės gerovė priklauso 
nuo tikėjimo, kuriuo Dievas yra garbinamas; tarp vie
no ir kito yra glaudus ir nuolatinis ryšys”.

ŠV. AUGUSTINO ŽODŽIAI
Nuostabiai gražiai, kaip yra jo paprotys, šv. Au

gustinas daugelį sykių nurodo didžią naudą bendruo
menei, kada yra palaikomas santykis tarp valstybės 
ir religijos, bet niekur nepasakė taip ryškiai ir tiks
liai, kaip šiais žodžiais kalbėdamas į Katalikų Bažny
čią: “Tu mokai ir auklėji vaikus su malonumu, jau
nuolius su tokiu uolumu, senesnius su didžia pagarba, 
kaip kiekvieno ne kūno amžius, bet proto reikalauja. 
Moterims tu įsakai ištikimai klausyti savo vyrų, ne 
kad patenkinti savo geidulius, bet kad išauklėti vai
kus ir bendrai rūpintis šeimos gerove. Vyrams tų įsa
kai gerbti ir mylėti savo žmonas, o ne laikyti jas ver
gėmis ar savo geidulių žaislu. Tu įsakai vaikams klau
syti tėvų, o tėvams su meile ir malonumu valdyti ir 
auklėti vaikus. Tu surįši, ne tik į draugiją, bet rodosi 
į broliją, pilietį su piliečiu, tautą su tauta, ir visa žmo
nija, primindama jiems jų bendrą Dangiškąjį Tėvą. 
Tu įsakai valdovams rūpintis žmonių reikalais ir per
spėji žmones klausyti valdovų. Su didžiu rūpesniu tu 
visus mokai pagarbos, drausmės, meilės ir malonumo. 
Tu nurodai, kad artimo meilė visiems privaloma, o da
ryti bloga niekada neleistina”. Ir kitoje vietoje, pa
smerkdamas neteisingas nuomones, jis sako: “Lai tie, 
kurie sako, kad Kristaus mokslas yra pragaištingas 
valstybei sudaro tokią kariuomenę, kokiais Kristaus 
mokslas įsako kareiviams būti; kokiais būti valdo
vais; kokiais vyrais ir žmonomis: kokiais tėvais ir vai
kais, kokiais ponais ir tarnais; kokiais būti karaliais, 
kokiais teisėjais, kokiais mokeščių mokėtojais ir rin
kėjais, kokiais Krikščionybės mokslas jiems liepia 
būti, ir tada lai išdrįsta pasakyti, kad toks mokslas 
yra pragaištingas valstybei. Ne, jie turi pripažinti, 
kad toks mokslas, jei tik pildomas, yra pats valstybės 
pagrindas”.

SENOVĖS VALSTYBĖ
Buvo laikas, kuomet valstybes buvo tvarkomos 

pagal Evangelijos mokslo dėsnius. Tada galybė ir 
Krikščioniškos išminties dieviškoji dorybė pasireikš
davo visuose įstatymuose, Įstaigose ir žmonių dorovės 
gyvenime, visuose žmonių santykiuose ir civilinės 
draugijos reikaluose galiojo Krikščioniškoji dvasia. 
Tada Jėzaus Kristaus įsteigtoji religija, pagarboje 
laikoma, karalių ir teisėtų valdovų pritarimu ir ap
sauga visur laisvai platinosi, Bažnyčia ir valstybė lai
mingai palaikė draugiškus santykius visų bendrai ge
rovei.

i

įs i •
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Dorothy Dahl (vidury) parodo ką merginos karo dirbtuvėse dirbda
mos dėvi, kaip apsirengę. Modelistės aplink ją užgiria merginų naminia
me fronte apsirengimą.

Iš L.D.S. Veikimo
LDS Connecticut Apskričio 

PROTOKOLAS
Metinis LDS Connecticut ap-! 

skričio suvažiavimas įvyko 
lapkričio 29-tą d., 1942 m., Šv. 
Andriejaus parapijos salėje, 
New Britain, Conn. Suvažiavi
mo sesijas atidarė 1 valandą ir 
30 m. po pietų vietinės kuopos 
pirm. A. Mičiūnas ir pakvietė 
kunigą V. Ražaitį atkalbėti 
maldą.

Atkalbėjus maldą, kun. V. 
Ražaitis pasveikino suvažiavi
mo dalyvius, savo ir klebono 
kun. M. Pankaus vardu, kuris, 
dėl svarbios priežasties negalė
jo atsilankyti.

Šaukta apskričio valdyba. 
Dalyvauja vice-pirmininkas A. 
Mičiūnas: iždininkas K. Tamo
šiūnas; raš-kė B. Mičiūnienė; 
iždo globėjas A. Kaunietis ir

|V. Norkūnas; raporteris — P.

I »
: gi prirašė tris narius prie LDS 
organizacijos. Raportas priim
tas.

Gegužinės. įvykusios 26 rug- 
piūčio, 1942 m., raportą patie
kė B. Mičiūnienė. iš kurio pa
aiškėjo. kad apskričiui liko 
pelno $62.00, kurie priduoti iž
dininkui. Raportas priimtas su

Jakubauskas. Mandatų ir įneši- i Pa»yr™u-
mus peržiūrėti ir patvarkyti | Išklausyti kuopų raportai 
pavesta raštininkei B. Mičiū- metų veikimo, kuriuose skam- 
nienei. bėjo, kad visas kuopos pagal

Protokoio iš pusmetinio su-; išgalės darbuojasi, ypatingai 
važiavimo skaitymas, kuris ta- į labdarybės, bei idėjiniame vei- 
po priimtas. Išklausyti rapor-, kime. 
tai apskričio vadybos, kurie Perskaitytas Iaiškas 
dalyvavo. Pirmininkas dr. M. Centro Sekretoriaus A. 
J. Colney nepribuvo, tik pri- Kneižio, kuriame 
siuntė laišką, kuriame pareiškė 
nedalyvavimo priežastį ir atsi
sakė iš pirmininko vietos. Vice
pirmininko raportas išklausy
tas ir priimtas. Ėaštininkė ra
portavo. kad daug darbavosi 
dėl trilypės gegužinės, ir rašė 
kuopoms, kviesdamas į metinį 
suvažiavimą, ir perskaitė padė- 

ir! kos laiškus, gautus nuo Tėvų 
organizatorius P. Jakubauskas. Marijonų ir Darbininko ad-

Seka kuopų šaukimas. Daly-, m^nistracijos už paskirtas au- 
vauja keturios — štai jų atsto
vai:

5 kp. — Waterbury — P. Ja
kubauskas. J. Bernotas.

6 kp., Hartford — S. Šrup- 
šas. A. Kaunietis. P. Manikie- 
nė. K. Tamošiūnas.

28 kp. — New Haven — J.'gas $3.00 : 28 k p., už užkan- 
Mišeikis. V. Norkūnas, J. Luk-( džius $5.00; Valdybos kelionės 
ša. lėšos $4.12; “Darbininkui” au-

36 kp. — A. Mičiūnas. O. Va- 
linčienė. O. Gudinienė, B. Mi
čiūnienė.

Viso 13 atstovų ir dvi vieš
nios, būtent, panelė O. Norkū- 
naitė ir ponia M. Bernotienė. 
Prezidiuman išrinkta vienbal
siai: pirm. A. Mičiūnas; vice- 
pirm. S. šrupša: raštininkė — 
B. Mičiūnienė: tvarkdarys —

i

kas laike pusmetinio suvažia
vimo.

Ištrauka iš iždininko •rapor
to:

Pusmetiniame suvažiavime 
balansas buvo $84.49. Laike 

i suvažiavimo išmokėta: už kny- 
’ A _ C“ O ZYZY • O O I»—ui

DATTON, OH1O

Klausimai Apsvarstymui
1. Ko turi siekti valstybės įstatymai?
2. Ar Krikščionis gali būti ištikimas pilietis?
3. Kaip valstybės gerovė priklauso nuo tikėjimo?
4. Kokius įsakymus Bažnyčia duoda žmonėms?
5. Ar Bažnyčios įsakymai varžo žmonių gyvenimą?
6. Ar Bažnyčios mokslo pildymas tikrai yra naudin

gas žmonijai?

I 
f

NOVENOS
prie $v. PranciSkaus Asyžiečio. Kaina ............................. 15c.
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ........................  20c.
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pageltos- Kaina ............ 15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina ............................................  20c.
Stebuklingojo Mcdalikelio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

miesto gyventojų. Pasvarsčius, 
įnešimas atmestas.

Įnešta, paremta ir nutarta 
skirt auką $5.00 LDS Centrui j susirinkimas Įvyks sekmadienį, 
dėlei Intertype mašinos. Įneš-' sausio 17-tą.
ta, paremta ir nutarta skirt 
auką $5.00 dėl lietuvių tremti
nių per L. K. Federaciją.

Išrinkta apskričio valdyba 
1943 metams vienbalsiai, bū
tent. pirmininkas— S. L. Šrup- 
šas, Hartford, Conn.; vice-pir- 
mininkas — J. Bernotas, Wa- 
terbury, Conn.; raš-kė — B. 
Mičiūnienė, New Britam. 
Conn.; iždininkas K. Tamošiū
nas: iždo globėjai — A. Kau
nietis, V. Petrukevičienė; or
ganizatorius P. Jakubauskas. 
Dvasios vadas Prelatas J. J. 
Ambotas. Metinis suvažiavi
mas iš eilės paskirtas Water- 
bury, Conn.

Suvažiavimo sesijos uždary
tos malda 6-tą vai. vakare.

Po to sekė atstovų vakarienė. 
Po vakarienės įvyko trijų aps
kričių valdybų pasitarimas 

I kas link trilypės gegužinės, 
: kur buvo nuspręsta, kad gegu
žinė ruošti Hartforde. Hartfor- 

. diečiai pasižadėjo sužinoti su 
parku.

PASTABA. Jeigu nebūtų ga-
1 Įima gauti parko Hartforde, 

kreiptis tuojau į Waterbury
i arba New Haven.

Sesijų pirmininkas
A. Mičiūnas.

Rašt-kė — B. Mičiūnienė. >

LDS 69-tos kuopos metinis

po antrų mišių.
Nariai prašomi atsilankyti ir 
užsimokėti duokles už 1943 m.

Pranas Gudelis, Rast.

HAVERHILL, MASS.

Sausio 10 d., 2 vai. p. pietų, 
LDS 112-tos kp. susirinkimas 
įvyks Lietuvių Katalikų Veiki
mo Centre salėje. 80 River St., 
Haverhill. Mass. Prašome vi
sus narius ateiti ir užsimokėti 
už laikraštį “Darbininką” už 
1943 metus. Taipgi, prašome 
atsivesti į šį susirinkimą savo 
draugus ir pažįstamus prirašy
ti prie šios puikios LDS orga
nizacijos.

Kviečia Valdyba.
P. Svirskas, rašt.

CAMBMDGE, MASS.
Sekmadienį, sausio 10 d., tuo

jau po paskutinių mišių įvyks 
LDS 8-tos kp. metinis susirin
kimas, N. P. P. Marijos par. 
salėje. Visi nariai-rės malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti 
savo duokles už organą “Dar
bininką”. Visus nuoširdžiai 
kviečia — Valdyba.

• Remk šios šalies apsigynimą!

i • 
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LDSį(l 
F. ji įi 

skatina prie 
uolesnio veikimo dėl brolių lie- 
tuvių tremtinių gerovės, kurie . p 
yra ištremti iš tėvynės; taipgi' 
ragina ruošti konferencijas, i *' 
kuriose galėtų dalyvauti netik 1 
LDS nariai, bet ir pašaliečiai, i

Laiškas priimtas, ir patarta i 
atstovams mėginti rengti kon-1 
ferencijas savo kolonijose, pri- j 
sitaikant prie šių dienų aplin-; 
kybių. i

Seka kuopų įnešimai.
6 kp. įnešimai: 1. Kad vėl 

būtų rengiama trilypė gegužinė 
ateinančiais metais, 
priimtas, ir nutarta, kad būtų 
rengiama, susitariant su kitais 
apskričiais. Vietą ir laiką pa
skirti palikta būsiančiai aps
kričio valdybai. 2. Kad apskri
tis turėtų tik vieną į metus su
važiavimą. šio karo metu. Pri
imta. ir nutarta tik kartą šauk
ti, nevėliau, kai rugsėjo, arba 

'spalių mėnesį. 3. kad apskritis 
pirktų Karo Boną. Nutarta 
pirkti vieną boną už S18.75.

Atstovų įnešimai. 
Įnešta ir paremta.

C

Įnešimas

lėšos $4.12:
ka 10 dol.; T. Marijonams auka
10 dol.; Mišių šv. auka $2.00.
Viso išmokėta $34.12. Dabar
ižde randasi $50.37. Taipgi L.
P. bonas 100 dol. ir karo bonas

' $75.00. Raportas priimtas ir 
iždo globėjo patvirtintas.

Organizatorius pareiškė, kad Įnešta ir paremta, kad aps- 
jis veikė savo kolonijoj, pla-.kritis prisidėtų su auka dėl pir- 
tindamas “Darbininką”. Taip- kimo lėktuvo vardu Hartfordo

t

PETCHEL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas,

Geriausi čeverykai, vyrams, moterims ir vaikams.

447 W. Broadway So. Boston. Mass.

BROADWAY CASINO
(Buvusi BROADVVAY CAFETERIA)

GEORGE MASIULIONIS, Sav.

Geriausi valyvu ir gėrimai

377 W. Broadway So. Boston. Mass.

Give enough . . . soon enough!

PADARYTI BENDRUOMENĘ. GERESNE BENDRUOMENE — Jūsų 
Suvienytas Karo Fondas padės 235 Community Fund Agen- 
cies ir apdraus jūsų miestą ar miestelį nuo ligų, desperacijų, 
prasižengimų ir kriminalistų.

G
i 
it 
i‘ 
it 
it 
it
C 
ijt 342 W. Broadway
J

THE CLOCK TAVERN
Sav.—J. ŠARKINAS ir P. IVANAUSKAS

So. Boston. Mass.

f
★ ★

★

SILVER CAFE, Ine.
S. ZAVADSKAS. Vedėjas

PADARYTI

PADARYTI SAVO KAREIVIUS GERESNIAIS KAREIVIAIS — Jūsų 
Suvienytas Karo Fondas padės ŪSO ir vietiniams Karei
viams ir Jūrininkų Komitetui ir Karo Belaisvių Komitetui, 
kuris gelbsti juos kaip esančius karo tarnyboje, taip ir pa
tekusius į karo belaisvius.

PASAULĮ GERESNIU PASAULIU — Jūsų Suvienytas Ka
ro Fondas padės United Nation Relief Pundui, kuris pakels 
žmonėse dvasią, drąsą ir sušelps milijonus žmonių esančių 
desperacijoje, trūkstant jiems maisto, drabužių ir gyduolių.

Šiais Metais Yra Didesnis Darbas Didžiajam Bostonui.

Give enough . . . soon enough!
G R E A t F P R OS T O N U N I T E D W A R F U N D

I

I

a
Užlaikome skaniausi alų, degtinę ir vy- į* 
Patarnavimas malonus ir mandagus.
-- v

nq.
Kviečiame kaip vyrus, taip ir moteris pas 
mus atsilankyti. L*

324 Broadway So. Boston. Mass.

★

★ ★ I
s.
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vienuolyno narė. Seselė pasi
rinko sau savo per krikštą gau- 

Naujų Metų dienoje, mūsų *4 vardą ir vadinsis Sesuo Ade- 
klebonas. kun. P. M. Juras, iš- liJa-

apvs-' šiais metais Sesuo Adelija 
mokytojauja šv. Jono airių pa
rapijoj. Concord, N. H. Ji yra 
duktė Antano
Steckių. kurie 
nizacijos nariai 
ko” skaitytojai.

i Sveikiname Sesutę Adelija ir 
nedidelę sko- Prašome Dievo Jai Palaimos 

vienuolės gyvenime.

LAIRENCE, MASS

Kailiniai Yra Saugus 
Investmantas!

cherį parapijos svetainėje, sek
madienį, sausio 1-tą, 3 vai. p.p. 
Moterų Draugija rengia euche- 
rį, sekmadienį, sausio 24-tą, tą 
pačią valandą. Kadangi daugu
ma ar visas pelnas nuo šių pa
rengimų skiriamas parapijos 
reikalams, tai visi kviečiami 
atsilankyti ir paremti.

Susirinkime, sausio 3-čią, L. 
Vyčių 96-ta kuopa išrinko se
kančią valdybą 1943 metams: 
Pirm. Pranas Gudelis, V. Pirm. 
Frank Gidjunis, Prot. Rašt. A- 
lena Vaitkiūtė, Fin. Rašt. Ade
lė Markey. F. A. G.

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

davė džiugią finansinę 
kaitą iš pereitų metų. Palygini
mai su kitais metais ištikrųjų 
daug buvo padaryta, nes įtai
syta konfesijonalas. sanktuari- 
jumo kėdės, eilė bažnytinių rū
bų. ir be to atmokėta $5700 
skolos. Dabar mūsų parapija 
palyginamai turi i 
lą $19,000. žmonės džiaugiasi 
tuo labiau, kad mūsų klebonas 
pareiškė, kad yra pasiryžęs 
atmokėti bent $10.000.

ir
yra

ir

Saliomėjos 
LDS orga- 
“Darbinin-

i

Antrą dieną, pradedant Nau
jus Metus, p. O. Kindurienė at- 

, silankė
ninką
kuopos 
ninkas 
ninkas

pas LDS kuopos rasti- 
ir klausia, kada bus 
susirinkimas? Rašti- 

atsakė. kad “dar pirmi- 
susirinkimo nepaskelbė. 

”. p. 
L Kindurienė pareiškė norą tapti 

LDS nare. Raštininkas tuojau . 
išpildė aplikaciją, ir p. Kindu
rienė savo parašu pasižadėjo ' 
būti ištikima organizacijos na
rė ir užsimokėjo už visus me- 

j tus ir dar suteikė “Darbinin
kui” auką už Kalendorių. Jai 
buvo užtikrinta, kad už savai
tės gaus laikraštį “Darbinin
ką” du kart į savaitę.

p. Kindurienė yra našlė. Jos 
vyras mirė du mėnesiai atgal, 
o jos vienintelis sūnus yra ka- 

, ro tarnyboje. Ji sako: “Laik
raštis “Darbininkas” bus man 
paguoda ir suraminimas mano 
vienatvės gyvenime”. J.A.V. 

Redakcijos prierašas. Nuošir- 
sveikiname naują LDS 

narę, p. O. Kindurienę ir linki
me geriausios sveikatos ir Die
vo palaimos našlystės gyveni- 

šeštadienį. kun. J. Skalandis. me- UDS organizacijos nariai 
pakrikštyjo dvinukes Alfred ir Yra tai viena didelė šeimyna. 
Antaninos (Karoškaitės) Car-■ Todėl p. Kindurienei reiškiame 
dello. I gilią užuojautą jos mylimam

_________ ■ vyrui mirus ir linkime, kad 
Šiais metais mūsų parapijoje vienturtis sūnelis, Jung. X als- j 

pakrikštyta 23 kūdikiai. Taip-pybėms laimėjus karą, sveikas į 
gi turėta________________________ "
Mirė 
būta

Naujuose Metuose. 3-čią va
landą buvo padaryta šventoji 
valanda už kareivius ir jų tėve
lius. Šventai valandai vadovavo .,, , , . tai tikrai negaliu pasakvti .musų klebonas, kun. P. M. Ju- T.. , . . __ ’
ras. Visi susirinkusieji siuntė___  . . . .
karštas maldas į galingąja Ka
ralių. ne tik už kareivius, slau
ges ir jų tėvelius, bet ir už pa
saulinę taiką.

Po šventai valandai svetainė
je p. Petras Davidonis rodė dy
kai visiems judamus paveiks
lus. kurie buvo gana įdomūs, 
tik gaila, kad nedaugiausiai su
sirinko.

Ta pačia proga Monika Kau
pinis laimėjo U. S. boną, $25. 
vertės.

Teko sužinoti, kad mūsų kle
bonas. kun. P. M. Juras, kuris 
yra ALRK Federacijos iždinin
kas antradienį, išvyko į New 
Yorką į Federacijos ir Tautos džiai 
tarybos centro valdybos susi 
rinkimą.

keletą atsivertimų. grįžtų pas savo motinėlę Lai 
ir palaidota 16. Vedybų Dievas laimina mūsų kareivė- 

12. .liūs.

is metais, kad ir kukliai.Ši
bet labai gražiai mūsų zakris
tijono. p. Petro Raznausko bu
vo paruošta Betli 
ir 
čios 
skendo

N0RW00D, MASS.
Sekmadienį, gruodžio 20 d. 

parapijos 
Sodalietės suruošė

iejaus stainelė §v. Jurgio lietuvių 
vainikais padabinta bažny- vaikučiams

vidus. Didysis altorius Kalėdinę pramogėlę. Vaikelius 
gėlėse. , apdovanojo saldainėmis ir už-

------------- kandžiais. Kleb. kun. S. P. 
ir gruodžio 30 d., palai- Kneižis parodė judamus pa- 
Šv. Pranciškaus parapi- veikslus.

Mirė
dota iš
jos bažnyčios Jonas Sasnaus-,
kas. Aušrelė.-

MANCHESTER, N. H
Naujų Metų dienoje Sisters 

of Mercy Vienuolyno koplyčio- <rerbti 
je lietuvaitė Sesuo Adelė Stec- 
kiūtė sudėjo Dievui paskuti
niuosius įžadus ir tapo pilna to

Sodalietės nuoširdžiai dėkoja 
p. Julei Vilkišiūtei už skambi
nimą pianu ir vadovavimą mu
zikos programoj Sodaliečių pa
rengime kareivių motinas pa-

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Karia Jums reikalingi akiniai 
“įskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikmti akinius. Mes padaro 
ne dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944 
WORCESTER. MASS.

275 Mam St., Webster, Mass.

ffilliam J. Chisholm i
GRABORIUS i

'•Asnri'nlSkaa PatamavimM" j

331 Smith St., ■
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: i

Ofise: Oexter 1952 j
Namu: PI. 6286 i

MONTELLO HARDWARE 
STORE

M. J. JAKAVONIS, Savininkas
Jei nori ką nors iš reikmenų pasipirkti, ateik į 

MONTELLO HARDWARE STORE

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

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

Jei turite senus kailinius, mes permainysime į naujus, duodami už jū
sų kailinius gerą kainą. Mūsų krau
tuvėje kailinius galite įsigyti su ma
žu įmokėjimu, o likusį balansą mokė
ti mažais mėnesiniais išsimokėji- 
mais.411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

128 Ames St., Montello, Mass. *į;

Florence, Mass.

NORWOOD ENGINEERING CO

Weir Cooperative Bank

Office: 43 Taunton Green, Taunton, Mass.

savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jie yra ilgamečiai “Dar
bininko” skaitytojai. Sveiki
name!

CAMBRIDGE, MASS
SPAUDOS SEKMADIENIS

________
Jau savaitė ar daugiau kaip' 

serga p. U. Pazniokienė, veikli 
parapijietė ir įvairių draugijų j 
narė. pp. Pazniokai 
tris sūnus — Joną. Juozą ir skaitė j E Kardinolo 

trys jau yra kuriame ragina palaikyti kata
likišką spaudą. Klebonas ragi
no visus užsirašyti laikraštį 
“Darbininką” ir kitus katali- 
_____ __________ Čia augu
siam jaunimui klebonas patarė 
užsisakyti anglišką laikraštį j 

j “The Pilot”,' xuris yra tinka- 
rašėjui neteko sužinoti. kfctalikų

t

3 d. sekmadienis buvo 
kaipo katalikiškos 

platinimo sekmadie- 
Parapijos klebonas kun. P. 

išauklėjo j juškaitis per pamokslą per-

Sausio 
skirtas, 
spaudos 
nis.

mi šokiai. Alumniečiai kviečia 
visus dalyvauti ir, linksmai 
praleisti vakarą. Dalj’vaukime 
ir paremkime Alumniecių pa
rengimą. J*V

Gasparą ir visi 
karo tarnyboje, ir keturias 
dukteris, iš kurių viena yra Se
suo Kazimierietė. Nuoširdžiai 
užjaučiame p. Pazniokienei ir kiškus laikraščius. 
linkime pasveikti. Taipgi ser
ga p. Vaitkienė. Gali būti yra 
ir daugiau ligonių, bet šių ži
nių 
p. Čiubatienė taipgi buvo susir
gusi. bet jau baigia pasveikti, j c 
Melskimės, kad Dievas visiems §v Jėzaus Vardo 
ligoniams 
Melskimės 
jaunuolius, kad jie laimėję per- jj-aj maršavo iš mūsų 
galę 
sius.

Sekmadienį, sausio 3 d. įvyko 
__ ______ _____ > šventė. Tą į 

grąžintų sveikatą. jįeną §v Vardo draugijos na-: 
už mūsų karius T1(ll jr vyrai parapijiečiai ben- į 

.......___...____ ą bažnv-’
savuo- ėios į Šv. Petriko bažnyčią iš

klausyti iškilmingų pamaldų. 
Mūsų parapijiečiai vyrai 
žiai pasirodė.

sveiki grįžtų pas

SĄJUNGIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 11 d., 7:30 vai. 
re pp. Adomaičių 
namuose. 4 St. George St., į- 
vyks Moterų Sąjungos 27 kp. 
metinis susirinkimas.
duoti įvairūs raportai ir renka
ma valdyba 1943 metams. 
Svarbu, kad visos narės 
susirinkime dalyvautų 
rinktų gerą valdybą.

vaka-
Rakauskų

Bus iš-'

šiame 
ir iš-
Narė.

Sekmadienį, sausio 
vai. po pietų, įvyks 
Katekizmo pamokos.

I

I
10 d., 2 
vaikams

PROVIDENCE, R. I

LIETUVIŲ KOMITETAS 
KARO BONAMS PLATINTI 
Sausio 1 d. sudarytas Cam- 

laišk1 į b^ge lietuvių komitetas pla- 
1 ' i tinti karo bonams. Valdybą su-

■ daro šie: pirm. A. Zaveckas, 
j rašt. A. Daukantas, B. Jakutis, 
' P. Radaitis, J. Mockevičius ir 
j V. Jakas komiteto nariai. No
rintieji pirkti karo bonų ar 

, gauti platesnių informacijų a- 
j pie bonus, kreipkitės pas virš 
minėtus asmenis ir jums bus 
paaiškinta, kur, kaip ir kokius 

'bonus pirkti. Pirkdami bonus, 
' pirkite per lietuvių komitetą, 
į ar per įstaigas, kurios pažymė
tų, kad bonai perkami lietuvių, 
nes tuomi mes parodysime, kad 
ir mes lietuviai dedame pastan
gas laimėjimui šio karo pirk
dami karo bonus.I

gra-

I

LANKĖSI KARIAI
mus 

mūsų

kur

Sausio 1 dieną įvyko Cam- 
bridge Federacijos 16 skyriaus 
susirinkimas. Susirinkime kal
bėta apie Lietuvos nepriklau
somybės 25 metų paminėjimą 
vasario 14 d. Taipgi nutarta 
rengti kortavimo vakarą, ir 
gautu pelnu apmokėti katali
kiškų draugijų duoklės Federa
cijai. Kortavimo vakaras nu
matytas surengti sausio 29 d.

W. W. Doherty, Treas.

Stoughton
Phone 372

g
1§

Norfolk Lumber Co. 'I
$

Bridgewater £ 
Phone 350 !•2

2
Aukštos Kokybės Statybinė Įvairios Rūšies

Medžiaga.

į!

g 
iX I

| T.J.CLF.GHORN&CO. |
iį 95 Bridge St. Tel. 7041 |
| Lowell, Mass. |

I

f
C Season's Greetings|
Ž
>4 REMICK’S

BROCKTON, MASS.CV 
i* 
j

IŽ?i’

I

MES GALIME!

MES DARYSIME!

♦J£
i

MES TURIME DARYTI! a

HOME NATIONAL BANK |
t

MASS. I

SERGA
Sunkiai serga p. Bražinskas, 

p. Bražinskas randasi Cambrid- 
ge miesto ligoninėje ir, šią sa
vaitę pergyvens antrą operaci
ją. Gruodžio 29 d. automobilis 
gatvėje permušė p. V. Četkaus- 
ką. p. V. Četkauskui sunkiai 
sužalota koja, ir jis patalpin
tas Bostono miesto ligoninėje. 
Linkime greitos sveikatos. A.D.

BROCKTON
Xir eil. P. 

pas tėve- 
Cambrid- 
savo ka-

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Sausio 4 d. LRK Federacijos, 

skyriaus valdyba turėjo svarbų 
susirinkimą, kuriame nutarta 
rengti iškilmingą Lietuvos ne-^ 
priklausomybės 25 metų su- 

jaunuoliam, kakties paminėjimą bažnytinė- 
būtent. Bernardui Sykes ir An- je salėje. Diena paskirta vasa- 
tanui P. Kneižiui.

Šioje kolonijoje yra daug 
jaunuolių, kurie dar nėra karo 
tarnybos amžiuje ir gali būti 
šv. Vardo draugijos nariais. 
Tėveliai, paraginkite savo sū
nus įsirašyti į šią kilnią Šv. 
Vardo draugiją.

šiais metais dėl transportaci- 
jos trūkumų Šv. Vardo draugi
jos nariai negalėjo vykti į Nee- 
dhajn ir dalyvauti bendrose 
pamaldose.

Sekmadienį, sausio 3 d. įvyko 
Šv. Vardo draugijos metinės 
mišios ir bendra Komunija Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioj. 

1 Po šv. mišių kleb. kun. S. Knei- 
žis suteikė priesaiką dviem 
naujiem nariam.

I

pp. Smilgiai, gyv. 50 Tre- 
mont St., sausio 6 d. minėjo

Kalėdų švenčių proga 
aplankė gražus būrelis 
parapijos karių. Betgi ir Nau- 
jusius Metus sutikome nevieną, 
nes Naujųjų Metų proga mus 
aplankė šie kariai: aviacijos 
vyr. leitenantas J. Kapčius lan
kėsi pas tėvelius ir draugus; 
jaun. leitenantas Dr. P. Mon- 
kus svečiavosi pas tėvelius; a- 
viacijos puskarininkas J. Po
vilaitis, tarnaująs Texas,
jis eina lėktuvų mechaniko pa
reigas, pkr., L. Bartkus, taipgi 
lanko technikos mokyklą; avia
cijos eil. J. Urbonas 
Rutkauskas lankėsi 
liūs ir draugus. Mes 
giečiai džiaugiamės
riais jaunuoliais, nes mūsų jau
nuoliai neilgai eina eilinių pa
reigas, greit užsitarnauja laip
snius ir, tuomi kelia lietuvių 

j vardą. Gauta žinių iš N. J. nuo 
karo policijos puskarininko V. 
Raške^ičiaus, kuris Kalėdų 
šventes ir Naujuosius Metus 
sutiko ligoninėje. Mūsų Vin- 

ŠOKIAI cas ridamas pareigas peršalo ir
Jono draugija rengia me- susirgo plaučių uždegimu ir, 

i sirgdamas, praleido 
šventes ligoninėje. Siunčiame 
pkr., V. Raškevičiui gilią užuo
jautą ir linkėjimų greit pa
sveikti.

rio 21. Nutarta kviesti įžymių 
kalbėtojų ir turėti kitokių įvai
rumų. I

I

tinį pasilinksminimą — Šokius,, sunkiai
šeštadienį, sausio 9 dieną, 7:30 
vai. vakare, Bridge Club salė
je, 92 Plainfield St., Providen- 
ce, R. I. Gros Lapickio orkes
tras. Įžanga tik 25c. Tikimės 
skaitlingos publikos. Rep.

Remk Šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

ALUMNIECIŲ ŠOKIAI
Sausio 14 d. 7 vai. vakare 

Columbus svetainėje, 55 Austin 
St., įvyksta Alumniecių rengia-

DAYTON, OHK)
Sausio 1 d. Šv. Kryžiaus par. 

bažnyčioje įvyko p. Juozo C. 
Augusto su Amelija Čikanaus- 
kaite jungtuvės per iškilmingas 
šv. mišias, kurias atlaikė kun. 
kleb. Leonas J. Praspalius. 
Liudininkais buvo p. Juozas 
Augaitis ir p. Adelė Čikanaus- 
kaitė. Taipgi jaunavedžių paly
dovais buvo Alex. Čikanaus- 
kas, Juozas Somintus, Marga- 
reta Augustaitė ir Eloise Slu- 
žinas. Vestuvių puota įvyko 
Shell’s svetainėje, kur susirin
ko pora šimtų pakviestų svečių. 
Naujai lietuviškai šeimai linki
me ilgų ir laimingų metų.

Draugijų Sąryšys rengia eu-

i
•T.

Ii

_QUĮNC Y,MASS/

SHERIDAN’S
Drabužiai moterims ir vaikams 

Baldai

fii

C K
« 1495 Hancock St. Gran. 0114, Quincy, Mass. |

Quincy, Mass.1591 Hancock St.

Tel. Pres. 6868
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BVIETINES ŽINIOS!
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Girtuokliavimo Vaisiai MAKE 
EVERY 

i PAYDAY

—

ŽINUTĖS mūsų akys ir turėtų būti nu
kreiptos į Susivienymą, kad jis 
gražiai augtų, klestėtų.

Susivienymo vyriausieji va
dai iš Centro, mums patiekė į- 
domią ir naudingą programą, 

Sausio 24 d., So. Bostone į-'^ nau^ naril* ?avimui Pa
vyksta L. K. Susivienymo Nau- ^ram^ Bet ar mes į tai krei- 
josios Anglijos Apskričio Sei- P®ūne domės, ar mes nuošir- 
melis. Paprastai, seimeliai vyk-.^a^ Pasidarbuosime? Į šį klau
sta su įdomia ir labai svarbia atsakyti kuopos,
programa - dienotvarke, bet šis / ~
turėtų būti vienas iš svarbiau- (i Seimelį, 
šių, nes gyvename labai svarbų naui'4 naudingų sumanymų, 
gyvenimo laikotarpį, ir todėlĮ 
turime, suglaudę jėgas, bendrai vyniolika kuopų, 
išspręsti svarbiausius Susivie
nymo klausimus, kad ši žiau
rioji karo krizė nesužeistų - ne- 
suparaližuotų mūsų veikimo ir, 
nesutabdytų mūsų 
žengti pirmyn!

Visiems aišku, kad Susivie- 
nymas mūsų lietuvių katalikų 
tvirtovė. Jame mes apsidraudę 
savo sveikatą, kurs nelaimėje 
teikia pagelbą; jame apsidrau
dę savo gyvastį, kad mums mi
rus, mūsų šeima galėtų mus 
tinkamai palaidoti. Todėl mūsų

LĖK SUSIVIENYMO 
SEIMELIS

triumfo

DAKTARAI

Šou. 4476
Dr.Joseph F. Antanėlis

OPTOMETRISTAS
515 East Broadway 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir 
Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subartomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Rampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Ta Kirkianti 7119

auline Luzackas, MD ,
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
” Nuo 6 iki 8. 

Sekmadieniai* pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakar*

Seredomis:—
Nu* 9 ryto Iki 12 vai. diena.

skaitlingai prisiųsdamos atsto- 
ir prisiųsdamos

Naujoje Anglijoje turime de- 
Todėl ma

žiausiai tikimės, bent šešiasde
šimt atstovų. Svarbu skaitlin
gai dalyvauti dar ir todėl, kad 
į Seimelį atvyksta Susivienymo 
sekretorius p. V. Kvietkas. Jei
gu bus kas neaišku Susivieny
mo reikalu, tą viską nuošir- 

įdžiai paaiškins gerb. sekreto- 
irius.

Tad, kaip matote, Susivieny- 
mas mums svarbu, svarbu prie 

i jo priklausyti, ir turi būti svar
bu skaitlingai atvykti ir į šį Su
važiavimą. Patarlė sako: vieny
bėje, galybė! Tad į vieningą 
darbą, o Susivienymas išaugs į 
stipriausią fraternalę organi
zaciją.

Skaitlingai į Suvažiavimą — 
Seimelį! P.R.

i

L. KATALIKŲ SUSI
VIENYMO SEIMELIO 

VAKARIENE

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
• (LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas

Specialybė—-Akių, Vidurių 
ligų, Ausų. Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

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

Šiomis dienomis kaimy
nai pašaukė policiją, kuri 
Mr. ir Mrs. Patrick J. Lee, 
gyv. E. 2nd St., So. Bos
tone, namuose rado du 
dvinuku kūdikiu vygėje, 1 
iš kurių vienas buvo mi
ręs, o kitas visai nusilpęs. 1

Policija pašaukė Dr. V. 
G. Dusevičių (Duserick), 
kuris apžiūrėjęs kūdikius, 
paskelbė vieną mirusiu 
jau keliolika valandų, o 
kitą labai nusilpusį dėl 
nepapenėjimo. Gydyto
jas pareiškęs, kad pasta-i 
rasis kūdikis neturįs mai-! 
sto mažiausia per dvi die
nas.

Motina, kuri buvo na- 6:30 vai. vakare Avė Ma
inuose policijai atvykus, ria Radio programoj bus 
pirmiausia areštuota ir perstatytas Šv. Nikolo, 
kaltinama už girtumą. Ki- tikrojo Santa Claus, gy
ti trys vaikučiai nuo 1 iki venimas. Šv. Nikolas buvo 
4 metų buvo atiduoti į Myros vyskupas ketvirta- 
Chardon St. Home, West me šimtmetyje. Pasiklau- 
End. sykime. Iš Bostono

Tėvas areštuotas, kada WMEX radio stoties gali- 
jis atėjo į teismą pas savo ma klausytis tos progra- 
žmoną. Abu tapo sulaiky- Į ™os tinklinių ra-

ir Į stočių.

lankėsi Dr. J. F. Antanėlis, op- 
timetristas, užlaikąs savo ofi
są 515 E. Broadway, So. Bos
tone.
★ Trečiadienį, sausio 6 d. 

lankėsi p-nia Valerija Klevienė 
iš Cambridge, Mass. Atsilan
kymo proga atnaujino “Darbi
ninko prenumeratą ir pasipir- 
ko vertingų knygų.

Avė Maria Vaianoa
Sekmadienį, sausio 10 d.,

ti. Teisėjas Leo Leary pa- stočių, 
skyrė kauciją $1,000, i 
teismui dieną, sausio 6. 
Tačiau teismas bylos 
sprendimą nukėlė į sau
sio 13 d. š. m.

Kaip ši byla baigsis gal 
būti ne taip svarbu. Svar
biausia tai tas, kad dvinu-

Gubernatorius Sudėjo 
Priesaiką

i

Seimelio proga, sausio 24 d., 
South Bostono vietinė 94 kp., 
rengia puikią vakarienę Strand 
salėje, atstovų ir svečių pager
bimui.

Darbininko Kalendoriai Patinka
★ Juozas A. J. Mickeliūnas, buvęs Dariaus ir Girė

no Posto American Legion Komandierius iš Chicago, 
III. rašo:

“Šių metų “Darbininko” sieninį kalendorių ga
vau, labai dėkui. Iš tikrųjų, Chicagiečiams jis labai 
patinka, nes jame yra pilnos informacijos kas reika
linga kalendoriui. Kalendoriaus fondui siunčiu $1.00.
★ Stasys L. šrupšas iš Hartford, Conn. rašo: “Ta-i 

riu ačiū už labai gražų kalendorių 1943 m. Prisiunčiu 
$1.00 kalendoriaus lėšų padengimui. Patarčiau, kas į 
negavote, įsigyti. Tikrai nesigailėsite”.
★ W. M. Chase iš Hartford, Conn. rašo: “Aplaikiau 

jūsų 1943 m. kalendorių ir širdingai dėkoju. Šia pro
ga siunčiu $1.25. Prašau priimti mano širdingus lin
kėjimus naujų metų proga”,
★ Petronėlė Žemaitienė iš Grand Rapids, Mich. ra

šo: “Ačiū už gražų lietuvišką kalendorių. Mano drau
gės jį pamačiusios ir gi norėtų įsigyti. Siunčiu $1.00.”
★ lldifonas Stonis iš Providence, R. I. rašo: “Ačiū 

už gražų kalendorių, kuris tikrai bus namams papuo
šalas, nes jame yra labai gražių ir traukiančių paveik
slų. Stengkitės kas metai išleist, nežiūrint kiek kaš
tuotų. Siunčiu $1.00, jei trūktumėte lėšų sutiksiu ir 
daugiau atlyginti”.
★ Kazimieras Balčiūnas iš Hartford, Conn. rašo: 

“Nuoširdžiai ačiū už tokį gražų ir menišką kalendorių. 
Jis vertas ne 25c., bet mažiausiai dolerio. Kalendoriaus 
fondui siunčiu $1.00.”

Boston, Mass., sausio 7
— Šiandien gub. Leverett 

___________ ,________ SaltonštalI padarė prie- 
kų motina, kaip sako poli- Į saiką, kaipo Massachu- 
cija buvo girta, ir vienas! setts valstybės guberna- 
kūdikis mirė, o kitas buvo i torius dviem metam. Gub. 
visai nusilpnėjęs dėl ne-! 
papenėjimo. Girtuokliavi
mas yra visų blogybių 
pradžia.

Vakarienės Komitetas nuo
širdžiai dirba, kad tik svečius 
maloniai priėmus ir pavaišinus. 
Kaip atrodo, kad viskas vyksta 
puikiai. Šeimininkės jau tei
raujasi, kad tik paruošus ska
nią vakarienę. nes kaip kvieti
mo komisija pranešė (kvietimo 
komisiją sudaro — kun. A. Ab- 
račinskas. adv. K. Kalinauskas 
ir p-lė F. Grendelytė) atvyksta 
daug įžymių svečių iš tolimes
nių kolonijų. Pasilinksminimo 
komisija (Ona Ivaškienė ir Pet- 

I ras Kupraitis) pranešė, kad 
ponios Ivaškienės jaunučių or
kestrą, dainos ir deklamacijos, 
linksmins svečius vakarienės 
laiku, gi Kupraitis turi pakvie
tęs puikią orkestrą šokiams po 
vakarienės. Paįvairinimui bus 
viena kita kalbelė.

I

LANKĖSI

Pirmadienį, sausio 4 d..

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

REIKALINGA moterys vilno
niams skuduriams sartuoti. 
Darbas pastovus. užmokesnis 
geras, darbb) sąlygos puikios. 
Atsišaukite tuojau: B. & B. 
W00L STOCK CORP.. 229 A 
St., So. Boston, Mass.

(8-12-15)

“Skubiai reikia VYRO 
VARGONININKO. Kreip

tis pas Kun. J. Vaitekūną, 
350 Smith St., Providen- 
ce, R. I.”

REIKALINGA patyrusi mer
gina ar moteris dirbti skalbyk
loje —laundry. Švarus darbas: 
ideališkos sąlygos, geras užmo
kestis. Jei jūs gyvenate arti So. 
Bostone, kodėl neateiti pas 
mus pabandyti? Crovm Coat & 
Apron Supply Co., Ine., 32 Al- 
ger St., So. Boston, (arti An- 
drew Square). Apron Supply 
Co.. Ine., 32 Alger St., So. Bos
ton, (arti Andrevv SąuareL

(29-4-8-11)

SaltonštalI pradėjo tarny
bos trečią terminą. Jis y- 
ra pirmas gubernatorius, 
išrinktas trečiam termi
nui.

—

★
“Darbininke” lankėsi Pranciš
konų provincijolas Tėvas Justi
nas Vaškys iš Pittsburgh, Pa. 
Jis lankėsi So. Bostone “Varpe-i 
lio” reikalais.
★ Antradienį, sausio 5 d.,

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

Užsisakykite Tanike Pas Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islfagton Ma<

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namą Tel. Dedham 130Ą-R

★ Mrs. Peter Urban iš Pittsfield, Mass. rašo: “Ačiū 
labai už kalendorių, kuris nevien man taip patinka, 
bet ir mano kaimynams. Siunčiu S1.00 ir prašau pri
siųsti man dar vieną kalendorių.”
★ Kristijonas Zigmantas iš Lošt Creek, Pa. rašo: 

“Širdingai dėkoju už puikų kalendorių. Būtų gera, kad 
tokį puikų ir naudingą kalendorių įsigytų kiekviena 
šeima. Siunčiu $1.00”.
★ Kostantas Yukno iš Bridgewater, Mass. rašo: 

“Ačiū už kalendorių. Jis mums labai patinka. Siunčiu 
$1.00”.
★ O. Pėrekšlytė iš No. Abington, Mass. rašo: “Nuo 

širdies dėkoju už kalendorių, kurį šiandien gavau. Jis 
labai patinka mūsų šeimai. Mums, kaipo toliau gyve
nant nuo lietuvių bažnyčių jis labai yra naudingas, nes 
jame nurodyta Naujosios Anglijos lietuvių kat. para
pijų tvarka ir pažymėta kada kokioje bažnyčioje yra 
laikomos mišios. O tie paveikslai, ypatingai ant pir
mo puslapio paveikslas duoda širdžiai daug surami
nimo. Reikia sakyti, kad kiekvienas paveikslas, puo
šiantis kalendoriaus puslapius yra labai reikšmingas. 
Siunčiu kalendoriaus fondui $1.00.

Labai daug ir kitų turime, kurios sunku visus čia 
'sutalpinti. Tik paminėsime, kad nuoširdūs “Darbinin
ko” prieteliai prisiuntė kalendoriaus fondui sekami:

i^^X%^XXX3S3aat9tXSe%X%XXXSSSCXX3636XXX3S%X969S3t3tX

t

Telephone
80. BOSTON 

1058

BayViewMotorService
STUDEBAKER

Autcmoblllą Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysėių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

no vieta:

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

ioe Kapočlūnas Ir Peter Trečioką-
Savininkai

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE CF TI£E PEACF.

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res 123 Marine Road

Tel. SOUtb 3osron 2483 
COAL-COKE-GIL

Res. Šou 3729 Šou 4818

Lithuanian Furniture Co.
MOVER8—
• nsured and 

Bonded 
uocal & Long 

Olstano* 
Movlng

326 - 328 West 8roadway
So. Boston, Mass.

Priėmimo komisija irgi labai 
! skaitlinga ir. sumani svečius 
j priimti. Todėl atvykusiems sve- 
■ čiams. kad ir iš tolimų koloni- 
' jų nereikės nuobodžiauti, bet 
j būsite draugiškai, maloniai 
I priimti.

Vakarienė prasidės 6 vai. va
kare. Bilietas tik $1.5C, o kaip 
matote programa labai turi
ninga. Todėl visus nuoširdžiai 
kviečiame rengtis atsilankyti. 
Deja, į Seimelį ir vakarienę at
vyksta dalyvauti Susivienymo 

I sekretorius p. V. Kvietkas. To- 
I dėl, kuriems neaišku Susivie
nymo reikalai, atvykite į va
karienę, o sekretorius maloniai 
paaiškins. Lauksime!

Kom. Narys.I

Areštavo VyrąSo. Bostone

Sausio 6 d. vakare poli
cija areštavo tūlą George 
E. Parris, gyv. 347 W. 
Fourth St., So. Bostone, 
kuris, kaip sakoma, susi
ginčijus dūręs peiliu ar 
kuo kitu savo uošvę ir 
žmoną.

Draugijų Valdybų Adresai
SV. JONO EV. BL. 0A8ALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mas3. 

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikia
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

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

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. tth St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zalkis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mist.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS t 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Ma33. ’

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

8 Winfield St., So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Parkvay 2352-W.

Iždininkė — Ona StaniuliūtS,
177 West 7th St.. So. Boston, Mass.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadrcay. S. Boston, Mass.

Rasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St.. So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas!
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vat Draugija laiko susirinkimus kas tre 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pa.“ protokolą raštininkę.

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston, Mass.

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

PerHns Markei
P. Baltrusiūnas - p. Klinga, Sm>.

753 Broadvvay
TeL ŠOU 3120, So. Boston.

M. Pečiulienė, So. Boston, Mass................
D. Janikas, Brighton, Mass......................
P. Gelzinis, So. Boston, Mass.....................
J. Krugelis, W. Lynn, Mass......................
K. Šliužas, Methuen, Mass........................
J. Matejūnas, Buckland, Conn..................
A. Musick, Haverhill, Mass......................
A. Černauskas, Jersey City, N. J..............
M. Yankauskienč, So. Boston, Mass.........
J. Leščinskienė, So. Boston, Mass.............
J. Kavaliauskienė, Hartford, Conn..........
J. Krasinskas, So. Boston, Mass..............
Wm. Morkūnas, Hartford, Conn..............
S. Jenkauskas, Worcester, Mass...........
M. Matulis, Torrington, Conn. ...............
M. Kauklis, Kearny, N. J.........................
P. Būtvidas, Nutley, N. J.........................
E. čiočys, Prov. R. I..................................
A. Ališauskienė, Scranton, Pa.................
T. Balčiūnaitė, Newark, N. J.....................
J. Walackas, Athol, Mass.........................
J. Waitkus, Phila., Pa................................
J. Puzin, Elizabeth, N. J...........................
F. Walange, Lawrence, Mass...................
K. ir M. Kulišauskai, Worcester, Mass.
Mary Kašėta, So. Windsor, Conn.............
J. Montville, Waterbury, Conn.................
P. Sipavičius, Worcester, Mass. 
S. Mockus, Dorchester, Mass.
P. Urban, Pittsfield, Mass.........................
J. Shimkunas, Gardner, Mass.................
Kaz. Dryža, Phila., Pa...............................
O. Sliupstikienė, So. Boston, Mass.........
M. Kuderauskas, So. Boston, Mass. 
M. Zavadskienė, Cambridge, Mass.

Visiems Rėmėjams ir aukotojams nuoširdžiai dė
kojame už paramą ir aukas.

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

Visi skelbkitės “Darbininke".

GRABOR1A1

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK# 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJA3 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Avė. 
Tel COLumb’a 2537

i

I

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mase 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* 
Baisa m uoto ja* 

NOTARY FUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL KOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 

O. A. Zaletskas F. t- Z*let*k*u 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakt} 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY RUBLIO
Tel. 8OU Boston 0819 
Tel. 8QU Boston 2MB
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Iškilmingai Minės Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventę

Korėsponden t as.

RUOŠIASI VASARIO 
16 MINĖJIMUI

Ams- 
įvai- 

fabri-

Connec-ticut 
Senatoriams, 
ir kitiems į-

IVaterbbury, Conn. gruodžio 
30 d. Du vietiniai dienraščiai 
“Waterbury Evening Demo- 
crat” ir “Waterbury Republi- 
can” plačiai aprašo vietos lie
tuvių pasiruošimą minėti Vasa
rio 16. Tam reikalui sutvertas 
vietos komitetas iš 16 draugi
jų atstovų. Komiteto pirminin
ku išrinktas žinomas veikėjas 
ir kompozitorius A. Aleksis. o 
garbės pirmininku vietinis kle
bonas J. J. Valantiejus.

Vasario 16 minėjimas 
siąs liūdesio nuotaikoje.
Lietuva yra laikinai netekusi 
nepriklausomybės, bet šis mi
nėjimas taip pat būsiąs panau
dotas prisidėjimui prie Ameri
kos karo pastangų raginant 
pirkti bonus ir taup\’mo ženk
lus ir pasiruošimo padėti Lie
tuvai. kai ji vėl atgaus laisvę.

Nepriklausomybės 
komitetas 
sakyti 20 
Economic 
Lithuania 
padovanos
viršininkams, 
kongresmanams. 
vietiniams laikraščiams.

Šia proga pažymėtina, kad ir 
kitos lietuvių kolonijos ruošia
si panašiu būdu plačiai pas
kleisti aukščiau minimą kny
gą. Nashua. N. H. lietuvių ko
lonija tam 
kė dešimtį 
Economic 
Lithuania
ruošiasi papildomai užsisakyti.

Kanapkienė. pp.
Stankevičienė. 

Vaitkienė, 
Jasaitienė.

M.
A. 

Ja-

SI.75: Šv 
$2.00; Rūtos 
Apaštalavimo

Šiuo metu beveik visi 
terdamo lietuviai dirba 
ridose karo pramonės 
kuose ir daug aukojasi, kad A- 
merika laimėtų šį karą. Ams- 
terdamiečiai yra pilnai įsitiki
nę, kad Amerikai laimėjus ka
rą. ir Lietuva taps laisva ir ne
priklausoma valstybė. Tam tik
slui Amsterdamo lietuviai nesi
gaili nei savo pinigų, jėgų, sa
vo darbo, nei savo mylimų vai
kų. Jau apie 200 Amsterdamie- 
čių lietuvių yra išėję į kariuo
menę, ir įvairiuose pasaulio 
kraštuose kovoja už Amerikos 
■r

I Need Your Help!

I

Viską niekina ir keikia
| ...Ar taip gyvent m turis reikia?!
I Tai, riškimės vienybėje, 
Cyvcnkime brolybėje;
Tada pasauliui teks stebėti
Ir mūsų žodžius Įsidėmėti...
Nes niekur istorijoj, vienybė 

dar nenugalėta
Kur tik jinai likos ištesėta!

PLYTA1TIS.

Milukienė, J. Jenušonytė, M. 
Kari on aite.

PARAPIJOS ATSKAITA

viso pasaulio laisvę.

HARTFORD, CONN

šian-Pirk Karo Bonus 
dien. Jie tave ryt išlaikys.

BRIDGEPORT. CONN

NEW BRITAIN, CONN

Pereitą sekmadienį kleb. kun. 
M. Pankus per visas šv. mišias 
perskaitė parapijos metinę at

okaitą. Parapija per metus tu- 
jrėjo $24,000.00 pajamų, o išlai
dų $22,000.00. Parapijos ižde 
yra virš septynių tūkstančių 

’ dolerių. Parapijiečiai džiaugia
si išgirdę tokią atskaitą ir dė-

I

Šventės praėjo labai gražiai 
ir linksmai. Bažnyčių varpai 
nuaidėjo po visą miestą Berne
lių mišiomis. Miestas buvo pu
siau tuščias, matyt, kad daug 
žmonių buvo išvažinėjusių į ki
tus miestus..

Praeitą sekmadienį, bažny
čioje, kleb. kun. J. V. Kazlaus- 

1 kas išdavė apyskaitą iš praeitų 
metų, kuri parapijiečius nuste
bino. Pajamų buvo $19,757.75. 

į Skolos atmokėjo $5,000. Tikrai 
I reikia sveikinti kleboną ir pa
rapijiečius už tokias gražias 
pajamas. Jei taip seksis para
pijai toliau, tai skolos už metų 
kitų bus išmokėtos. Parapijos 
trostysai pasiliko tie patys — 

j Jurgis Masaitis ir Antanas Kli
maitis.

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų koja savo klebonui už darbštu- 
šventės praėjo ramiai šioje lie- mą ir vadovybę, 
tuvių kolonijoje. Pasaulinis

- karas atsiliepė į visus, ypač į savo kleboną kun.
Nuoširdžiai pasimelskime už 

.M. Pankų, 
Hali miesto centre ir dirbinėja tas šeimas, kurių sūnūs yra ka- kuris šią savaitę pasidavė pa- 
bandages ir tt. ' ro tarnyboje.

Lietuvis vaikinas. Pranas Pagal J. E. Hartfordo vysku- 
Kazlauskas šiomis dienomis iš-po patvarkymo, mūsų parapi-

. TT r, »»-- bažnyčioje Kalėdų rytą ne
buvo tokių iškilmingų pamal
dų, kaip praeityje, nei jaudi
nančių lietuviškų Kalėdinių

Kalėdas visi-vi- 
užimti darbais, 
naminiais dar-

vojingai operacijai, kad jį Die
vas stiprintų ir grąžintų sveiką 
darbuotis mūsų parapijoj.

T. M.vyko ir įsirašė į U. S. Mer- 
chant Marines. Tai gana pavo
jingas darbas ir linkime nar
siam Pranui geriausios kloties.

Pranciška Pugžliūtė įsirašė į giesmių. Šv. mišios įvyko, kaip 
WAACS, 
neužilgo išvyks į skirtą vietą 
ir pareigas. Jos brolis Antanas 
jau randasi toli nuo Amerikos.

Parapijos Šv. Cecilijos cho
ras, vadovystėje vargonininko 
Justo Balsio, rengiasi koncer
tui ir vaidinimui parapijos

BROOKLYN, N. Y Praeitą sekmadienį įvyko 
choro metinis susirinkimas. 
Valdyba palikta ta pati: pirm. 
V. Brilevičius: vice-pirm. Ane
lė Stankaitytė; rast. P. Radvi
las ir Kotrina Andriulaitytė; 
iždininkas S. Rybokas: choro 
ved. A. Stanišauskas. Linkėti
na visiems gražiai darbuotis.

IŠ KARALIENĖS ANGE
LŲ PARAPIJOS

Kiek laiko atgal mūsų para- i 
pijos klebonas kun. J. Aleksiū- 
nas ir vikaras kun. J. Laurinai
tis surinko parapijiečių sūnų 
kareivių pavardes ir padarė 
tris tabletes, kurias gruodžio 8 

i d. pašventino ir padėjo ant Pa
nelės Švč. Stebuklingojo alto
riaus. Tą dieną įvyko pamaldos 

i už mūsų kareivius. Visos moti- 
nėlės, kurių sūnūs yra karo 
tarnyboje, klūpojo vienoje vie
toje ir turėjo rankose degan- ■ Metropolitan Operos buvęs dai- 
čias žvakes. Tai buvo jaudinan- Į nininkas, Mr. Handelis. kuris 

padainuos angliškai ir lietuviš
kai. Po programos bus šokiai. 
Orkestras geras. Visi yra kvie
čiami į šių metų pirmąjį kon
certą.

“ - -1 * r 
ir teko girdėti, kad paprastai, sekmadienių tvarka.1

■ Tačiau suma buvo iškilminga, | 
ir laike sumos buvo giedamos 
Kalėdinės giesmės, kurios kėlė 
maldininkų širdis prie Kūdikė
lio Jėzaus. Kukli Betliejaus 
stainelė traukė visus prie sa
vęs. Motinos, kurių sūnūs yra 

naudai, Užgavėnių sekmadienį, karo tarnyboje, karštai meldė- 
Šiais metais sausio 22, J. M.' si ir prašė Taikos ir Ramybės 

prelatui sukanka 74 metai am- Karaliaus palaimos savo sū- 
žiaus. Iš anksto sveikinam ir nums. 
linkime ilgiausių metų. Prela-! Melskimės, kad šie 1943 m. 
tas Hartforde yra klebonu su- • būtų pergalės ir taikos metai, 
virš 30 metų. Tai gražus rekor- I kad šių metų ateinančios Kalė
das, ir Hartfordo lietuviai turi dos būtų linksmesnės visam 
jam būti labai dėkingi už jo ii- pasauliui, 
gametinius dvasinius, tėviškus Į -------------
ir lietuviškus patarnavimus.: PARAPIJA SUDEGINO
Jisai daug gera yra padaręs Į SKOLAS
lietuviams katalikams ir ben- I Gruodžio 26 d. Šv. Andriejaus 
drai lietuviams. Hartfordo lie- i parapijos parapijiečiai skait- 
tuvių maldos bus gausiai siun- Į lingai susirinko į parapijos sa- 
čiamos Dievui Jo Malonybės j lę išklausyti kalbų ir pasi- 
intencija. džiaugti, kad Naujuose Metuo-

Norime padėkoti visiems už j se parapija bus be skolų.
Kalėdines korteles - dovanas,; Šiame parengime kalbas pa- 

’o raporteris ypatingai dėkoja sakė kleb. kun. M. Pankus, kun. !igjiu atminčiai. 
' už cigarus, kurių jisai šimtais V. Ražaitis, kun. dr. Liutkus ir po vieną rytą, eidama iš 
gavo, ir dabar įsikandęs rašo, teisėjas W. F. Mangan. V isi darbo, užėjau į bažnytėlę. Su- 
Raporteris turėtų būti dėkin- pareiškė džiaugsmą, kad para- kalbėjus poterėlį ir išklausius 
gas taip gi už žinutes, kurias ■ PUa atmokėjo visas skolas, ir §v. mišių, pasilikau trumpam 
gauna nuo pavienių asmenų ir užbaigs senuosius metus be laikui ir žiūrėjau į Motinėlės 

! draugijų. Tikimės, kad šiais 43 j skolų. Pakvietė p. P. Kochans- j Marijos altorių. Mąsčiau sau, 
metais Hartforde nestigs žinu- kienę sudeginti mortgičių po- dėlko nepuošia Marijos altorė- 

i čių ir pasiryšime tas žinutes; pierius. p. Kochanskienė yra; Ho gėlės, bet tabletėlės su var- 
lietuviškajam 
šviesti.

Linkime visiems 
šių Naujų 1943 metų! šiais me
tais lietuviai darbuokimės dar 
daugiau Amerikai, nepamirš- 

______ O.
nuvykęs pre- mes galime daug jai nuveikti.

i jeigu tiktai norėsime. Kaip 
kalboj sako: Where 

rėse Moterų Sąjungos 17 kuopa there’s a will, there’s a way. 
surengė salėje mokyklos) va- Kas nori, tas gali. Visi galime 

i karienę su šokiais. Susirinko nors maldele remti Tėvynės 
gražus būrelis lietuvių ir prie- reikalus. Pas Dievą malda dau- 
telių. Buvo atsilankę kunigai »^au reiškia, negu kulkos. Mal- 

_1 Vilčiauskas ir Kripas. Lietu- dos smarkiau lekia, negu kul- 
Kalėdų viai savo pastogėje labai gra- k°s pas Dievo sostą.

•žiai ir linksmai sulaukė Naujų Kreipkimės į dangų 
Votn ir aonnnchic jjž mūsų kraštą brangų,

vyk-
nes

minėjimo 
taip pat nutarė užsi- 

egzempliorių “The 
Reconstruction of 

after 1918”, kurią 
įvairiems miesto 

senatoriams, 
knygynams ir

reikalui jau užsisa- 
egzempliorių— ‘The 
Reconstruction of 
after 1918” ir dar

A.MSTERDAM, N. Y

Vardo 2 
•SI. 50: 
$1.30:

KALĖDOS HARTFORDE
Pas mus šįmet Kalėdos buvo 

gražios. Prieš 
sos buvo labai 
pirkinėjimais* 
bais.

Kalėdų ir Naujųjų Metų šven
tėse buvo sugrįžę šie kareiviai: 
Kazimieras Barolis (iš Ver-

■ mont), Antanas Manikas (’šI
Oklahoma), Stasys Plikaitis,

■ Antanas Mašiotas. Edvardas 
Kripas (iš Carolina), Juozas 
Laurynaitis (S. Carolina). Gal 
buvo ir kitų, bet neteko suži
noti. Visi gerai atrodo ir visi 
džiaugiamės juos pamatę.

Sekmadienį prieš Kalėdas, 
parapijos mokyklos salėje, mo
kyklos vaikučiai atliko labai 

' gražią programą. Atsilankė 
. Prelatas Ambotas, kun. Kri
pas. Seselės Pranciškietės ir 
daug kitų mokyklos vaikų 
prietelių. L;etuviškuoju Santa 
Claus buvo Stasys Šimkus.

Tą patį vakarą turėjo savo 
metinį Kalėdinį vakarą vietinė 

I Vyčių 6-toji kuopa.
J. M. prelatas Ambotas, 1 
gai Vilčiauskas ir Kripas, 
(dentistas) Krikščiūnas 
žmona.
skas iš Waterbury ir gausingas
Vyčių

j Kalėdų dėduku buvo Stasys Jo-
; kubauskas.

Moterų Gildąs turėjo savo 
Kalėdinį vakarą Bond Hotel. 

j Dalyvavo iki 80 Gildos narių ir
■ draugių. Santa Claus buvo 
Petras Jesmentas. Gildąs šį
met. kaip kasmet, apdovanojo 
9 vargingesnes lietuvių šeimy
nas valgiais, dovanomis ir tt.; 
Taipgi nepamiršo parapijos Ii-! 
gonių.

Po Kalėdų į kunigo daktaro
Starkaus (25 metų kunigystės) : darni pavergtos Lietuvos, 
sukaktuves buvo r._
latas Ambotas. Į jeigu

Šįmet Naujųjų Metų išvaka- j anglu

Į

Dalyvavo 
kuni- 

dr.
su; 

kareivis Julius Vilčiau-

ir jų prietelių būrelis.

Ateinantį sekmadienį, sausio 
10, įvyks choro koncertas ir 
vaidinimas labai gražios kome- 

! dijos “Supredentas ir Jo Gen- 
gė”. Choras pasirodys su nau
jomis dainomis: vietiniai solis
tai ir svečias iš New Yorko,

čias žvakes. Tai buvo iaudinan- 
tis reginys. Motinų skruostus 
vilgė gailios ašaros ir virpėjo 
širdis. Gal ne viena motina 
kreipėsi į Mariją: “O Motinėle, 
Marija. Tavo globai pavesta 

■ mano sūnus. Globok jį. kad jis 
' išliktų gyvas ir sveikas sugrįš- 
' tų į namus”.

Laike pamaldų buvo išdalin
ta lapeliai su P. Švč. Stebuk
lingosios medalikėlio paveiks-

Praeitą pirmadienį palaidota 
p. Blažienė, buvusi iš pirmųjų 
parapijiečių. Laidotuvės buvo 
iškilmingos. Dalyvavo šeši ku
nigai ir daug žmonių.

WATERBURY, CONN. — tuvėse. Laidotuvėse patarnavo 
Gruodžio 29 d. įvyko Federa- J. Delnikas ir sūnus, 

cijos 22 skyriaus susirinkimas. 
Perskaitytas laiškas p. Jono 
Budrio. Lietuvos Generalinio 
Konsulo, kuriame p. Budrys 
pataria minėti Lietuvos 25 me
tų nepriklausomybės sukaktį.

Nutarta minėti Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
šventę — vasario 16. Kviesti 
kalbėtojus iš Federacijos Cen
tro ir įžymius Amerikiečius, 
kurie yra Lietuvai ir lietu
viams nuoširdūs ir prietelingi. 
Paskirta S30.00 nupirkimui 20 
knygų anglų kalba, kurią para
šė p. Simutis, apie Lietuvą. Tas 
knygas pasiųsti 
gubernatoriui, 
Kongresmanams
žymiems asmenims.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Jubiliejų minėti programą su
ruošti ir kalbėtojus pakviesti 
išrinkta komisija: kleb. kun. J. 
Valantiejus, kun. B. Gaurons- 
kas, komp. A. Aleksis. V. Jakš- 
taitė. M. Andrikytė. A. Janu- 
šaitienė. p.
Karinauskienė.
Luinienė. Šmotienė, 
Girdzijauskienė, 
Daugilienė. Petrauskienė.
Kašėtaitė. Barkauskienė, 
Šambarys. J. Kairys ir P. 
kubauskas.

Numatyta programa: prakal
bos. koncertas, šokiai.

Iš šios kolonijos yra apie 300 
lietuvių jaunuolių Dėdės Šamo 
karo tarnyboje. Federacijos 
skyrius kiekvienam lietuviui 
kariui, kas jis nebūtų. Šv. Ka
lėdų proga pasiuntė sveikini
mus ir pinigines dovanėles po 
SI.50. Federacijos skyrius dė
koja visiems ir visoms darbi
ninkams. kurie dirbo, kad laiš
kai ir dovanėlė pasiektų mūsų 
karius.

Sekančios draugijos pridavė 
aukas į Federaciją: Gyvojo Ro
žančiaus 
skyrius 
Maldos
Tretininkų SI.20.

Federacijos 22 skyriaus val
dyba 1943 m.: Garbės Pirmi
ninkas kun. J. Valantiejus: 
dvasios vadas kun. B. Gaurons- 
kas: pirm. komp. A. Aleksis: 
vice pirm. Magdė Karinauskie
nė ir Juozas Bernotas: prot.. papuoštas, 
rast. Valerija Jakštaitė: fin. 
rast. Anelė Janušaitienė; ižd. 
Petras Jakubauskas: maršalka 
Matas Skistimas: koresponden
tė Marcelė Andrikytė į anglų 
spaudą, pp. Kanapkienė ir 
Dumšienė ir p. P. Jakubauskas 
į lietuvių spaudą.

Pirm. A. Aleksis pareiškė, 
kad vykstąs į Federacijos Cen
tro suvažiavimą New Yorkan 
sausio 7 d.

Trumpai apie lietuvių karių 
draugiją. Ši draugija išaugo 
didelė nariais: užprašė daug 
šv. mišių už karius: turi savo 
korespondentą ir gyvai veikia. 

Naujų Metų rytą mirė Pra
nas Kazlauskas. Palaidotas 
sausio 4 d. iš Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos bažnyčios Kal
varijos kapuose. Paliko nuliū
dime žmoną ir du sūnus: vie
nas sūnus yra karo tarnyboje, 
o kitas dirba Hartforde lėktu
vų dirbtuvėje ir yra inžinų ins
pektorium. Abu sūnus dalyva
vo savo mylimo tėvelio laido-

Kalėdų Švenčių metu Ams
terdame svečiavosi Tėvas Jus
tinas Vaškys. O. F. M. Kalėdų 
naktį svečias atlaikė Bernelių 
Mišias ir pasakė šventei pritai
kintą gražų pamokslą. Įvairias 
Kalėdines giesmes giedojo ga
baus muziko p. Olšausko išla
vintas parapijos choras. Didy
sis altorius ir Betliejus buvo 
gražiai Seselių Pranciškiečių

Bažnyčia 1
naktį buvo pilna žmonių.

Tėvas Just. Vaškys Amster- ' 
dame išbuvo iki Sausio 4 d. Ir| 
Naujų Metų dieną, 
dieniais gabus pamokslininkas ’ somybės šventės

. Minėjimas įvyks | 
parapijos mokyklos salėje, ir; 
kiek ankščiau ar vėliau vasario 

l 1G dienos.
Lietuviai, mūsų pareiga pri

siminti tas šventes, ir daly- 
: vauti. Kurie dar jaučiamės esą 
Į lietuviais, visi - visos eikime į 
tą paminėjimą. Jeigu patys 
lietuviai neminės, tai KAS?

Neužilgo, rodos. Vasario 6, į- 
vyks vakaras, kurį rengia Rau
donasis Kryžius (vietinė lietu
vių kuopa). Pelnas skiriamas 
mūsų lietuviams kareiviams ir 
kitiems geriems tikslams. Visi 
remkime tą vakarą.

Mūsų moterys ir mergaitės 
darbuojasi Raudonojo Kry
žiaus reikalais. Pp. Giedraičių Nes matome lietuviai, 
namuose kartą į savaitę susi- Kur darbas, ten gerbūviai. 
renka siūti ir tt. Kitos eina Kas nedirba, tinginiauja, 
kartą į savaitę į seną St&te < Kritikuoti nesiliauja,* *

Metų ir senuosius palydėjo.
Hartfordo lietuviai ruošiasi 

ir sekma- Prie rimto Lietuvos Nepriklau- 
VasarioI

savo turiningais ir praktiškais . minėjimo, 
mūsų laikams pritaikintais pa-, 
mokslais sužavėjo visus. Savo, 
maloniu ir draugišku būdu, Tė
vas Vaškys visiems Amsterda- 
miečiams paliko giliausi įspū
dį.

I

Kun. J. Židanavičius. Ams
terdamo Lietuvių parapijos 
klebonas, paskutiniu laiku bu
vo vėl kiek sunegalavęs, bet da
bar sutvirtėjo ir kasdieną lai
ko mišias bažnyčioje, daug 
skaito ir kuria net naujus eilė
raščius.

Gerb. Jubiliatas daug sieloja
si savo mylimos Tėvynės rei
kalais. bet kartu ir džiaugiasi, 
kad su visais Amsterdamo lie
tuviais galės švęsti š. m. vasa
rio 16 d. Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę!

i

I

Parapijos priaugančiųjų mer
gaičių choras turėjo savo pri- 
vatišką pasilinksminimą laike 
švenčių, o dabar ruošis prie 
lietuviškų šokių, kur dalyvaus 
14 dieną vasario, Lietuvos Ne
priklausomybės 25 metų su
kakties minėjime. Parapijos 
choras suvaidins gražų veika
lą su dainomis: “Laisvos Lie
tuvos Atgarsiai”. Šis veikalas 
nėra ilgas, bet patrijotinis, su 
gražia Lietuvos liaudies muzi
ka. Vaidintojai jau pradėjo 
mokintis. (Jei kitos kolonijos 
norėtų gauti šį veikalą, tegu 
kreipi įsi šiuo antrašu: 387
Warren St., Bridgeport, CtJ. 
Šiame minėjime bus ir solisčių 
iš chor'stų; bus vietinių ir sve
čių kalbėtojų. Po programos 
bus šokiai.

pasauliui nu- seniausia šios parapijos para-1 dais mūsų karių. Vietoj aukš- 
; pijietė ir veikėja. Deginime da- ■ čiau galvos žvaigždelių vainiko 

su mėlynomis 
Dešinėje alto-

■ riaus pusėje Amerikos vėliava, 
j o kitoje pusėje vyskupijos vė
liava. Taip gražiai atrodo Mari
jos altorius. Bežiūrėdama į al
torių. užsnūdau. Rodos, matau 
pilną bažnyčią jaunuolių karių, 
sugrįžusių iš karo, kurie klū- 
poja prieš P. Švč. Marijos alto- 

| rių. Mano širdis sudrebėjo. At- 
• vėriau akis, bet tų kareivių nė
ra. Po tokio vaizdo jau neėmė 

Kartu su vaikučiais! manęs miegas. Kilo gilios sva- 
dalyvavo gausus būrys parapi- jonės. 
jiečių, kurie turėjo daug malo
numo ir džiaugsmo, matydami nėle Marija, ar tikrai man ka- 
vaikučių gabumus, kuriuos da teks pamatyti tokį vaizdą, 
mokina Seserys Pranciškietės. | kokį aš mačiau užsnūdus, kada 
Scena buvo gražiai papuošta, sugrįš mūsų sūnūs kareiviai, ir J 
Atvyko ir Kalėdų dėdukas ir visi kartu klūpos prieš Marijos 
apdovanojo vaikučius dovanė-; altorių, melsis ir dėkos Dievui 
lėmis. Klebonas kun. M. Pan- ir Marijai, kad leido sveikiem 
kus įteikė dovanas altoriaus • sugrįšti pas savuosius. Tikra, 
berniukams. Garbė tėveliams, kad sugrįžę nepamirš savo ku- 
kurie leidžia savo vaikelius į nigų, kurie už juos meldžiasi, 
katalikiškas pamokas. Padėka savo tėvelių ir geradarių. 
Klebonui ir Seselėms už rūpės- Nors esu silpna rašytoja, bet 
tingumą. tokio gražaus sumanymo, ko-

------------- 1 kis įvykdintas mūsų bažnyčio
je, negaliu praleisti neaprašius. 
Esu dėkinga mūsų parapijos 
kunigams.

linksmiau-gyvavo vienas liudininkas, ku-jyra karūnėlė 
ris tuos popierius buvo pasira- i žvaigždelėmis, 
šęs. būtent, Mykolas Gutaus
kas.

Dalyviai buvo pavaišinti ska
niais užkandžiais.

Sugiedota Amerikos ir Lie
tuvos himnai, o po to links
mintasi iki vėlumos.

I

I

Parapijos vaikučių Kalėdinė 
pramogėlė j vyko gruodžio 27 
d., parapijos salėje, vakare po 
pamaldų.

O Dieve, Brangus ir Tu Moti-
L’ž mūsų kraštą brangų, 

O Jis tikrai mums bus 
Malonus, paklusnus.

NAUJIEJI METAI

Jau šių metų laikas, 
Vos kūdikėlis... vaikas

i Naujos energijos, 
Besiveržiančios ambicijos! 
Kas nori, tas gali, 
Šiais metais savo šalĮ 
Dar labiau mylėti, 
Jai daugiau padėti.
Iš metų pereitųjų, 
Vengkim klaidų tųjų, 
Kurios slėgė vienybę 
Ir skaldė mūs galybę. 
Kelkimės į dangų 
Už mūs kraštą brangų, 
Didvyrių Žemės žmonės 
Išsemkim sau malonės. 
Darbas, prakaitas, kraujas, 
Lai būna šūkis naujas,

Šv. Jurgio draugija ateinantį 
mėnesį minės savo 50 metų 
sukaktuvių Jubiliejų. Rengimo 
komisijon įeina draugijos val
dyba: A. Tuska, A. Klimaitis, 
J. Lučinskas ir J. Stanislaus- 
kas. Komisija ir valdyba yra 

'labai sumani, ir matyt, kad šis 
• paminėjimas nepraeis papras- 
■tai. Gal bus surinkti draugijos 
tvėrėjai ir išleista apie draugi
jos darbuotę istorija.

i

NAUJŲ METŲ IŠVAKARĖSE
Šv. Onos draugija suruošė 

, šaunią vakarienę, lietuvių sa- I
Įėję. Dalyvavo daug svečių ir 

i viešnių.
Šios draugijos valdyba ir ii- į 

gametė pirmininkė ir raštinin
kės labai gabiai vedė draugijos 
reikalus. Taigi tapo perrinktos 
ir šiems 1943 metams, būtent: 
pirm. O. Jenininienė; vice- 
pirm. O. Valinčienė; iždininkė 
K. Jenušonienė; raštininkės S.

l

Kareivio Motina.
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Kun. A. Zenevičius baigė pa
rapijos lankimą, kur jam tik
rai gerai pavyko. Jis gavo vi
sus parapijiečių antrašus ir pa
vardes atmintinai 'žino, 
metą jam vadovo visai 
kės.

Kitą 
nerei-

I Pas mus daug žmonių 
mat dažnai oras mainosi.

serga,

Į Bridgeportą atvykęs jauni
mas iš kitų miestų ir darbus 
gavęs, su lietuviais mažai da
lyvauja. Geriausią jaunimą te
ko sutikti parapijos chore, ku
ris prisidėjo, tai iš Lawrence, 
Mase, ir Scranton, Pa., o kur 
kiti, tai tik Dievas žino. O.




