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--------------------------------------------A★ Wilkes-Barre, kietųjų 

anglių mainierių streikas 
prieš pakeltas unijos mė
nesines mokestis, sudarė 
pavojų pritrūkimo kietos 
anglies karo dirbtuvėse ir 
todėl manoma, kad val
džia perims kasyklas į sa
vo kontrolę.
★ Cocoanut Grove, Bos

tone, naktinis klubas, kur 
per neseniai įvykusį gais
rą sudegė arti 500 asme
nų, neteko gėrimų parda
vimo leidimo visam lai
kui. Tokį nuosprendį išne
šė leidimų išdavimo ko
misija. Esą negalima to
kių vietų kartotinai atida
ryti panašiam bizniui, kur 
šimtai žmonių sutiko mir
tį.
★ Šioje šalyje vedybų 

rekordas 1942 metais pa
siekė aukščiausią skaitli
nę kokią buvo šios šalies 
istorijoj. Vedybų buvo 
1,800,000 ir tai manoma, 
kad to priežastis tai ka
ras.
★ Valstybės policija su 

valdžios agentais susekė 
didelę loteriją, kuri siekė 
$90,000,000 sumą. Areš
tuota 23 vadai ir padėti po 
didele kaucija. Keletas 
trokų įvairių dokumentų 
išvežta, kaip įrodymų jų
loterijos darbo. Manoma, Lietuvaitė—KlIOpOS Vadas 
kad nusikalsta prieš val
džios mokesčių įstaty
mus, kurių apytikriai pri- 
skaitoma, galėtų būti, a- 
pie $1,500,000. Visą areš
to eigą veda Massachu- 
setts valstybės generalis 
prokuratorius ir valsty
bės policija.
★ Nauja sutartis, kurią 

Jungtinės Valstybės ir 
Anglija pasirašė su Kinija 
atneša naujų vilčių ir ma
žoms tautoms ir taipgi In
dijai, kad po karo atgaus 
savo nepriklausomybes. 
Kinija suteikė plačias tei
ses naudotis jos teritorija 
kovoj su japonais. Kinijos 
vadas Ūang-Kai-Šek, pa
reiškė, kad ši sutartis ne
tik sudrūtins vienybę da
bartiniu laiku Suvienytų 
Tautų, bet ir taikos metu. 
Iš to seka, kad Atlanto 
čarterio užakcentuotos 
keturios laisvės bus po 
karo praplėstos visų tau
tų gerovei.

Ar Ir Iš Lietuvos Vaikų 
Naciai Ims Kraujų?

(LKFSB) Lenkų spau- 
agentūra nusiskun- 
kad naciai begelbė- 
savo sužeistus ka- 
transfūzijoms ima
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ANGLIAKASIAI ATSISAKO 
GRĮŽTI DARBAN

Gali Būti Paskelbtas Karo Stovis
Wilkes-Barre, Pa., sau-jniuose esančios mergai- 

T j.-. tės įr moteryS esančios,
pasiryžusios pakelti visus 
sunkumus dėl demokrati
jų laimėjimo.

šio 14 — Jau šešiolika die
nų kaip streikuoja anglia
kasiai kietųjų anglių ka
syklose. Streikas kilo dėl 
pakeltų unijos mokesnių 
po 50c. į mėnesį. Bet dabar 
jau reikalaujama, kad ir 
kompanijos pakeltų po 
$2.00 į dieną.

Susidarė rimtas pavojus.
Anglių trūkumas buvo. šiomis dienomis Kovo jan- 
jaučiamas ir taip, o dabar čių Prancūzų tautinis ko- 
susidarė krizė. Dėl trūku- mitetas priėmęs komunis- 
mo anglių šioje šalyje, ne- tų partiją vieningai veikti 
begali jų siųsti į Kanadą, prieš nacius. Spėjama, kad 
kaip buvo daroma iki šiol, tai buvo Kominterno įsa- 

Karo Darbo Taryba įsa- kymas komunistams įvyk- 
kė darbininkams grįžti dyti susitarimą. Komunis- 
darban. Tačiau darbinin- tų partija jau pasiuntė sa
kai savo unijos lokalų su- vo atstovą Ferdinand Gre- 
sirinkimuose dauguma nier tartis su Prancūzijos 
balsų įsakymą atmetė. Pra- valdžia ištrėmime, 
matoma, kad bus paskelb
tas karo stovis.

i

Motery Armijoje
(LKFSB) lVorcesterio 

lietuvaitė Albina H. Šim
kus savu noru įstojusi į 
moterų armiją WAAC, 
sėkmingai išėjusi apmo
kymą, gavo Third Officer 
laipsnį, kas prilygsta Se- 
ccnd Lieutenant rangui 
U. S. armijoje. Ji yra kuo
pos komandierė moterų 
armijos stovykloje Fort 
Dės Moines, Ia. Neseniai 
ji buvo parvažiavusi pas 
savo motiną atostogų ir 
laikraščių koresponden-j 
tams papasakojo, kad mo
terų armijoje yra draus
mė kariška, moralė gera. 
Atsižvelgiama į moterų

Komunistai Gali Pakenkti 
Prancūzų Vienybei

Londonas, sausio 14 —
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KARUI SKIRTA 77 BILIJONAI DOLERIŲ
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Prezidentas Įteikė Kongresui 
109 Bilijonų Dolerių Karo

Grenier, atvykęs į Lon
doną, pareiškęs, kad komu
nistų partija remsianti ge
nerolo de Gaulle kovą prieš 
nacius. Tačiau gen. Giraud 
komunistus įtariąs ir prisi
bijo, kad nepakenktų pran
cūzų tautai vieningai veik
ti dėl Prancūzijos išlaisvi
nimo. Iš šiaurės Afrikos, sausio

Galimas dalykas, kad ko- — Jung. Valstybių karo randa, 
munistai veiks taip, kad po lėktuvai (Fortresses) puo- liai, kurie tarnauja oku- 
karo Prancūzija taptų so- ’ ~ ’
vietinė valstybė.

New Yorke, pagerbia 112 metinėse ceremonijose
Simon Bolivar’s mirtį. Paminklo šešėlyje Frederick liepos 1 d. š. m. 
Hasler ir John Clisham padeda pagerbimo vainiką.

VVashington, D. C., sau- .Valstybių 1943-1944 m. 
šio 14 — Pereitą pirma- karo biudžetas yra dides- 
dienį, sausio 11 d., Prezi- nis už visų pasaulio ka- 
dentas Rooseveltas įteikė riaujančių valstybių su- 
Kongresui reikalavimą dėjus į krūvą biudžetus, 
paskirti $108,903,047,923 Prezidentas Rooseveltas 
valstybės išlaidoms pa- pranešė, kad valstybės 
dengti 1943-1944 metais, skolos jau pakilo iki 112 
Iš tos milžiniškos sumos 
karo reikalams skiriama 
100 bilijonų dolerių.

Kad sukelti- šią baisiai 
didelę sumą pinigų, Prezi
dentas reikalauja 16 bili
jonų dolerių daugiau su
kelti mokesniais arba pri
verstino taupymo būdu. 
Naujieji metai prasideda

Amerikos lakūnai Sunaikino
34 Priešo Lėktuvus

1943 m.
Ginklams I
Išmokėjimai. 
Kelionės išlaidos 
Industrijos 

statybai 
Lend-lease ir 

kitos išlaidos

S43.000.000.000

15.000.000.000

8.0°0.000.000

mano persekioti. Jei atsi- 
kokie parsidavė-

Lenkų Vyriausybės Galvos 
Pareiškimas Vilniaus 

Klausimu

lė nacių ir italų lėktuvus į 
Castel Benito sCbvykloje ir pasimerkiame.
jų 20 sunaikino. Castel Be- janti lenkų agitacija prieš 
nito stovykla yra 10 mylių 
'į pietus nuo Tripoli. Taipgi 
Libijoj nušovė dar 14 prie
šo lėktuvų. Visi J. V. lėktu
vai grįžo į savo stovyklą.

i
| Angliję Atvyko Du 

Lietuvos Žydai

(LKFSB) Pereitų 
pabaigoje per Aziją

metų 
atvy-

(LKFSB) “The polish 
review” išspausdino gen. 
Sikorskio pasikalbėjimą 
su spaudos atstovais. Į 
korespondento klausimą,

psichologiją ir jų stovyk- kaip Lenkija žiūri į lietu- 
loje net esąs įrengtas vių siekimus Vilniaus ko j Londoną du turtingi 
beauty parlor, joms lei-j klausimu, Lenkijos pre- Kauno žydai. Akyvaizdo- 
džiama turėti ir lipstiką,jmieras atsakė: “AS —- - ...
ir pašokti, bet šiaip jos.zentuoju 
turi griežtai laikytis ka-' Lenkiją, j* tie K
riškų taisyklių. Maistą tu- kai ją užpuolė vokiečiai ir mį’nciami 
ri gerą, keliasi 6:30, o lei- ne man priklauso sugesti 
tenantei Albinai tenka jonuoti kokius teritoriali 
keltis 5:45. WAAC dali- nius pakeitimus”.

I I

Sovietai Triuškina Nacių Karo 
Jėgas Voronežo Apylinkėje

dos 
džia, 
darni 
rius 
kraują net iš Lenkijos ne
pilnamečių, vaikų. Iš kai- 
kurių paimamas toks di
delis kraujo kiekis, kad 
pakenkiama jų sveikatai, 
žinomi net ir mirties at-į 
vėjai nuo to. Supranta
ma, kad 
kams, 
gaunant 
jančioje
mus kraujo susidaro svei
katai ir net gyvybei pavo
jus. Su visu kultūringuo
ju pasauliu mes protes
tuojame prieš tuos nacių 
barbariškumus.

augantiems vai- 
nepakankamai 

maisto badau- 
Europoje, paė-
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Kaukaze Užima Naujas Pozicijas 
Naciai Ištraukia Savo Karo V adus

Is Stalingrado
Londonas, sausio 14 — 

Reuterio korespondentas 
iš Maskvos praneša, kad 
naciai lėktuvais išveža iš 
Stalingrado savo vyriau
sius karo vadus.

Londonas, sausio 14 — 
Raudonoji armija kasdien 
užima po keletą apgyven
tų vietų Kaukaze. Pasta
ruoju laiku vėl užėmė 12 
kaimelių. Smarkios kau
tynės įvyko Voronežo a- 
pylinkėje. Per vieną dieną 
sovietų raudonoji armija 

; pasivarė 50 mylių pirmyn 
i į šiaurvakarus. Užmušė 
šimtus nacių kareivių ir 
100 jų paėmė į nelaisvę.

bilijonų dolerių, o 1944 
m. birželio 30 d. valstybės 
skola bus apie 210 bilijo
nų dolerių.

Tauta buvo užpulta. Tad 
reikia gintis, neatsižvel
giant į išlaidų didumą, sa
ko Prezidentas. Visi, kaip 
vienas turi aukotis ir dirb
ti, neatsižiūrint kokiai 
kas partijai priklauso. 
Visi turi vieningai ginti 
savo šalį, jos nepriklau
somybę ir laisvę.

Naciai Sudaro Armiją 
Estijoj

i

5.000.000.000

Viso $77.000,000.000

1944 m.
pantams, tai mesijuos irgi Ginklams $66.000.000.obo

Išmokėjimai, 
Kelionės išlaidos 
Industr. statybai 
Kit. statybai 
Lend-lease ir 
kitos išlaidos

įjuos irgi
Nesiliau-

lietuvius tik gadina gerus 
kaimyninių tautų santy
kius ir pasitarnauja ne 
kam kitam, kaip vokie
čiams.

Lietuviai Alasko je

21.000.000.000
2.000.000.000
5.000.000.000

6.000.000.000

Viso $100.000.000.000

Apskaičiuojama, kad J.

Stockholm, Švedija, sau
sio 14 — Iš Helsinki prane
ša, kad Estijoj naciai orga
nizuoja jaunus vyrus karo 
tarnybai, kurie bus siun
čiami į Rusijos karo fron
tą.

Tas parodo, kad naciai 
visuose okupuotuose kraš
tuose organizuoja jaunuo
lius į karo tarnybą. Tačiau 
tos armijos gali padaryti 
galą nacių rėžimui okupuo
tose šalyse. Jos gali atsuk
ti ginklus prieš pačius o- 
kupantus.

J. V. Lėktuvai Puolė Neapolį
(LKFSB) USA dalyje, 

kuri arčiausiai prisiglau-i 
džia prie Sibiro ir Japoni
jos, Alaskoje yra keletas
desėtkų lietuvių. Kaiku- Cairo, Egiptas, sausio 14, vienas italų kovinis lėktu- 
rie tarnauja kariuomenė- Pranešama, kad Jung. Vai- vas.
je, kiti gi dirba prie vai- stybių bomberiai puolė I- 
džios darbų ar prie gelž- talijos miestą Neapolį. Su- 
kelio. Šiaip jau lietuviai naikino įvairius laivus, 
Alaskoje daugiau dirba stovėjusius prieplaukoje, 
anglių ar aukso kasyklo- ir išgriovė krantines ir pa
se. Darbas ten sunkus, status uoste. Priešo lėktu- 
bet gali uždirbti
dolerių per dieną. Vienas suko jie priešlėktuvines 
lietuvis turi pelningą dar- patrankas.
bą Alaskoje gyvenančio Negrįžo du J. V. bombe- 
graiko užeigos name. iriai. Tačiau numuštas ir

■
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as repre- je sunkumų, kuriuos izra-

(atstovauju) eiįtai kenčia nuo okupan- 
kokia ji buvo, Įje Kauno žydai prisi-

______ i gyvenimą lais
voje Lietuvoje vienam lie
tuviui Londone pareiškė: 
“Lietuva ir 
buvo mūsų 
mūsų laisvė, 
tovė. Mes 
kiekvieną akmenį Kauno 
gatvėse išbučiuoti”.

‘TŠŠŠS" i Alijantai Atakavo Norvegiją Ir
f

įspėja Unijas Ir Kompanijas

Kaunas tai 
gyvenimas, 
mūsų šven- 
privalėtume

sau-
Karo Darbo Ta-

ir po 12 vai puolėsi ginti. Taipgi at-

(LKFSB) Lenkų laiki
nosios valdžios žmonės iš * 
Anglijos per BBC siųstu
vą gruodžio 7 dieną lietu
viškai kalbėjo į Lietuvos

Šiaurinę Prancūziją

VVashington, D. C., 
šio 14 
ryba įspėja unijas ir kom
panijas, kad nesudarytų 
priežasties streikui ir kad 
nestreikuotu dabar kada 
mūsų kareiviai kovoja su 
ginklu karo frontuose. 
Streikai turi būti vengia
mi, sako Karo Darbo Ta
ryba.

Sakoma, kad naciai sti
prinasi Kaukaze, kad su- žmones neva perspėdami 
laikyti raudonuosius, ku- juos 
rie be sustojimo varosi 
pirmyn. Pačiame Stalin
grade naciai laikosi nepa
judinami, tačiau apylin
kėje vyksta smarkūs su
sirėmimai. Vakarinėje spausdinta ta S. Westfa- 
Stalingrado dalyje raudo- lio kalba per radiją. Amerikos spauda
nieji užmušė 400 nacių, i Kiek mus pasiekia ži- čiai rašė apie Sovietų 
užgrobė 10 kanuolių, 43 nios, Lietuvos žmonės yra! sijos diktatoriaus 
kulkosvaidžius ir kitokią aiškiai

už veiksmus, nu
kreiptus prieš Vilniaus 
krašte ir kitur gyvenan
čius lenkus. Lenkų oficio
zo ‘Dziennik Polski’ gruo-! 
džio 10 d. laidoje buvo iš- I

Londonas, sausio 14 —.63 gimtadienis šiandien 
Suvienytų Tautų 400 lėk-Į (gruodžio 21. Red.) praė- 
tuvų puolė Vokietijos na- Į jo Maskvoje 
cių industrijos centrus' stebėtas. T' 
Norvegijoje ir šiaurinėje i nebuvo 
Prancūzijoje. Padarė 
daug nuostolių. Tai buvo 
didžiausias puolimas 
nos metu. Lėktuvus 
ravo 8 tautų lakūnai.

Suomijos Prezidento 
Rinkimai

I I 
I

die- 
vai-

ga-

l Juozo j 
kulkosvaidžius ir kitokią aiškiai nusistatę kovoti Stalino 63 m. amžiaus su
karo medžiagą. I prieš okupantų skriau- kaktį. Tačiau Sovietų j

Centraliniame fronte, į das, nuo kurių kenčia spauda, kaip praneša Uni- 
pietvakarus nuo Velikyj kaip lietuviai, taip ir len- ted Press agentūra, tą 
Lūki raudonieji užmušė kai, bet ramūs ir prislėgti gimtadienį visai nutylėjo. 
200 nacių ir atmušė jų Lietuvos žmonės jokių L Rašo: 
kontr-puolimą. kitos tautybės žmonių ne- “Premjero Juozo Stalino

t visai nepa- 
Jokių iškilmių 

ir sukaktuvių vi
sai nepaminėjo ‘Pravda’, 
komunistų partijos laik
raštis ir vienintelis, kuris 
išėjo pirmadienį”.

Kodėl taip įvyko, visi 
gali gerai suprasti, prisi
minę praeitį.

Stockholm, Švedija, sau
sio 14 — Vasario 15 d. Suo
mijoj (Finlandijoj) įvyks 
respublikos prezidento rin
kimai. Iš Helsinki gauto
mis žiniomis. Suomijoj ve
dama kampanija, kad res
publikos prezidentu išrink
ti karo vadą maršalą Carl 
G. Mannerheimą.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, sausio 16 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų radio programa. Prašome pasukti savo 
radio rodyklę ant 1150 kilocvcles ir klausytis prog
ramos iš WC0P stoties, Boston, Mass.
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Lietuvių Kunigy 1lauji Paskyrimai
pijoje, Haverhill, Mass., tarp 
lietuvių.

LIETUVIS GAVO LEITENANTO 
LAIPSNĮ

U. S. Bureau of Labor Statis-

1įvairios žinios
c

KALBĖS

Kun. J. švagždys.
LDS Centro Pirmininkas.
Cambridge. Mass.— Sek

madieni. sausio 17 d., 7 vai.

I vakare, Nekalto Pras. P. 
Marijos par. svetainėje. 
VVindsor St., įvyks prakal
bos. Kalbės vienas žymiau
sių kalbėtojų, kun. Jonas 
Švagždys. Šv. Roko par. 
klebonas. Jis kalbės temo
je: — Lietuviai ištrėmime, 
lietuviai tėvynėje ir lietu
viai išeivijoje. Būtų gera, 
kad kun. J. Švagždžio kal
bą išgirstų kiekvienas 
cambridgietis. nes be galo 
bus įdomi. Kun. J. Švagž
dys pereitą savaitę lankėsi 
New Yorke Lietuvos reika
lais ir daug apie ją sužino
jo-

Taipgi yra daroma pa
stangų. gauti gražių filmų, 

į kurios tą vakarą bus rodo- 
I mos.

si ne tik su žydais, bet ir 
su lietuviais, ir su lenkais 
ir kitais, kurie nepasi
duoda naciams vergiškai 
tarnauti.

Tėv. Rėklaitis Dar Ligoninėj
(LKFSB) Marijonų pro

vincijolas tėv. K. Rėklai
tis jau penkios savaitės 
kaip yra Šv. Kryžiaus li
goninėje. Čikagoje, besi
gydydamas nuo širdies li
gos. Ligonis jaučiasi ge
riau. gydytojai žada už: 
keletos dienų leisti pradė
ti vaikščioti, bet dar ligo
ninėje gali tekti kaikurį 
laiką pasilikti.

I

Kun. Jonas Daunis,

Kun. Daunis viešai atsisvei
kins su savo buvusiais parapi
jiečiais. Haverhilly. ši sekma-! 
dieni, sausio 17 d. Po tam jis i 
ruošis savo naujam pasirink
tam atsakingam darbui. Mels
kimės visi, kad jo kilnios šir
dies troškimas kuopuikiausiai 
išsipildytų, būtent: padėti iš
ganyti kuodaugiausiai nemir
tingų sielų. Štai Bažnyčios a- 
matas bei pasiuntinybė.

Jono kunigiška širdis supran
ta ir mylį savo Aukščiausiojo 
Vado žodžius: “Eikite tat ir 
mokykite visas tautas, krikš
tydami juos vardan Tėvo ir 
Sūnaus ir Šventosios Dvasios,

vyksta se- mokydami juos laikyti visą, 
kunigų paskyri- ką tik esu jums įsakęs. Ir štai 

die-

Žinios Iš Kuibyševo, Rusijos
Londone Lietuvių Padėtis 

Nelengva

ties. Jis taipgi dirbo Amerikos 
Skautų organizacijoj Bostone, 
Lawrence ir Quincy, Mass. Su
grįžęs tęsti medicinos mokslo, 
jis baigė Tufts Medical Coliege 
1941 su titulu M. D. Kolegijoje 
jis priklausė prie Sir William 
Osler Society, Louis Posteur, 
katalikų akcijos organizacijos, 
ir Scientific Forum. Būdamas 
mokykloje tyrinėjo (research 
work) senų žmonių ligas (Ge- 
riatries) ir skaitė paskaitas 
Universiteto klubui apie krau
jo ligas.

Baigęs medicinos mokslą, jis 
Dr. Petras St. Zareckas, ^toJ° kaiP° interne Faulhner 

Plain, 
o per pereitus metus 

studijavo Chirurgiją Boston 
City ligoninėje, Boston, Mass.

Į Dr. Zareckas yra veikęs ir 
j Lietuvių kolonijose: skaitęs 
j paskaitas, kalbėjęs ir rašęs ži- 

Dr. Zareckas yra gimęs ir au-Įnučių. Jis dirbęs parapijos rei- 
gęs Lawrence, Mass. Jis tenais: kaluose Lavvrence, ypatingai 

b - - . -

i
jr>, 'ligoninėje Jamaica

, , . • Mass.,šiomis dienomis pasauktas tar
nybon kaipo Leitenantas Su
vienytų Valstybių kariuomenė-, 
je. Sausio 16-tą jis išvažiuoja į 

Jonas Žuromskas sek- Carlisle, Pennsylvania. 
darbavosi vieną vasarą

Šiomis dienomis
kami lietuvių 
mai. Kunigas Jonas Daunis Aš esu su jumis per visas 
rengiasi U. S. kariuomenėn ka- nas iki pasaulio pabaigai .

v i_____________________pelionu. Kun. Jonas Žuroms- __
; -■ tt ■■■., kun.kas užima 10 vieta Havernill, 
Mass ' mmgai

: airių parapijoje Newton, Mass. 
Virš metų energingai darbavo
si Švenčiausio Sakramento ai
rių parapijoje, Walpole, Mass. 
Jis šičia parodė didelį uolumą 
ir gabumą sakyti pamokslus ir 
organizuoti žmones. Walpole 
žmonės tikrai jo pasiges. Bet 
tai kunigo toks pašaukimas, 
kaip kareivio. Vienas iš vietos,

(LKFSB) Ir Anglijoje 
dėl karo šiemet daug ko 
trūksta. Londono lietuvių 
klebonas kun. Dr. Matu
laitis rašydamas laišką 

i pažįstamiems į USA pri
dėjo šiuos žodžius: “Norė
čiau su Kalėdų sveikini
mais įdėti Jums plotkelių, 
bet šiemet to negaliu pa
daryti”.

baigė pradinę ir aukštąją mo-! su jaunimu ir su Lietuvos Vy- 
! čiais.

Jis yra sūnus ilgamečių ‘Dar
bininko’ skaitytojų ir rėmėjų 

■ Petro ir Augustinos Zareckų, 
• gyv. Lav.’rence, Mass. ir turi 
! vieną seserį ponią Oną Lolienę. 
taipgi iš Lavvrence.

Leit. Dr. P. Zareckui linkime 
geriausių sėkmių.

ne tik 
ir

“ONA" (Overseas News pradėjo areštuoti 
Agency) praneša 
byševo, jog “naciai Lietu- lenkus. Gali būti, kad pra- 
voje suruošė ‘raganų' tei- džioje daugiausia nuken- 
smus. pasmerkdami kalti
namuosius mirtimi ir įka
lindami lenkų katalikų 
arkivyskupą, kuris mėgi
no apginti kaltinamuo
sius". Sakoma, kad tas ži
nias ėmė iš nacių milita-
rio laikraščio, kurį gavo reiškė viešą padėką arki- 
Kuibyševe. vyskupui Skvireckiui.

Kaltinamieji buvę jauni Taipgi buvo žinių, kad 
studentai žydukai, kurie Vilniuje buvo sužeistas 
mokėsi Žydų seminarijoj vyskupas M. Reinys, da- 

miestelyj ir bartinis Vilniaus arkivys
kupas, ir tuolaikinis arki-

suruoš- vyskupas Jalbrzykowskis 
kad sukurstyti lie- ištremtas į Marijampolės 

lenkus ir baltgu- TT. Marijonų vienuolyną.
Be to, Vilniaus krašte 

“Havare- 
Kaip ten nebūtų, 

kurias da-

iš Kui- žydus, bet lietuvius

tėjo žydai. Kaip žinoma, 
buvo patikrintos žinios, 
kad dėl žydų persekioji
mo pas nacių komisarą 
lankėsi arkivyskupas 
Skvireckis užtardamas 
žydus. Laisvieji žydai pa-

i

Mirė Kun J. K. Miliausko 
Motina

“Haverdoko” 
užsiimdavę “burtais”.

Teismas buvęs 
tas 
tuvius, 
džius prieš žydus.

Teismui prasidėjus, ar- nėra miestelio 
kivyskupas Jalbrzykows- dok”. 
ki ėmėsi ginti studentus, bet tos žinios. 
Jis išleidęs ganytojišką bar paduoda iš Kuibyševo, 
laišką visoms bažny- Rusijos, yra pasenusios, 
čioms, kuriuo jis pasmer- Galima tikrinti, kad arki- 
kė nacių viršininkus ir jų vyskupas Jalbrzykowskis 
iškeltus kaltinimus jau
nuoliams.

Naciai, kurie jau pir
miau buvo pikti ant arki
vyskupo 
pamaldų 
veržėlių, 
reštavo 
koncentracijos stovyklą.

Šios iš Kuibyševo ‘ONA’ 
žinios tilpo anglų spaudo
je sausio 9 d. š. m.

Naciai, okupavę Lietuvą 
ir panaikinę jos nepri-i 
kiausomybę, kurią buvo i 
atstatę susidariusi Am
brazevičiaus valdžia.

(

už nesuruošimą 
pagerbimui įsi- 
arkivyskupą a- 

ir jį patalpino į

i

VVilkes - Barre, Pa. — 
Kalėdų dieną, gruodžio 25 
d., mirė IVilkes - Barre, 
Pa., Šv. Trejybės par. kle-' 
bono kun. J. K. Miliausko 
motina Eva Miliauskienė, 
sulaukusi 77 metų am
žiaus. Ji į sirgo keletą me
tų.

Velionė iš Lietuvos at
vyko jauna. Wilkes-Barre 
išgyveno 57 metus. Ji iš
auklėjo gausią šeimą ir 
rūpinosi visus išmokslin
ti. Iškilmingai palaidota 
gruodžio 29 d. Laidotuvė
se dalyvavo daug dvasiš
kių ir pasaulionių.

Kun. J. K. Miliauskui ir
!

Kun. Jonas Daunis jau penk
ti metai, kaip taktingai, uoliai 
ir sumaniai darbuojasi Haver
hilly, Šv. Ritos — italų-airių 
parapijoje, daugiausia lietuvių 
tarpe. Jo gražus būdas, kantru
mas. ir kiti asmeniški ypatu
mai patraukė prie savęs daugy
bę prietelių iš visų trijų tautų.
Žinoma, lietuviai ypatingai bu- kitas į vietą. Ir šis Kristaus ka- 
vo įsimylėję busimąjį kapelio-' 

■ ną. Jis jau metai kaip maldau-! 
' ja Jo Eminencijos Kardinolo 
’ leisti jį į kariuomenę. Tik da
bar Jo Eminencija, norėdamas, 
kad visos tautos šioje arkidie- 
cezijoje būtų gerai reprezen
tuojamos šalies gynime, davė 
raštu sutikimą. Jo Eminencija 
liudijime pažymėjo, jog kuni
gas Daunis yra lietuvių kilmės 

į ir kad jis stropiai ir nenuilsta-1 šiam South Bostoniečiui 
mai darbavosi Šv. Ritos para-|sios Dievo palaimos.

I
i

kyklą su pasižymėjimais. To
liau tęsė mokslą Holy Cross 
Coliege. kurią baigė su laipsniu 
A B magna eum Įaudė. Pradė
jo medicinos mokslą Harvardo 
Universitete, bet 1935 metais 
dirbo kaipo Assistant Supervi- 
sor Haverhill, Mass.. ir Provi- 
dence. Rhode Island. office.

I

reivis, pats būdamas Jonas, 
pirmadienį, užims kito Jono 
vietą. Haverhill, Mass. Jam 
kaipo žmogui čia bus nauja
vieta, bet kaipo kunigui labai 
senas darbas bei amatas, kurį 
jis taip širdingai myli. Jis ras 
geros žemelės ir Haverhill i o 
žmonių širdyse sėti Dievo išga
ningą Žodi.

Meldžiame Aukščiausio ir
gau-

ČERNAUSKAS PAKELTAS 
MAJORU

Šiomis dienomis Lawrencie- 
(Mass.) jaunuolis. Juozas 

sūnus ilgamečių

negalėjo išleisti ganyto
jiško laiško būdamas Ma
rijampolės vienuolyne. A- 
pie nacių žiaurumą neabe- velionės šeimai reiškiame 
jojame. Jie žiauriai elgia- gilią užuojautą.

ALJJANTAI PUOLĖ JAPONŲ 
BAZES NAUJO] GVINĖJOJ

Iš Alijantų Centro. Aus
tralija, sausio 14 — Ali- 

- jantų lėktuvai puolė japo- 
nų bazes Naujoj Gvinėjoj. 

’ Tačiau lietus trukdo puo- 
limus. Pereitą savaitę ja- 

ševikus išvijus iš Kauno, ponams pavyko pristatyti 
Vilniaus ir kitų miestų, kiek kareivių į Lae aero-

į 
!£
i

į

It
i

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
(

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“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, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS
D ioua naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:

u

sąjungos su- 
nepaprastame 

dalyvavo 70
tis 
Černauskas. 
“Darbininko” skaitytojų ir rė
mėjų ir Šv. Pranciškaus lietu
vių par. parapijiečių pp. Vin
co Černauskų, gyv. Lawrence, 
Mass.. gavo paaukštinimą, pa
keltas J. Valstybių 
nės majoru. Pereitą 
majoras Černauskas 
keltas kapitonu.

Majoras Juozas Černauskas 
yra Pakaitos ir Mokyklos Va- 

. dovybėj, Birmingham, Ala., ir

Dailininkų 
šauktame 
susirinkime 
asmenų. Susirinkimo pra
džioje buvo pagerbti ke
turi bolševikų nužudyti 
sąjungos nariai. Naujon 
valdybon išrinkta: pirmi
ninku Ad. Staneika (buv. 
pasiuntinybės patarėjas), 
vice - pirmininku Ant. 
Žmuidzinavičius, sekre- 

itoriumi Rūkštelė, iždinin- 
; ku Janušas ir turto globė- 
i ju — Valius (iki šiol bu-

yra buvęs Camp Wheeler, Ga. vęs pirmininku). Ryšium 
I Jis yra karo tarnyboje nuo
I

I

kariuome- 
kovo mėn. 

buvo pa-
Išardė Raketierių Lizdą
___________________<s>-

Boston, Mass. — Antra-j 
dieni, sausio 12 d. Massa- 
chusetts valstybės policija. 
ir FBI agentai padarė ■ 
kratas raketierių lošimų, 
iš pinigų įstaigose ir areš-Į 
tavo 24 asmenis, kurių 
vyriausiu vadu esąs Dr. 
Harry J. Sagansky, alias 
“Dr. Jasper”, gyv. 168 
Gardner Road, Brookline, 
Mass.

Mass. valstybės proku
roras Robert T. Bushnell i

• f  T " 1 _ J ___2  — • • I

Kanados Lietuvė Gavo 
Garbės Laipsnį

1

dromą, kad sustiprinti už-

E(LKFSB) Lietuvaitė 
Iena Bandžiūtė, kuri mo
kytojauja St. Charles a- 
kademijoje, Kanadoje, už 
pasižymėjimą mokymo ir 
auklėjimo darbe West Di- 
strikt mokyklų inspekto
riaus apdovanota “Garbės 
Laipsniu” ir pinigine 
vana.

su pasiūlymu sąjungos 
vasario mėn.. 1941 m. Prieš tai centrą perkelti Vilniun, 
jis buvo CCC camp komandie- vienbalsiai nutarta prak- 
rius.

Sveikiname majorą Juozą 
Įlinkime geriausių sėkmių!

do-

silikusias jų jėgas, tačiau per ilgą laiką tyrinėjo iri 
tas jiems brangiai kaina- sekė raketierių veiklą. Šis Į 
vo. Alijantai sunaikino.valstybes policijos užpuo-i 
138 japonų lėktuvus ir limas raketierių įstaigų! 
mažiausia tris transporti- buvo visai netikėtas, 
nius ir vieną karo laivus 
nuskandino.

Buvo Susirinkę Lietuvos 
Dailininkai

I

I

FRANCISCAN FATHERS
| 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567

<•

Lietuvos Prietelis 
Darbuojasi

Mirė Buvęs Argentinos 
Prezidentas

Buenos Aires — Šiomis 
dienomis mirė generolas 
Jsto, buvęs Argentinos 
valstybės prezidentas. Vy
riausybė. pagerbdama sa
vo buvusį prezidentą, pa
skelbė 10 dienų gedulą.

v*
Beckas Serga Džiova

tikos sumetimais jį ir to- 
ir liau palikti Kaune. Pažy

mėtina, kad naciai nenu- 
kentė nė prie dailininkų 
sąjungos neprikišę savo 

■ okupacinių rankų: gen. 
i komisaras von Renteln į
pareiškė, kad pirmininkas 
turėsiąs dailininkų sąjun
gą tvarkyti “vado princi-

(LKFSB) Pereitų metų 
pabaigoje buvo atgaivin
ta oficialiai iki tol nevei-. Sa

koma, kad tas sindikatas, 
kurio protas ir galva bu- 

'vo Dr. Sagansky per aš- 
tuonius metus padaręs

1 $90,000.000.
Prokuroras Bushnell ir 

policija surado, kad vie
nas įžymus asmuo turėjo 
apdraudos policy, kurioj 
buvo įrašytas Dr. Sagans-i 
ky vardas, kaipo gavėjo 
pomirtinės. Vėliau paaiš
kėjo, kad tai buvo kon- 
gresmano James M. Cur- 
ley policy. Pats p. Curley 
pasiaiškino, kad jis pasis
kolinęs nuo Dr. Sagans
ky $8500 ir ta policy buvo, 
kaip užstatas už skolą, su 
pasižadėjimu atmokėti 

tskolą po $100 į mėnesį.
Areštuotieji asmenys 

pristatyti teismui. Teis
mas paskyrė dideles kau
cijas, kaip pavyzdžiui Dr. 
Sagansky turėjo užstaty
ti $15,000 kauciją. Kauci
ją užstatė jo brolis Louis.

(LKFSB) Lenkijos už-
• sienio Reikalų buv. min.: 
pulk. Beckas, prie kurio 
Lietuvai buvo pasiųstas

■ ultimatumas, dabar, kaip 
' praneša Amerikos laik- 
’ raščiai, esąs Vokietijoje. 
(Jisai sergąs sunkia tuber
kuliozės forma ir esąs už
darytas viename Bavari
jos koncentracijos lage
ryje. Mažai tesą vilčių, 
kad jisai gyventų.

(LKFSB) Prof. Graham,;kusi dailininkų sąjunga, pu”.
kurs skaito lekcijas Los ; 
Angelos universitete, pa-; j 
sižymi savo prielankumu i! 
Lietuvai. Jisai jau išleido ! 
keletą knygelių ir paskel-j; 
bė keletą straipsnių, ku-L 
riuose jisai palankiai už
stoja Lietuvos reikalus. I 
Jisai pažįsta Lietuvą, yra: 

1 net lankęsis Lietuvoje. Į 
Taipgi jo žodis svarus, 
nes jis yra politinių mok
slų profesorius, specialis
tas.

l

i■

I

Rcmk šios šalies apsigynimą!

p. A. S. Trečiokas Rašo 
“V-je" Apie Kun. Dr. J.

Starkų:

“Šia proga reikia pašte-: 
bėti, kad kun. dr. Starkus 
yra užsitarnavęs visų lie
tuvių pagarbos. Todėl bu
vo malonu matyti, kad 
bent atsilankymu į jubi-Į 
liejines iškilmes žmonės 
pagerbė žymų lietuvių vi
suomenės veikėją".

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos 
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių.... $2.50

i DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi._____________________________ 35c.

X JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ...............  $1.25

X MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai $100

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
X su kabike —.....—..... ................................................
| PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
| 555 pusi--------------------------------------- ........................

£ SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro viršeliai,
4> raudoni kraštai, 384 pusi.----------------------- -----

i GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ....................

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,
auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina $1.50

ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 
kraštai, 288 puslapiai. Kaina $1.50

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai, 
328 puslapiai. Kaina

$1.50

$2.75

65c.

20c.

65c.

i "DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

i 
i

i
i
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Lietuvių Tautinės Tarybos
Suvažiavimas New Yorke

Katalikų spaudos vajus prasideda tuojau po 
Naujų Metų. Tai geriausias laikas atnaujinti prenu
meratą. Kiekvienas laikraštis ir žurnalas tvirtai pasi
tiki, kad senieji prieteliai jo neapleis ir vieną kitą nau
ją prenumeratorių bei skaitytojų jam parūpįs. Ir iš 
tiesų, laikai dabar tokie, kad katalikų visuomenei ten
ka nešti sunki našta, išlaikant savo poziciją prieš stip
rėjančias priešininkų eiles. Jei kada, tai šiuo metu į 
pasaulį leidžiama daug apgaulingų, viliojančių šūkių, 
kurie siekia suklaidinti tikinčiuosius ir patraukti juos 
į nekatalikišką pasaulėžiūrą. Mūsų visuomenė, reika
linga išaiškinimo, nušvietimo, sustiprinimo. Stovime 
prieš labai įžūlią ir išgudrėjusią propagandą, kuriai 
nesigailima milijonų. Gi mes, palyginti, tuo atžvilgiu 
esame tik skurdžiai. Prieš tą, galima sakyti, pasaulinę 
galybę, mūsų spauda, kaip menkutis Dovydas prieš 
milžiną Galijotą, stoja su tuščiomis rankomis, negau
dama jokios pašalinės paspirties, vien iš neskaitlingų 
prenumeratų vargais - negalais išsilaikydama. Tad 
lengva įsivaizduoti, kaip mūsų laikraščiams yra bran
gus kiekvienas skaitytojas. Su kokiu džiaugsmu jie 
sveikina naują ėmėją ir su kokia širdgėla jie gauna 
nuo vieno kito skaitytojo pranešimą, kad laikraščio 
jam daugiau nebesiuntinėtų! Tai ne vien laikraštinin
kams nuostolis, nes jie, ypač karo metu, galėtų kokį 
daug pelningesnį darbą susirasti. Tai visos lietuviškos 
išeivijos tragedija, nes laikraščių leidėjai, stovėdami 
pačiam svarbiausiam katalikybės fronte, su širdies 
skaudėjimu stebi, kad mūsų visuomenė, paneigdama 
savo spaudą, papildo tikrą saužudystę. Labai liūdna, 
jei tai daro nejučiomis, iš gryno nesusipratimo. Dar 
liūdniau, jei taip elgiasi sąmoningai.

Mūsų išeivijos spaudos likimas šiuo metu labai 
paliečia Lietuvos likimą. Tėvynė dabar tiek prispaus
ta, kad savo laisvos spaudos visai neturi. Legališkoj 
spaudoj priseina tarnauti vokiečių interesams. Ne
skaitlingi laikraščiai eina lietuvių kalboj, bet jų tūris, 
dvasia ir siekimai nebelietuviški. Juose neatsispindi 
lietuvių tautos troškimai. Nepriklausomybė neminėti- 
na. Net Lietuvos vardas išdildytas. Lietuvių dvasiai 
palaikyti tenka leisti slapti, nelegalūs spausdiniai, bet 
kiek čia sunkenybių, vargo ir pavojų! Nevienam drą
suoliui - leidėjui tenka ir gyvastis palydėti. Tad tikro
ji lietuvių spauda tik užsieny tegali gyvuoti. Gi sau
giausias, palyginti, užsienis tai mūsų Amerika. Tuo 
būdu mūsų išeivijos spauda turi labai svarbią pasiun
tinybę atlikti. Ji turi laikinai Lietuvos spaudą pava
duoti. Jei šitą uždavinį pastoviai prieš akis turėtume, 
tai visai kitaip savo spaudą čia palaikytume. Tas už
davinys tai ne kokia svajonė, bet rimta aktuali rea
lybė. K.

Generolai atiduoda paskutinę pagarbą žuvusiems Afrikos karo fron
te, laike invazijos. Trečias nuo kairės Gen. Charles Patton, U.S.A., ket
virtas nuo kairės Gen. Charles Nogues, Prancūzijos karo jėgų vadas. 
Šis vaizdas nutrauktas, kai Ben Misik, Casablanca, kapinėse, Morocco, 
buvo palaidoti pirmutiniai žuvusieji šios šalies kariai.

LIETUVOS PASIUNTINYBES SPAUDOS ŽINIOS
Nr. Washington, D. C. 1943 m. sausio 9 d.

Lietuvių Tautos Priešinimosi Vokiečių Okupacijai, —Visuotinas Ir Stiprus
Tatai pakartotinai pa

liudija ištrauka iš “The 
Times” — December 8, 
1942ą nesenei čia gauta iš 
Londono. Specialinis ko
respondentas iš Stockhol- 
m’o gruodžio 7 d. štai ką 
pranešė savo spaudai apie 
Baltijos kraštų atsparu
mą ir jų įtikėjimą į Atlan- 
tic

I

Lietuvos Jaunimą Naciai Gabena 
Darbams Į Vokietiją

nybą net ir tie, kurie dirbo 
kariškai svarbiose įmonė
se, valstybės tarnyboje ar 
žemės ūkyje. Paraginimo 

į nepaklausę abiturientai 
buvo perspėti, kad visam 
gyvenimui netenka teisės

(LKFSB) Mūsų bendra
darbiai ir iš Londono, ir iš 
Stockholmo patvirtino, 
kad Lietuvos universite
tai uždaryti ir studentai, 
abiturientai gabenami 
darbams į Vokietiją. Spa
lių 14 d. buvo išsiųsta Vo- įstoti į bet kurią aukštąją 
kietijon 900 jaunų vyrų, mokyklą. Rugsėjo 26—28 
dauguma — baigusieji 
gimnazijas abiturientai. 
Jau pereitų metų rugpjū
čio 28 d. vad. darbo ir so
cialinių reikalų tarėjas, 
vokiečių prisakytas, išlei
do potvarkį, kuriuo visi 
jaunuoliai, gimę 1921- 
1924 metais, vyrai bei 
moterys, tiek vedę, tiek 
nevedę, baigę gimnaziją 
1942 m. ar anksčiau, buvo 
paraginti iki rugsėjo 24 d. 
užsirašyti darbo tarnybai. 
Buvo raginama “savu no
ru” užsirašyti į darbo tar- čios jauniausios tik iš mo-

d. vyko sveikatos patikri
nimas, po ko buvo pagar
sinta, kad jei kas iš Darbo 
Tarnybon priimtų nuo 
kelionės Vokietijon susi
laikytų, prieš tokį būsian
čios panaudotos pačios 
griežčiausios priemonės. 
Vokiečių “paraginimas” 
palietė apie 3.000 gimna
ziją baigusių lietuvių. Ne
žiūrint vokiečių grąsini- 
mų, Darbo Tarnybon išė
jo tik apie 20—25% pa-

Charter:

Baltic Countries' 
Resistance ;

A copy of the Atimtie 
Charter in the Lithuanian 
Ianguage has just reached 
Stockholm, together with 
trustworthy direct informa- 
tion that the charter has 
been translated Into the Bal
tic languages secretly and is 
being widely circulated in 
German - occupied Estonia, 
Latvia, and Lithuania, and 
in the neighboring parts of 
occupied Russia and Poland.

The spirit of resistance in 
the Baltic Statės has found 
its greatest expression in 
Lithuania. largely because 
Lithuania is the country 
where the German policy of 
resettlement is most advan- 
ced. Not only are Germans 
being brought back whom 
Hitler withdrew from the 
Baltic Statės in 1939 and 
1940, būt there are also Ger
mans from Bessarabia, Ru- 
mania and elsewhere, inclu- 
ling the bombed parts of 
Westem Germany. Many of 
the former Baltic Germans 
are considered unworthy to 
be pioneers in the border- 
lands of Greater Germany 
and are not allowed to re- 
turn.

Thousands of Lithuanians torgOS 
also fled to Germany before jie negali niekam apie sa- 
and during the war with Ru- ve parašyti ir negali gauti 1 * Y.1 • y __ • i „ _ _ a • __
ssia, būt these are not al- 
lowed to retum unless they....... —, —

Statė has alrea- 
by various croo- 
but include also 
obtained by the

solemnly declare in writing 
that they will renounce all 
claims to property they for- 
merly owned in Lithuania. 
German settlers receive the 
richest lands; these are al- 
lotted not only from what 
the German 
dy acąuired 
ked means, 
good farms
simple procesą of evicting 
the Lithuanian owners, 
though they and their an- 
cestors may have held the 
farms for ages and never 
left the country.

Underground organizations 
are active, particularly the 
so-called League for the Li- 
beration of Lithuania, which,

I

by means of secretly prin- 
ted periodicals and leaflets, 
is propagating the ideals of 
the Atlantic Charter and 
advising active resistance to 
evietion, “even if resistance 
means the letting of blood”. 
This advice is often fol- 
lowed, and in conseųuence 
blood - letting is freąuent. 
Brownshirted bullies, some- 
what aktin to Quisling’s hi- 
redmen, are reported to have 
already murdered over 1000 
Lithuanians without any 
form of trial. Out of this na- 
tion with an estimated popu- 
lation of 2.000.000 some- 
thing likę 100.000 have been 
deported to Germany, most- 
ly as labourers.

LTT suvažiavimas įvy- nas. Daug tartasi apie pa
ko New Yorke, New Yor- gelbą ištremtiems Lietu- 
ker viešbuty, sausio 8 ir 9 vos žmonėms, nors tikro 
d. Iš dvylikos Tarybos na-1 kelio tai pagelbai kol kas 
rių atvyko dešimts: kun.'dar negalima atidaryti. 
Dr. A. Deksnys, St. Gaba-' 
liauskas, pulk. K. Grinius,1 Šimo ir kitų narių kalbų 
J. L. Januškis, Dr. K. Pak
štas, H. Rabinavičius, 
adv. J. Robinzonas, kun. 
Dr. Starkus, rašytojas A. 
Vaičiulaitis ir Dr. P. Vilei
šis. Šiame suvažiavime 
taipgi dalyvavo nemaža ir 
svečių: Lietuvos pasiunti
nys P. Žadeikis, gen. kon
sulas Budrys, vicekonsu
las Stašinskas, atašė Si
mutis ir Amerikos Lietu
vių Tarybos nariai: Šimu
tis, Dr. Grigaitis, Laučka, 
Stilsonas, kun. Švagždys, 
adv. Bagočius, Dr. Biežis; 
be jų, dar kun. Vasys, Ba
joras, Zujus ir keletas ki
tų.

Pirmasai posėdis (sau
sio 8 d. vakare) buvo pa- savininkams. Nutarta pa
švęstas pasitarimams a- 
pie lietuvių vienybės pagi
linimą ir jų akcijos nepri
klausomybei atgauti ko
ordinavimą, 
daug geros valios ir nu
matyta palaikyti gerus 
santykius kaip su Lietu
vos pasiuntinybe, taip ir 
su Amerikos Lietuvių Ta
ryba bei su kitomis lietu
vių organizacijomis lais
vose šalyse.

Plačiai aptartas ir pri
imtas LTT finansinis pla-

Po Dr. K. Pakšto prane-

priimta rezoliucija pagy
vinti akciją dėl seno lie
tuvių reikalavimo sujung
ti visą Mažąją Lietuvą su 
Didžiąją, kas lietuviams 
nepavyko po pirmojo pa
saulinio karo padaryti.

Išklausyta adv. Robin
zono pranešimas apie Lie
tuvos žydų sunkų likimą 
ir nutarta priimti Dr. Vi
leišio rezoliuciją išreikšti 
Žydų Kongresui gilią už
uojauta dėl sunkios Lie
tuvos žydų dalies po vo
kiečių jungu.

Pareikšta, kad okupan
tų prievarta nusavinti 
Lietuvoj turtai turėtų bū
ti sugrąžinti teisėtiems jų

Pareikšta

ruošti knygą apie vokie
čių priespaudą Lietuvoje.

Jei pavyks lėšų gauti, 
tai LTT steigs New Yor
ke savo sekretoriatą.

Pirm. K. Grinius ir gen. 
sekr. K. Pakštas buvo pa
tiekę savo rezignaciją, 
bet suvažiavimas kol kas 
nesutiko naujo prezidiu
mo rinkti.

Dr. Kazys Pakštas,
LTT generalinis sekret., 

73 West 104th Street, 
New York, N. Y.

Lietuvos Tremtinių Šiurpi Padėtis Tebėra Nepasikeitusi
Kai patiems Sibiro civi- gyvi”, bet dovanėlė 

liokams dabar ten neleng- pakenktų jų 
va, tai ką jau besakyti a- ir gyvybei, 
pie “poselencus” iš Pabal-| Amerikos

negi
“sveikatai” I

Lietuvos
ten savo atstovą, bet ar 
jam leidžiama tremtinius 
pamatyti? Lietuviai mato 
kokį milžiniškai sunkų 
karą tenka Sovietų liau
džiai vesti, kad nusikraty
ti savo krašto 
okupantus, 
pranta ir 
kaimynui, 
džia, kad
taipgi suprastų mažojo 
kaimyno vargus ir troški
mus. Tegyvuoja žmoniš
kumas!

nuožmius 
Jie gerai su- 

atjaučia savo 
Lietuviai gel

tas kaimynas

lietuvių vi- 
tės kraštų. Nors bolševi- suomenė yra šiam tikslui 
kai dėl savo patogumo y- palanki ir todėl iš turimų

■w 11 I’ A_______-______ .ra ]. 
tremtinius 
čiais, 
kad su jais ten nesielgia- tu tai su drabužėliais. Prie 
ma kaip su “piliečiais”, geresnės organizacijos tie 
bet greičiau kaipo su už- siuntinėliai galėtų tekėti 
statais. Tai yra aišku iš tų kaip upelis. Deja, taip ne
budingų žinelių, kurios iš- ‘ ra ir tai dėl šių rimtų 
lenda kaip yla iš maišo priežaščių: negauna užti- 
prasprunka pro budrius krinimo, kad siuntinėliai 
katorgos sargus. Ameri- pasiektų tikslą, — per- 
kos lietuvių spauda nese- daug pasitikima, kad kas 
nei dar mirgėjo skaitlin- tai kiti ir galingi turi mū- 
gomis tremtinių pavardė- sų tremtiniais pasirūpin- 
mis. O betgi mažai kas čia ti, — perdaug pasinerta 
yra gavęs kokią žinelę iš ir įtikėta į politikos mėto
tos ledinės ašarų pakai- dą, bet ne šalpos darbą.

Dėl tų “priežaščių” gali
ma dar pastebėti, kad jos 
nėra nenugalimos; reikia 
betgi, kad visuomenė su
darytų efektingą aparatą 
ir dirbtų ir šauktų visus 
prisidėti. Šiame garbinga
me darbe matome bedir
bant A.L.R.K. Federaciją 
ir Lietuvai Vaduoti Są
jungą ir dar ką. Yra betgi lojalus 
paprastas faktas, kad santykiavimas su 
mūsų tremtiniai Sibire ir 
arti šiaurės ašygalio jei

paskelbę lietuvius- iš pirmesnių laikų sumes- 
Sovietų pilie- tinių aukų, siuntinėliai 

bet žinios parodo, siuntinėjami tai su mais-

nės. Liudininkai yra tą 
paslaptį išaiškinę: tremti
niams esą pritaikytas ka- 

kalinių rėžimas:

išėjusios in-

Reicho Dar- 
“savanorių”

laiškų iš niekur, nes tie 
laiškai sargų sulaikomi. 
Mums yra tekę nesenei 
betgi porą laiškų iš Sibiro 
matyti ir skaityti. Laiškai 
keliavę pusę metų. Viena
me laiško voke rastas pa
senusios popieros šmote-

ginti 
išlai- 

konti-

vasario 1918, neišskiriant 
nei 1926 metų posūkio. 
Ponas Ministras kvietė vi
sus įsigilinti ir įvertinti

kyklos suolo 
teligentijos.

Su naująja 
bo Tarnybos 
partija pargrįžo Vokieti
jon ir pirmoji, kuri buvo 
parvykusi Lietuvon taria
mųjų atostogų. Atosto
goms praleisti šie jaunuo
liai buvo nuvaryti į der
liaus nuėmimo darbus.

' surenka čia Russian War
IRelief, Ine., 
tremtiniai gautų nors sil
kės uodegą. O juk buvo 
laikas, kada Lietuva pa
siuntė kelis vagonus mai
sto kada rusai Sovietuose 
badavo. Dabar, kai kas iš 
čia pasiryžta pasiųsti tru
pinėlį pašalpos tremti
niams tai turi trigubai už
mokėti už transportą ir 
net už muitus! Argi taip 
turėtų būti ? Amerikos 
Raudonasis Kryžius turi

Lietuvos Ministras Lankėsi New Yorke
P. Žadeikis, Amerikos. stybės tradicijas, 

(Lietuvių Tarybos kviečia- tautos suverenumą, 
mas sausio 8 d. atsilankė kyti vyriausybinį
Tarybos popietiniame po- niuitetą, kaip kad jis bu- 
sėdy ir padaręs Lietuvos vo išlaikytas nuo pat 16 
ir tremtinių padėties ap
žvalgą, ragino Tarybą iš
vystyti savo veiklą šalpos 
reikaluose. Susirinkusieji
patiekė keletą paklausi- tą kilnų Amerikos vvriau- 
mų į kuriuos svečias pasi- sybės nusistatymą nenri- 
žadėjo atsakyti sekančia- pažįstantį neteisėtos Lie- 
me (vakariniame) šios tuvos okupacijos 1940 ir 
Tarybos drauge su Lietu- 1941 metais, bet todėl pri- 
vos piliečiais posėdyje.

Vakariniame abiejų or
ganizacijų (ALT ir LTT) 
posėdy, Lietuvos Atsto
vas kalbėjo praktiškosios 
vienybės klausimais. L _ 
nas Atstovas pabrėžė rea
lios vienybės būtiną rei
kalingumą, 
neeikvoti visuomeninės e- 
nergijos, kuri taip labai 
reikalinga Lietuvos vada
vimui. Atstovas nagrinėjo 
lietuvių užsiniečių centro 
klausimą ir nurodė, kad 

Lietuvos piliečių 
šio ir 

savo krašto Įstaigomis y- 
ra raktas j praktišką vie
nybę: Lietuvos Pasiunti
nybei ir Konsulatams rū
pi ne partiniai bet visos 
Lietuves ir visų lietuvių 
reikalai. Kvietė susirin
kusius branginti savo val-

I pažįstantį Lietuvos Pa- 
i siuntinybę Vašingtone ir 
Lietuvos vyriausybę, ku
ri nors tuo tarpu tebesi- 
randa under duress, bet 

Po- egzistuoja de jure. Tai 
bendras ir vieningas dar
bas Lietuvos atstatymui 

7 kad”tereika'lo būtInas ir ?alimaa kas 
tik jo ieško.

lis su užrašu “gyvas svei-’ne iš labdaringos Ameri- 
kas atsiliepkite”. Svarbu,. kos lietuvių visuomenės 
kad daugiau kad ir tokių tai iš kitur ničnieko dar 

j laiškų ateitų. Atsiliepiant nesusilaukė ir kas žino ar 
.galima jau ką nors pasių- susilauks. Kas būtų gir- 
| sti. Nors ten jie “sveiki ir dėjęs, kad iš milionų ką

★

Kada Prezidentas Roo- 
sevelt sausio 7 d. kalbėjo 
78-jo Kongreso iškilmin
game posėdyje, tai New 
York Times savo sausio 8 
d. laidoje pastebėjo, kad 
tarpe iškilmėje reprezen
tuojamų svetimų valsty
bių ir Lietuva buvo atsto
vaujama: ant įdėtos foto
grafijos galima matyti P. 
Žadeikį sėdintį pirmoje 
eilėje pirmas iš kairės.
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BIELINIO SLAPTA KOVA IR MIRTIS
Knygnešiu Karalius. — 20 M. Vyras Mokykloje Su Vaikais. — Pečiuje Paslėptas 
Nuo Žandaru. — Lietuvio Kaimiečio Prakalba Prancūzijos Sostinėje. — Viduržie

my 2 Mylias Brenda Upeliu. - Juodoji Lenta Apmiru sieros Inteligentams.

Knygnešis. tai vardas ĮJetUVOS Kaimietis...
to, kurs kiekvieną minutę 
jausdamas, kad gali būti 
pašautas, slapta su knygų 
pundais slinko naktimis 
pro sargybinių eiles. i___ 
damas dvasinį dinamitą, statymą
kurs sprogdino nelaisvės dukterį jisai dar mokino

savano- lenkiškai). Suplanavęs
nuveikti kai ką didesnio
jisai visų pirma sutvarkė vome vienu ypu kokį pū- 
savo ūkį, įvedė 10 laukų dų (800 sv.). Nešėjai viso- 
vaismainį ir išnuomavo, keriopai apgaudinėdavo 
Gavęs 300 rublių išvyko į sargybą; tam reikalui net 
Belgiją. Čionai išspausdi
no kažinkokį Lietuvos že
mėlapį. kurį vokiečiai, 
grįžtant per sieną, iš jo a- 
tėmė. Bielinis 1889 m. bu-

Paryžiaus Kongrese
Pažintis su kun. Jacevi

čiumi labai sustiprino 
neš- Bielinio lietuvišką nusi- 

statvmą (pirmąją savo

pančius ir ugdė 
rių - kovotojų nuotaiką. 
Žymiausis iš tų knygnešių 
Lietuvoje yra buvęs Jur
gis Bielinis, už savo didelę 
drąsą ir nuveiktus darbus 
pavadintas “Knygnešių 
Karaliumi”. Šiomis dieno
mis sueina 25 metai nuo 
jo mirties ir pridera, kad 
mes atsimintume tą žmo
gų. kurs save buvo visiš- vo nuvykęs net į Prancū- 
kai užmiršęs dėl savo tė
vynės.

ir jie viską turėjo daryti 
slaptai.

— Gabenimas per sieną, 
— pasakoja vienas iš Bie
linio draugų, — būdavo 
vargingas; knygas susi- 
rišdavome po 7—10 svarų 
ir pasamdę reikalingą 
skaičių vyrų, nešdavome 
naktimis. Taip pernešda-

i
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iš Šveicarijos pasiekia pranešimai, kad Italija savo sostinę Romą su Vatikano miestu gal būt 
paskelbs, kaip “open city”. Tas karo lauko veiksmuose daroma dėl to, kad tuomet miestas nebe- 
bombarduojamas. Bet miestas privalo neturėti jokių kariškų apsiginklavimų nei sandėlių, nei 
bazių ir tt.

DARBININKAS

-
*j *■> >

te

turėdavome tam tikrą 
žmogų, vardu Baltrukas. 
Jis subliaudavo avelės 
balsu netoliese maskolių, 
tie, išgirdę, manydavo, 
kad avelės per sieną varo
mos ir nusivydavo ieškoti, 
tuo laiku knygnešiai per
bėgdavo sieną”.

Knygnešių Karaliaus 
Šiurpūs Nuotykiai

Bieliniui buvo daug pa
vojų iš kurių jam vis pasi
sekdavo gudriai išsisukti. 
Jau pačiuose Prūsuose 
buvo rusų papirktų šnipų, 
net tarp vokiečių žanda
rų. kurie sekdavo knygne
šius, juos net suareštavę 
kitą kart rusams atiduo
davo. Kartą Tilžėje vienas 
toksai ir užkalbino Bielinį 
lietuviškai. Bet Bielinis 
apsimetė nesuprantąs ir 
vokiškai žandaro paklau
sė apie ką jis kalbąs. Kar-

ziją, į lenkų kongresą Pa
ryžiuje. Čionai jisai išgir
do, kaip lenkuojantieji 
Lietuvos dvarponiai už
gaunančiais žodžiais atsi
liepia apie Lietuvą. Su
pykęs paprašė balso ir iš
ėjęs ant estrados pradėjo 
kalbėti, kad Lietuva turi 
būti nepriklausoma. Len
kai. girdėdami mintis, ku
rios jiems netiko, pama
nė. kad tai koks rusų šni
pas ir Bielinį pavarė iš 
kongreso.

Kaip Jie Prasmukdavo Pro 
Rusų Sargybas

Sugrįžęs į Lietuvą Bieli
nis ėmė vėl atkakliai vesti 
slaptą kovą su rusais. Iš
girdęs. kad Paparčių ka

I

I

Vysk. Valančius Jam Pave
dė Slapta Pernešti 3.000 

Rublių
Jis buvo tik 15 metų, kai 

mirė jo tėvas susikrimtęs, 
kad ponas atėmė jo žemę. 
Beaugdamas Jurgis Bieli
nis įsitikino, kad Lietuvos 
kaimų žmonės dėl to taip 
kenčia neteisybę, kad yra 
nemokyti. Todėl jis pats 
ryžosi siekti šviesos. Mo
kėsi Šiauliuose, Mintaujo
je, Rygoje. Čia jam teko 
sėsti į vieną suolą su vai
kais. nors jis jau turėjo 
20 metų — paaugęs pra
dėjo mokytis. Bet dirbo
ne juokais — per 2-3 va- talikų vienuolyne (Žąslių 
karus taip ir sutirpdavo parap.) paimtas pravosla- 
svaras žvakių bebūnant vams, pasiryžo jį atgal at- 
prie knygos. Norėjo jisai siimti ir iškėlė bylą, kuri 
likti kunigu. Susirinkęs pasiekė net aukščiausią į- 
pinigų nuvyko į Kauną staiga — senatą. Jisai 
stoti kunigų seminarijon, taipgi pradėjo organizuo- 
bet jį kažkas apvogė tuo ti kaimiečius, kad tie kel- 
sutrukdydamas jo planus, tų bylas prieš juos skriau- 
Galbūt besvarstant
pašaukimo klausimą jam čius žemę ponus, 
teko susipažinti ir su vys
kupu Valančiumi, kurs 
juo tiek pasitikėjo, kad į- 
davė jam pergabenti į 
Prūsus 2-3.000 rublių 
lietuviškas knygas,
to laiko jis ėmė dažniau į
Tilžę gabenti Valančiaus kovą. Su kitais susipratu- 
rankraščius, pinigus, o iš i siais lietuviais ūkininkais 
ten — vyskupo parašytas jie sudarė knygų platinto- 
ir slapta išspausdintas jų tinklą. Tai buvo spau- 
knygeles. dos draudimo laikotarpis

savo ūžiančius, nuo jų atiman- 
Rusai 

pajuto, iš kur tie sumany
mai kyla, palaikė jį pavo
jingu maištininku ir ėmė 
gaudyti. Jam nieko dau-

už giau ir neliko, kaip slaps- 
Nuo tytis ir toliau slapta prieš 

rusus okupantus varyti

pamini, jog kai kas reiš
kiąs savo nepasitenkini
mą dabartine padėtimi. 
Autorius tokiems žmo
nėms kategoriškai atker
ta: “Jau atėjo vyriausias 
laikas, kad visuose oku- 

' puotuose kraštuose visi 
i vienokiu ar kitokiu būdu 
• atsakingi žmonės supras
tų šią likimo problemą. 
Kietas likimas skamba 
taip: Reikalauti gali tik 
vokiečiai ir jų sąjunginin
kai, nes jie visa savo eg
zistencija veda kovą Eu- 

............. ..  ’, o padėti 
ir jo kieme prie pat vartų visomis jėgomis turi visi,

galvojo tokį pokštą: prie- ‘Baltasis Erelis’ jisai ma- 
jęs atsiklaupė ir ėmė kai- nė, kad erelis, 
bėti poterius. Žandaras 
pamanė, kad tai elgeta 
davė jam dvi grivini. Ka
da Bielinis išėjo, žmonės 
pasakė, kad čia Bielinis ir 
buvo. Galite suprasti oku
pantų valdžios atstovo su- dėl leistis į pasaulį per žaus amželio — 72 metų, 
sigraužimą...

Viduržiemy Basas Per 
Sniegą Ir Upeli

Bielinis važiuodavo 
važiuodavo ]_ 
knygas. Jo šūkis buvo: 

tą jį rusų policija pašte- — Kaip vandens lašas, 
bėjo Biržų apylinkėje, nuolatos lašnodamas, su- 
Bielinis metė arklį ir į aižo akmenį, taip ir mūsų 
mišką. Policija — paskum tauta, nepaliaudama kirs- 
jį. Iškrėtė visą mišką, ne- ti burlioko šaknis Lietu- 
rado, gi Bielinis spėjo į- voje, iškovos sau laisvę”, 
kopti į aukštą eglę, iš kur. Sustodamas kur nakvy- 
stebėjo. kaip jo ieško, nės, jisai už tai žmonėms 
Kartą Bieliniui sugrįžus 
namo, visą sodybą apsu
po žandarai. Nebuvo kur Į 
bėgti. Jis greitomis šoko į 
krosnį. Žmona apkrovė jį 
malkomis ir sukūrė ugnį. 
Žandarai visą namą iškrė
tė, bet nesuradę keikdami 
grįžo iš kur atėję.

Kitą kartą patekęs į žan
daro rankas Bielinis buvo 
griežtesnis: viena ranka 
ištiesė į žandarą revolverį, 
o kita — pinigus kiek tu
rėjo ir liepė rinktis, kas 
labiau patinka... Žandaras 
griebė pinigus ir nešdino 
savo sveiką kailį.

v •
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JĖZAUS ŠIRDIS PASAULIUI...
... PASAULIS JĖZAUS ŠIRDŽIAI!
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Mirė Sukniubęs Po 
Kryžiumi

Nenormalus gyvenimas, 
nuolatiniai pavojai, jau

tai Lietu
vos karalių ženklas). To 
laikraščio viename pusla
py jisai rašė — ką jis ma
no dar daryti dėl Lietuvos minėtasai peršalimas pa- 
išlaisvinimo: kirto jo sveikatą. O vis
— Aš pasiimu šio dalyko dėl to jisai sulaukė gra-

Europą, kreipties prie vai- Tr ta metų našta apsun- 
stybių ir visokių draugi- kintas jisai nerimo. Kartą 
jų. kurios randasi Euro- nukeliavo nuo namų ke- 
poje ir darydamos posė- liasdešimts mylių. Pasiju- 
džius, rokuoja ir spren- to blogai. Tai buvo 1918

platindamas džįa nutarimus”.

Į

Sustojus 
Bielinis 
nusiavė 

milinę ir

m. sausio dieną. Iš klonio 
dar vos įstengė užrėplioti 
pas vieną savo pažįstamą ropai išgelbeti,

I

ri
!

AR JŪS NORITE PATIKTI 
JĖZAUS ŠIRDŽIAI?

Naujiems Metams sužibės Lietuvių Katalikų 
padangėse nauja vilti nešanti 

“ŽVAIGŽDE”
Taigi visi JĖZAUS ŠIRDIES Mylėtojai 

skubėkite užsirašyti

“Žvaigždę”
MALDOS APAŠTALAVIMO ir 
JĖZAUS ŠIRDIES SĄJUNGOS 

Mėnesini Laikrašti.4. V

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

Širdies paveikslą... Adresas: —
"ŽVAIGŽDĖ"

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

A

Į Jis labai nemėgo inteli
gentų, kurie nedirba dėl 
savosios tautos. Jisai pra
dėjo surašinėti tokius 
“juodojoje lentoje” ir jau 
vieną tokią “lentą” buvo 
paskelbęs.

Jisai yra parašęs ir ke
letą knygelių, be to 1916 
m. išleido Vilniuje .----
knygelę: ‘Maldos taikai višką laikraštį ir knygą, 
išprašyti”. Knygelės įžan- " - ~
goję jisai rašė:
— Tegu padeda Lietuvai 

tos maldos greičiau išsi
gydyti iš visų žaizdų, pa
darytų jai to karo. Tegu 
sveika žengia mūsų tiesos 
keliais šviesesnėn atei- 
tin”.

Kova Su Vokiečiais
Bielinis platino ‘Aušrą’, 

‘Varpą’, ‘Ūkininką’, ‘Tėvy
nės Sargą’, ‘Šviesą’, ‘Ap
žvalgą’, gabendamas tuos i 
spausdinius iš Tilžės. Kas 
jam ką gera padarydavo, 
dovanodavo lietuvišką lai
kraštį, knygelę, sakyda
mas:

' — Jei duosiu pinigų, iš
leis juos gal ir visai be 
naudos, tuo tarpu knyga 
atneš naudą: vistik bus 
mesta šviesos kibirkštėlė, 
žmonės bus pastūmėti; 
prie skaitymo, galvoji-I 
mo...”

1905 m. socialdemokra
tai jį buvo įprašę gabenti) 
savo literatūrą, bet jau!

'sukniubo po kryžiumi. Jį kurie kuriuo nors būdu 
^pastebėję žmonės įnešė į ~
;grįčią, kur jau žodžio ne- 
beprataręs po kelių minu-

• čių mirė. Bet ir palaido
tas Suostų kapinėse jis 

savo žadina mus mylėti lietu-

I

K. J. Prunskis. Į
I
i

I
iNacių Ministerio Grasini

mas

yra įtraukti į šią didžiąją 
kovą”. Juo daugiau Euro
pos kontinento žmonių į 
šį likimą įsijungsią, tuo 
greičiau būsianti išspręs
ta Europos problema ir 
tuo greičiau pasibaigsiąs 
karas.

MEDUS

Grynas bičių medus, kurį bi
tės sunešė iš žydinčių javų, gė
lių, pievų ir medžių yra tikras 
vaistas. Taigi, įsigyk kvortą

I

s

skelbė “Deutsche Zeitung kava vietojį cukraus. Kas var- 
im Ostland (xX. 6) strai-ĮįOja me(jų — to siOg0s nevar- 
psnį, kuriame kalba apie j gina Kvorta kainuoja S1.oo. 
vokiečių kariuomenės o- Į Jo galite gauti «Darbininko” 
kupuotas Europos valsty- , administracijoje, 366 W. Broad- 
bes. Vokiečių ministeris' way, So. Boston, Mass.

— Vokietijos Ministeris 
“okupuotiems Rytų kraš
tams A. Rosenbergas pa- mecĮaus jr gerk ji su arbata ar 
skelbė “Deutsche Zeitung kava vietoje cukraus. Ka3 var-

atsilygindavo duodamas 
lietuviškų knygų. Kartą 
jisai taip sustojo viename 
kaime. Arklį palikęs pas 
vieną ūkininką, nakvoti 
dėl atsargos nuėjo pas ki
tą, bet čia netikėtai pa
kliuvo į uriadninko ran
kas. Suareštavo. Siunti
nėjo iš miesto į miestą. Ir 
pinigus, kuriuos turėjo 
policijai kyšiams išdali
no, vis negalėjo ištrūkti. 
Iš Panevėžio vedė Bielinį 
dešimtininkas, 
vienoje vietoje, 
apsimetė sergąs, 
batus, pasidėjo

rnn nu- 11* iz • • atsigulė prie pečiaus. De-
buu Kubliy UZ Kaimiečio šimtininkas, matydamas,

kad “nusikaltėlis” nusi
rengęs “sirgdamas mie- 
iga”, išsigėrė gerai ir pats 
I užmigo. Nakčia Bielinis 
Ivienmarškinis išbėgo iš 
namų. Buvo šaltas vasa
rio mėnuo. Basas brido 
per sniegą. Kad pėdsakus 
paslėptų pribėgęs upelį 
brido vandeniu kokias dvi 
mylias. Užsukęs pas pažį-

! štamą sėdęs ant arklio 
nuJ°j° i tolimesnį kaimą. nuo sekančių metų — at- 
Gyvastį išgelbėjo, bet sisakė, tardamas:

i — Ne tais keliais Jūs 
Lietuvą vedate!

Ir spaudą atgavus Bieli
nis nenustojo dirbti prie 
knygų ir laikraščių. Net 
ir vokiečių okupacijos 
metu keliaudavo po visą! 
kraštą. Ginčydavosi su 
vokiečiais puldamas juos 
už neteisingumus, kelda-! 
vo bylas prieš juos ir ra-l 
šydavo protestus į jų lai
kraščius. Kovojo prieš o- 
kupantus vokiečius, kaip 
tik galėjo.

Galvą
Bielinio namuose 

labai dažnos kratos, 
galėdama to knygnešių ■ 
karaliaus sugauti rusai; 
paskelbė sumokėsią 500 
rublių, kas jį įduos polici
jai. Bieliniui teko būti dar 
atsargesniam. Ištisais 
mėnesiais jisai nepasiro
dydavo namuose. Vaikai 
pamiršo, kaip jų tėvukas 
atrodo. Kai kartą jisai su- 

! tarė pasimatyti su savo 
šeimos nariais slaptoje 
vietoje, kai pradėjo jis 
myluoti savo sūnelį, tasai 
nepažindamas, kad tai jo

. tėvas, paklausė: 
į) — O ar tu tokį baiboką 

i turi?...
Kartą buvo valsčiaus 

J sueiga. Atėjęs žandaras^ 
susiginčijo su vienu kai
miečiu, tvirtindamas, kad 
žūtbūt jisai Bielinį su- 
gausiąs. Kaip tik tuo me
tu į sueigą ir atėjo Bieli> 
nis. Pamatęs žandarą su-

I

buvo
Ne

Gyvastį išgelbėjo, 1 
sveikatos tai jau visą am
žių geros nebeturėjo.

Juodoji Lenta — Apmiru- 
siems Inteligentams 

Bielinis ne tik Lietuvos 
didelę dalį aprūpindavo 
slaptomis knygomis, bet 
nugabendavo ir katali
kams latgaliams, kuriems 
irgi spauda buvo uždraus
ta. Jisai taip buvo užside
gęs troškimu matyti Lie
tuvą laisvą, kad pradėjo 
leisti net savo laikraštį

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvvay So. Boston, Mass.

I
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6. PRAKILNUMAS KRIKŠČIONIŠKOS 

VALSTYBĖS
Šitaip sutvarkyta valstybė duoda nesitikėtinų 

vaisių, kurių prisiminimas yra ir visuomet pasiliks 
didžioje pagarboje. Tų vaisių įrodymai taip prakilnūs 
ir tiek gausingi, kad joki priešų mėginimai nepajėgia 
jų užslopinti. Krikščioniškoji Europa necivilizuotas 
barbarų tautas pakeitė į civilizuotas ir atvedė jas į 
tikrojo Dievo garbinimą. Ji sulaikė žiaurų Magome- 
tonų užkariavimą; buvo civilizacijos priešakyje; viso
se tautinės kultūros srityse ji buvo visų mokytoja ir 
vadovė; suteikė pasauliui tikrosios laisvės supratimą 
ir labai išmintingai įsteigė nesuskaitomai daug įvairių 
įstaigų žmonijos gerovei. Ir mes paklausime, kaip ji 
sugebėjo tokias permainas įvykdyti, atsakymą rasi
me: Be jokios abejonės, daugiausia tai padarė per Re
ligiją-

Šitie dalykai nebūtų pasikeitę, jei santykiai tarp 
Bažnyčios ir valstybės būtų buvę ilgai palaikomi. Dar 
didesnių vaisių būtų buvę galima tikėtis ateityje, jei 
Bažnyčios autoritetui, mokslui ir patarimams būtų 
parodytas didesnis paklusnumas ir ištikimybė. Visa 
tai reikia suprasti nesikeičiančioje tiesoje, kurią Ivo 
iš Chartres rašydamas Popiežiui Paskaliui II priminė: 
“Kada valstybė ir kunigija yra iš vieno, pilname suti-. 
kime, tada pasaulis gerai valdomas, Bažnyčia laimin
gai veikia ir atneša gausius vaisius. Bet kada atsiran
da nesutikimas, tada ne tik mažesnieji dalykai nuken
čia, bet ir svarbiausieji atsiranda apgailėtiname padė
jime”.

NAUJANYBIŲ TROŠKIMAS
Liūdna yra prisiminti, kaip pragaištingai ir ap

gailėtinai naujanybių troškimas, kuris šešioliktame 
šimtmetyje iškilo iki aukštumos, visų pirmą sukrėtė 
Krikščionišką religiją ir toliau, klaidingas gyvenimo 
mokslas pasiekė visas bendruomenės klases. Iš to, 
kaip iš kokio šaltinio, išsiveržė vėliau neribotas per
dėtos laisvės skelbimas, kuris, tarp tokių baisių praei
to šimtmečio perversmų, atkakliai ir drąsiai buvo 
šaukiama, jog tai esą dėsniai ir pagrindas “naujo gy
venimo”, kas iki šiol ne tik nebuvo žinoma, bet sta
čiai priešinga Krikščioniškajam mokslui ir pačios pri
gimties įstatymui.

PRAGAIŠTINGI DĖSNIAI
Svarbiausias tų dėsnių buvo tas, kad buk visi 

žmonės esą lygūs rase ir prigimtimi, taigi ir visi ly
gūs tvarkyti savo gyvenimą, kaip jiems patinka. To
liau, buvo skelbiama, kad kiekvienas žmogus yra pil
nai savęs valdovas ir neturi būti po jokia kita valdžia, 
kad kiekvienas esą laisvas galvoti apie kiekvieną da
lyką, taip, kaip jam patinka ir daryti kas ir kaip jam 
patinka, kad jokis žmogus neturi teisės valdyti kitus.

BEDIEVIŠKOJI VALSTYBĖ
Bendruomenėje, tokiais pagrindais tvarkoma, vi

sa valdžia yra niekas kitas, kaip tik žmonių noras, ir 
žmonės, būdami laisvi nuo visos valdžios, buvo patys 
savęs valdovais. Nors ir išrenkama valdžia, kuriai 
žmonės pasiduoda, bet ne kad juos valdytų, bet tik 
veiktų jų vardu. Dievas autoritetas užtylimas, rodosi, 
kad Dievo ir nebūtų, arba kad Jam visiškai nerūpėtų 
žmonijos bendruomenė ,arba, kad žmonės, atskirai ar 
bendruomenėje, būtų Dievui visai nepriklausomi, ar
ba kad valdžia ir autoritetas visiškai nepriklausytų 
Visagaliam Dievui. Ir štai, susidaro nuomonė, kad 
valstybė yra niekas kitas, kaip tik minia, neturinti ki
tos valdžios ir valdovo, kaip tik save patį. Ir kadangi 
pareiškiama, kad minia turi visas teises ir valdžią, tai 
valstybė nebemato jokio reikalo turėti kokius nors 
santykius su Dievu, ar būti Jam atsakomingi už savo 
darbus. Toliau, nematoma jokio reikalo viešai išpažin
ti tikėjimo, arba tyrinėti, kuri iš daugelio religijų yra 
tikroji Dievo apreikšta religija, arba vieną religiją la
biau vertinti už kitas, ar parodyti religijai kokį pa
lankumą, bet priešingai sutinka duoti lygias teises 
visoms religijoms, kad bendroji tvarka nebūtų paju
dinta kokios nors religijos įtaka.

Ir skelbiama, kad visi religiją liečią klausimai tu
ri būti palikti privatiškam išsprendimui, kad kiekvie
nas gali tikėti kaip jam patinka, arba visai netikėti. 
Iš tokio “naujo gyvenimo” mokslo seka: kad kiekvie
no žmogaus sprendimas yra laisvas ir nevaržomas jo
kiais įstatymais ar įsakymais, kad kiekvienas gaii 
viešai skelbti apie religiją arba jos apleidimą ir, kad 
kiekvienas turi neribotą laisvę kalbėti ar rašyti, kas 
tik jam patinka.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar Bažnyčia priešinga valstybei?
2. Kaip Bažnyčia paveikė necivilizuotas barbarų tau

tas?
3. Kodėl valstybė buvo atskirta nuo Bažnyčios?
4. Kaip suprasti šiuos žodžius: “Ir Tiesa padarys jus

laisvais”?
5. Atmetus Dievo autoritetą, kas apsišaukia valdovais?
6. Ar neribota laisvė teikia valstybei ir žmonijai gero

vę?

DARBININKAS

Cambridge, Mass.
CAMBRIDGE, MASS

MIRĖ

Sausio 3 d. mirė Mykolas Po-; 
vilaitis. Velionis buvo pašarvo
tas graboriaus P. Vaitkaus pa
talpose. Velionis sausio 5 d. iš 
N. P. par. bažnyčios palaidotas ; 
Mt. Benedict kapuose. Taipgi1 
sausio 7 d. mirė Kristopas 
Daugvietis. Velionis sausio 9 
d. palaidotas Šv. Mykolo ka
puose iš N. P. par. bažnyčios. 
Velionis paliko nuliūdime žmo
ną ir ir sūnų. Reiškiame užuo
jautą nuliūdusiai šeimai.

5

Give enough
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...soon enough!
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Į Sekmadienį, sausio 10 d. mū- 
jsų N. P. lietuvių par. bažnyčio- 
j je, įvesta konvertukų sistema. 
{Konvertukai palengvina para- 
[ pijiečiams užsimokėti metinę 
; parapijos duoklę, nes neberei- 
i kės iš karto mokėti, bet po ma
žą dalį kas sekmadienį. Kon
vertukai sudaryti iš dviejų da-I 
lių, vienon pusėn įdedama auka 
duodama per mišias, antron: 
pusėn, sulig noro, dalis parapi-j 
jos duoklių ir šilumos padengi
mui. šįmet mūsų parapijos ku- i 
nigams lankyti šeimas (kalėdo
ti ) yra neįmanoma, nes gatvės 
tiek yra tamsios vakaro metu, 
kas sudaro pavojų vaikščioti. 
Už tai įvesta konvertukų siste
ma. kas palengvins parapijie
čiams ir kunigams. Taipgi tą1 
pačią dieną parapijos klebonas 
kun. P. J. Juškaitis išdavė me
tinę parapijos atskaitą.

I 
I 
j

LANKĖSI KARIAI
Šią savaitę mus aplankė 

kariai: vyr. Įeit. A. Matusevi
čius svečiavosi pas tėvelius 7 
dienas, ir po atostogų išvyko 
vienam mėnesiui mokyklon, 
kur Įeit. A. Matusevičius, bai
gęs mokslą, mano užsitarnauti 
kapitono laipsnį. Linkime pa
sekmių. Eil. J. Mockevičius 
lankėsi pas tėvelius ir draugus: 
jūreivis Gilius lankėsi 
dienų.

i

Japonų kruiseris, amerikiečių bombų įdegintas, 
bėga nuo susikirtimo vietos Santa Cruz salų, Pacifike. 
8—N

šie

>

šis parengimas yra visų orga
nizacijų naudai. Geriausia pa
rama. tai pirkti šio parengimo 
bilietus ar suteikti, kad ir 
smulkią auką. Šiuo tarpu ka
talikiškų organizacijų veikla y- 
ra kiek paįrus, kad bendrai 
veikti kaž-kaip nebesiduoda: 
už tai Federacija Imasi darbo 
iš naujo, kad sujungus katali
kiškų organizacijų veikimą Į 
vieną bendrą frontą. Už tai or
ganizacijų nariai nepagailėki
te 35c. šiam Federacijos paren
gimui. nes čia rengiama visų 
naudai ir garbei. A.D.

keletai

APSIVEDĖ
Sausio 9 d. apsivedė 

Puzinaitė su Įeit. J. 
Jų sutuoktuvėms liudijo šie: P.
Puzinas ir p-lė G. Malinauskai
tė. Linkime jaunavedžiams lin- 
smaus gyvenimo.

p-lė E.
Crocker.

Sausio 10 po pamaldų, para
pijos svetainėje įvyko Cam
bridge LDS 8 kps., metinis su
sirinkimas. p. A. H. Plekavi- 
čius išdavė metinę kuopos ats
kaitą. Valdyba ta pati užgirta 

į ir kitiems metams Nariai 
I skaitlingai užsimokėjo duokles 
už laikraštį “Darbininką". Nu
tarta kiek galint paremti Fede
racijos 16 skyriaus rengiamą 
kortavimo vakarą, taipgi iš- 

• rinkti nariai lankyti Federaci- 
i jos skyriaus susirinkimus.

i

Sausio 15 d. 8 vai. vakare pa- 
• rapijos svetainėje, bus rodomi 
judami paveikslai. Šio parengi
mo pelnas skiriamas labdary
bei.

i 
Į

nia Millerienė. Iškilmės
baigta Amerikos ir Lietuvos 
himnais.

Kariuomenėje tarnautojų vė
liava, tik ką pašventinta, dide
lė ir graži. Turi savyje 200 
žvaigždžių ir viduryje vieną 
didelę, ant kurio yra numeris 
224, tai reiškia, kad iš mūsų 
parapijos jau šiandien tiek yra 
kareivių. Tas numeris 
mainomas sulig skaitliaus ka
riuomenėje stojančių augimo. 
Vos praėjo viena savaitė jau 
10 paaugėjo. Toji vėliava ky
bos sykiu su Amerikos tautine 
vėliava, ant to pačio stulpo, 
kurs buvo įrengtas praėjusį 
rudenį aikštėje prieš pat baž- 

j nyčią.
Sausio 3 dieną pas mus įvy-1 

ko nepaprastos iškilmės: ka
riuomenėje tarnautojų vėlia
vos pašventinimas ir kareivių 
motinų pagerbimas. Progra
mas prasidėjo 4:30 p. m. Iškil
mes pradėjo pats klebonas kun. 
K. A. Vasys trumpa kalbele, ir 
vakaro vedėju pristatė kun. J. 
C. Jutkevičių. Įžanginę grau
dingą kalbą pasakė adv. Anta
nas Mileris, po jo tuoj kalbėjo 
kun. Pijus Juraitis. Kelios mer
ginos prisegė gražius patrijoti- 
nius ženklelius visoms kareivių 
motinoms, kurios užėmė joms 
skirtas garbingas vietas. Po to 
visi sustojo ir ilgais aplodis
mentais pagerbė motinas. Po 
šių pagerbimo iškilmių įvyko 
vėliavos pašventinimas, šventi
no pats klebonas, šalia stovėjo 
miesto mayoras ir apsaugos di
rektorius p. C. Vernon Inett. 
Po pašventinimo juodu ištiesė 
vėliavą ir viešai iškabino. Po 
vėliavos 
nuota Amerikos himnas. Kal
bėjo mayoras VVilliam A. Ben- 
nett, C. Vernon Inett, kun. A. 
Jaskevičius ir Juozas Glavic- 
kas. Muzikalę programos dalį 
gražiai išpildė solo ir duetais 
pp. Jonas ir Marijona Čižaus- 
kai. ir armonika Vitautas Mati- 
jošaitis. Pianu akompanavi po-

Aušros Varly Parapija
Kalėdos prabėgo taip, kaip ir 

rodos nebuvę. Štai ir Nauji 
Metai. Pirmą naujų metų sek
madienį mūsų klebonas išdavė 
parapijos metinę atskaitą. 
Kaip pernai, taip ir šiais me
tais pasekmės buvo labai gra
žios. Pajamų viso buvo $30.106. 
84. Skolos atmokėta per praė
jusius metus S15.000.00. Para
pijos ižde šiems metams liko 
$1,609.88. Klebonas džiaugėsi 
tokiomis gražiomis pasekmė
mis ir labai palankiai atsišaukė 
apie savo parapijiečius, prašy
damas ir toliaus gražiai remti 
parapijos reikalus.

bus. 
I 
!

DAYTON, OH1O

LDS 69-tos kuopos metinis 
susirinkimas Įvyks sekmadienį, 
sausio 17-tą. po antrų mišių. 
Nariai prašomi atsilankyti ir 
užsimokėti duokles už 1943 m.

Pranas Gudelis, Rast.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už- 

' sakymus siųskite: “Darbinin- 
■ kas”, 366 W. Broadvvay, So.
Boston, Mass.

Sausio 10 d. parapijos svetai
nėje įvyko Moterų S-gos 22 
kps.. metinis susirinkimas. Su
sirinkime išduota metinė kuo-į 
pos atskaita. Valdyba likosi ir; 
kitiems metams ta pati, tik iš- i ___________
rinkta nauja protokolų rašti-i
ninkė, E. Daukantienė. Taipgi! PlSfiį AlUeilkoje KcIKMISS 
išrinkta delegatės vykti į Fe- , 
deracijos seimelį, būtent: E. į 
Daukantienė ir P. Brazdžionie
nė. Sąjungietės 
moję ateityje rengti rankdar- j Inekvienam įsigyti, 
bių parodą. Lauksime.

Jaunimas šiokiu parengimu 
atneša gražaus pelno parapijai.

Šįmet, kai visi žino, yra karo 
laikas — daug jaunuolių yra 
karo tarnyboje. Daug kas ma
nė, kad šįmet gal nebus galima 
suvaidinti, bet klebonas kun. 
K. Vasys paragino, kad visi 
prisidėtų, sunkiai dirbtų ir ga
lima jis bus nuveikti. Jaunimas 
paklausė klebono žodžių, ir da-! 
bar stengiasi išmokti ir suvai-i 
dinti gražų “minstrel show".

Dabar tiktai reikia vyresnių
jų pagalbos, kad visi parapijie
čiai atsilankytų ir pagelbėtų iš
platinti tikietus. Jaunimas vi
sados parduoda daug tikietų. 
į šį parengimą, nes uždrausta 
važinėti “automobiliais" — ir 
vis tiek daugelis žmonių eina į 
pasilinksminimus. Po “mins
trel show” bus šokiai — galės 
linksmintis jaunieji ir senieji.

Komitetą sudaro sekantieji: 
Garbės pirmininkai — klebo
nas kun. K. A. Vasys ir kun. J. 
C. Jutkevičius: pirmininkas
Kazys Tamošiūnas; muzikos ir 
programos: Stasys Karsokas, 
Edmundas Vaškas. Izabelė Ba- 
liukonytė. Eleonora Kvaratie- Į 
jūtė: kostiumų ir scenos: Al-Į 
dona Dubickaitė. Alena Ka-Į 
mandulytė, Marijona Baliuko- 
nytė. Ona Kuzmickaitė, Kazys; 
Lapinskas, Antanas Leketa:j 
publikacijos — Irena Keršiu-' 

j te: maršalai: Jonas Andriuška 
i ir Eleonora Kvaratiejūtė: kny- 
jgyninkai: Edmundas Vaškas ir 
Ieva Jazukevičiūtė: dailės: Al
bina Matačinskaitė, Vytautas 
Tamošiūnas ir Edmundai Jo-; 
nytis; raštininkė , Eleonora; 
Kvaratiejūtė: orkestrą — Russ 
Cole; direktorius — muz. - var
gonininkas Jonas Čižauskas. 
Tikietai kainuoja 60;-. su tak
somis.

Nepamirškite! Visi atsilanky
kite į Mechanics salę, trečiadie
nį, vasario 10-tą, 7:30 P.M. pa
matyti gražų “minstrel show”. 
Platinkite tikietus. Bus jauni
mui garbė, jums garbė, ir visai 
parapijai garbė!

Worr€stcrū> Lietuvadė.

Dabar pas mus eina vajus, 
rinkliava Lietuvos reikalams, 
ir rengiamės prie didelio 16 
Vasario paminėjimo. Kaip 
vyks, pamatysime vėliau.

kas

da-

I 
į

Mūsų parapijos jaunimas 
bar rengiasi prie metinio Mins- 
trel Show, kuris įvyks trečia
dienio vakare. Vasario 10 die
ną, 1943. Jaunimas smarkiai 
dirba, kad šiais metais mins- 
trelis būtų geriausias ir išblaš
kytų visus karo liūdnumus. 
Minstrel Show darbuotės vedė
ju yra kun. Jonas C. Jutkevi- 
čius, direktorius p. Jonas Či- 
žauskas. Po Minstrel Show vai
dinimo bus šokiai. Tikietai jau 
pardavinėjami. įžanga su tak
somis 60 centų. R-.

Aušros Vartų parapijos jau
nimas praktikuoja ir ruošiasi 

j prie metinio “minstrel show",: 
pašventinimo sūdai-j kuris įvyks Mechanics salėje, 

trečiadienį, vasario 10-tą, 7:301 
P. M.

Trečiadienių ir penktadienių 
vakarais visi susirenka bažny
čios salėje, ir muz. Jonui Či- 
žauskui vadovaujant, rengiasi 
prie šio metinio parengimo. 
Šis metinis “minstrel show” 
šįmet bus jau aštuonioliktas.

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
nutarė netoli- Knygutė labai įdomi ir verta 

Kaina tik 
' 25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

(
Sausio 29 d., penktadienio i 

vakare, parapijos svetainėje. į-i 
! vyksta kortavimo vakaras, ku-; 
i rį rengia Federacijos 16 sky- į 
Į rius. Kortavimo vakaras ren- j 
giamas. kad gautu pelnu apmo-: 
kėjus katalikiškų organizacijų 
duokles Federacijai. Katalikiš
kos organizacijos turėtų remti 
šį parengimą, kiek galint, nes

KORTAVIMO VAKARAS

Juozas Kasinskas
■ i Inc-

j Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washingron Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595 
Llmosinai dėl visokių reikalų.

I

i

I

"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —

ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina

DIEVO MOTINOS APSIR EISKIM AS ant Kalno 
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis. 65 
pusi. Kaina ..................................................................

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III. kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, S.T.O. Kaina

KATEKIZMĖLIS— Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun. 
P. Juškaitis. Kaina .

NOVENA prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K. 
Kaina ............................................................................

NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina

NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
Kaina ............................................................................

NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina

TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas. 
Graži apysaka. Kaina .

PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė 
Kun. J. Paškauskas. Kaina . 25c.

PLANETOS IR ŽVAIGŽDES. parašė Gerutis. 87 
pusi. Kaina ...................

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na .......................................................................... $1.60

VALGIU GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJI
MAS. Čia rasite daugybę įvairių valgiams 
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu .. $1.10

Su užsakymais kreipkitės —

30c.

25c.

50c.

20c.

20c.

15c.

15c.

20c.

15c.

20c.

25c.

20c.

"DARBININKAS”
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE *

KVIETIMAS

Atsiųskite ko-

L.R.K.S.A. Massachu- 
setts apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks sek
madienį, sausio 24 dieną, 
1943 metais. “Darbinin
ko” svetainėje. 330 E St.. 
So. Boston, Mass. Pradžia 
lygiai 2 valandą po pietų. 
Visos LRKSA Massachu- 
setts apskričio kuopos y- 
ra prašomos dalyvauti su
važiavime.
daugiausia atstovų į su
važiavimą, 
žiavimas 
nuo kitų. Yra daug svar
bių reikalų, kaip tai: Nau
jų Narių Vajaus klausi
mas. (Kaip būtų geriau 
prirašyti daugiau narių į 
Susivienymą): apskričio 
valdybos rinkimas ir daug 
kitų svarbių reikalų Susi
vienymo gerovei.

Visos Massac-husetts ap
skričio kuopos malonėkite 
dalyvauti šiame suvažia
vime, ir tos kuopos, ku
rios nepriklausote prie 
apskričio, maloniai kvie
čiamos dalyvauti, nes mes 
katalikai, o ypatingai šiuo 
laiku turime visi vienin
gai dirbti ir auginti orga
nizacijas. o ypatingai di
džiausią katalikų organi
zaciją — L. R. K. Susivie
nymą Amerikoje, kuris 
tiek daug yra prisidėjęs 
prie Lietuvos 
daug sušelpęs 
lių

nes šis suva- 
bus skirtingas

VtMras Kudirka,

LDS 74 kp. metinis susirinki- į 
mas. kuris įvyks saus. 10 d., 
buvo sėkmingas. Narių atsilan
kė daugiau, kaip kad papras
tai. Aptarus kuopos reikalus, i 
užgirtas laikraščio “Darbinin- 
ko” turinys ir gerėtasi jo lei
dėjų gabumais, kurie taip daug 
surenka teisingų žinių iš viso 
pasaulio, o ypač iš mūsų senos 
tėvynės Lietuvos, ir pasidalina 
su savo skaitytojais. Taipgi 
gėrėjosi visi ir šių metų “Dar
bininko” išleistu kalendorių, 
kuris puošia visų LDS narių 
namų sienas meniškais atvaiz
dais.

L. R. K. Susivienymo Ameriko
je. Naujosios Anglijos Apskri
ties pirm., šaukia apskričio 
seimelį sausio 24 d.. So. Bosto-. 
ne. ir kviečia visus skaitlingai 
dalyvauti, ypač sesijose. Tad. 
patenkinkime p. Vinco Kudir
kos troškimą! Visi į Seimelį!

Nariai, dalyviai. įvertindami 
laikraščio “Darbininko” tarna
vimą per pereitus metus, spau
dai paremti ir atsilyginti už 
kalendorius sudėjo savo dova
nėles sekančiai: Po $1.00 — 
Vaclovas Zaremba, Antanas 
Steckis. Juozas Vižynis, Ona 
Gillis, Joana Alkovikas ir Ona 
Kinduris. Po 50c. — Aleksan
dras Kikutis. Po 25c. — Jonas 
Zubaitis ir K. Tvarijonienė. Ki
ti nariai savo dovanėles “Dar-1 
bininkui” pasiuntė atskirai.

Reikia pažymėti, kad tik pra- susirinkime.
džia. Pirmas mėnuo šių metų. Sekantis susirinkimas įvyks 
o jau mūsų kuopos nariai veik ten, kur Kursų komisija užims 
visi užsimokėjo centrui už lai- vietą susirinkimui. Narė.
kraštį “Darbininką” iš anksto _________
už visus metus.

1943 metams kuopos valdyba tačiau patikrinimui 
išrinkta sekanti: Pirm. V. Za- laukia vietos ligoninėje. Linki- 
remba: prot. ir fin. rašt. — J. me pasveikti. 
A. Vaičiūnas: ižd. J. Zubaitis.
Kp. nariai, dalyvavusieji susi-; 
rinkime, nuoširdžiai dėkoja po
nam Zarembam už leidimą su
sirinkti savo namuose ir už 
vaišes, kurias surengė nariams 
po susirinkimo.

■J. A. Vaičiūnas, 
Kuopos raštininkas.

daringiems reikalams. 
Tad mūsų visų pareiga 
rūpintis dalyvauti suva
žiavime ir stengtis kodau- 
giausia prirašyti naujų 
narių i Susivienymą. Be 
to, bus mums labai malo
nu dalyvauti šiame suva
žiavime. nes LRKSA 94 
kuopos Jaunimo valdyba, 
visi nariai ir klebonas 
kun. P. Virmauskis daug' 
darbuojasi, kad suvažiavi
mas pavyktų, ir prašo.

DARBININKAS G

January lst Sale■■ Sausio Mėnesio Išpardavimas*
I. J. FOX didžiausioje moteriškų kailinių krautuvėje dabar eina didelis 

JANUARY 1-st Išpardavimas, šiame išpardavime galite gauti kailinius nupi
gintomis kainomis, o jų pasirinkimas labai didelis ir platus. Moterys ir merginos, 
pasinaudokite šio Sausio mėnesio Išpardavimu. Įvestuokite savo uždirbtus pini
gus į kailinius, nes tai yra geriausias ir geriausiai apmokantis investmentas.

Jei turite senus ir nudėvėtus kailinius, nevilkėkite jais, bet atneškite juos į 
I. J. FOX krautuvę, išmainyti į naujus. Už senus kailinius duosime gerą nuolai
dą. Kailinius galite pirkti su mažu įmokėjimu, o likusį balansą mokėti taip, kaip 
Jums parankiausia.

Atėjusios į krautuvę reikalaukite, kad Jums patarnautų šios krautuvės lietu
vis atstovas Bernardas Koraitis. kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas.

J*is primieruos ir pri
taikins Jums kailinius 
pagal Jūsų skonį ir fi
gūrą. Be to, pirkdamos 
kailinius per Bernardą 
Koraitį gausite dar 
10'< nuolaidos. Nelau
kite ilgai, ateikite į mūs 
krautuvę šiandien!

411 washington street 
BOSTON, MASS. *

tvarkdarė — D. Jasionienė. At- kas (corporal) Andrius Vens- 
stovės į Federaciją — I- Tvas- kus, Jr., sausio 15 d. sugrįš į 
kienė ir B. Adomaitienė. Ligo- namus praleisti atostogas, 
nių komisija: P. Naujokaitienė 
ir A. Kneižienė. Kursų komisi
ją išrinkti palikta sekančiame

p. U. Pazniokienė sveiksta, 
sveikatos

atstatymo;
mūsų bro-

—4 ir seserų nelaimėje: , . ,
daug aukavo' kitiems lab- xad dau» Jaunlm.° dal£-

Šioje kolonijoje yra daug į- 
vairių žinių, bet raporteriui ne
galima visų sužinoti ir jas į- 
talpinti, jeigu tų žinių nepri
duoda. Visi, kurie tik gali ra
šyti, lai rašo žinias ir siunčia 
“Darbininko” redakcijai. Jeigu 
kam nepatogu siųsti, tai gali 
palikti Balch Pharmacy, pas p. 
Mickūną, 1140 Washington St., 
arba lai praneša telephonu: — 
NORwood 1449.

p. M. Aidukonienė, gyv. Sa- Į 
vin Avė., jau seniai nesijaučia 
geroje sveikatoje. Šiomis die
nomis ji pasidavė operacijai 
Norwoodo ligoninėje. Ji yra 

i veikli parapijietė, priklauso 
prie veik visų katalikiškų or
ganizacijų.

NASHUA, H. H

I

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
teiskite mums Išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

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

275 Mair, St.. VVebster. Mass.

vautų. Mums rašo p. P. 
Razvadauskas. p. P. Kup- 
raitis ir kiti, ir sako, kad 
jų kuopos nariai yra prisi
rengę visus svečius malo
niai priimti. Po suvažiavi
mo sesijų įvyks puikus 
bankietas, o po bankieto 

i jaunimas galės linksmin- 
i, tis. Tikrai galėsime turėti 
I malonų laiką. Taipgi Su- 

i

wnKam J. Chisholm
GRABORIUS i

asmeniškas Patarnavimas” Į

331 Smith St.,
PROVTDENCE. R I.

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952

Namu: PI. 6286 I 
I

'-J

J

NORWOOD, MASS

ir komisijos išdavė 
šiame 

vietinis

p. Ona Stelmokienė, gyv. St. 
John Avė., LDS narė, paslydo 
eidama gatve ir nusilaužė ran
ką. Ji buvo nuvežta j ligoninę, 
kur jai sutaisė ranką, ir dabar 
sveiksta namuose.

važiavime, kaip sako, da
lyvaus LRK Susivienymo 
Centro sekretorius p. W. 
T. Kvetkas. Jis plačiau 
paaiškins Susivienymo 
reikalus. Tad visi į Suva
žiavimą!

I

LRKSA Massachusetts 
Apskričio Valdyba —

V. J. Kudirka. pirm. 
K. A. Vencius, rašt.

susirinkime 
ir Centro 
S. P. Knei- 
buvo už-

kei C. M. Zapėnienei, O. Skir- 
kevičienei, J. Bižienei ir ki
toms už pasidarbavimą.

Dėkoju visoms sąjungietėms 
už gražias ir naudingas dova
nėles, kurios visuomet pasiliks 
mano mintyje. Taipgi dėkuoju 
p.p. M. Bižam, panelei Virgini
jai Bižiūtei, už malonų patar
navimą laike to vakarėlio ir 
vaišes. Dar kartą ačiū visoms 

į ir visiems už Jūsų gerą širdį
kuopai proga. Tas laikas taip I Lai gerasis Dievulis jums at- 
greitai prabėgo. Malonu yra' lygina, 
darbuotis kuopai, kad yra sese
riška meilė ir sutikimas.

Taigi širdingai dėkuoju su
manytojoms ir pasidarbavu
sioms, būtent, pirminin-

PADĖKA
Nashua, N. H. Tariu širdin

giausi padėkos žodį Moterų Są
jungos 58-tai kuopai už su
rengtą vakarėlį mane pagerb
ti sausio 3 d. p. p. M. Bižų na
muose.

Tokio parengimo aš visai ne
sitikėjau. Tai buvo man tikras 
“surprizas”, mano 15-kos metų 
finansų raštininkavimo 58-tai

T. Mitchell’ienė,
58 kp. raštininkė.

LDS 65 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 17, š. 
m. Kviečiame visus narius da
lyvauti, nes bus renkama val
dyba šiem metam. Taipgi, ku
rie norės užsimokėti, tai galės 
tą padaryti. Susirinkimas vyks 
po paskutinių mišių.

Gerbiamieji, mes per vasarą 
buvom apsnūdę. Jokio veikimo 
neparodėme. Tod nors žiemos 
laiku padirbėkime. Lankyki-

p. S. Kamila, gyv. Tremont mžs ' ^irinkimus ir kaip nors 
St., parapijos zakristijonas, stenkimės pasidarbuoti dėl mū- 
antra savaitė kaip serga ir ne- sl^ brangios LDS organizacijos, 
gali eiti savo pareigų.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Šv. Kazimiero parapijos ku-

Sausio 11 d. įvyko Moterų 
Sąjungos 27 kp. susirinkimas 
pp. Adomaičių - Rakauskų na-; 
muose. Plačiai kalbėta apie 
naujų narių vajų. Narės pasi
žadėjo pasidarbuoti, kad va
jaus metu gauti naujų narių. 
Valdyba 
raportus, 
dalyvavo
Dvasios Vadas kun. 
žis. Po susirinkime 
kandžiai.

Nauja valdyba:
Pirm. Ieva Tvaskienė: vice- 

pirm. O. Červokienė; prot. rašt. 
Ėst. Sykes atsisakė, tačiau 
naują raštininkę rinkti palikta 
sekančiame susirinkime, fin. 
rašt. Alena Novikienė, ižd. Ale
na Kneižienė. Iždo globėjos: 
A. Marksienė ir O. Červokienė;

pušynus

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

----- IR -------

STACIJOS
Parašė

Knn. Pr. Juskaitis

Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą migdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam Įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
366 W. Broadway,

*^=3e f^T fr—’r 'V'f

p. Vaitkienė taip pat, rodos, įg“ aplankė visų namus prieš 
tebėra ligoninėje.

, Pasimelskime už ligonius, 
kad Dievas juos stnprintų svei
katoje.

i
I pp. J. ir M. Čiubetų, gyv. St. 
John Avė., sūnus Jonas. Jr., 
gavo paaukštinimą kariuome
nėje. Šiomis dienomis jis pakel
tas pirmu leitenantu.

Sekmadienį, sausio 10 d. įvy
ko LDS 3 kuopos susirinkimas. 
Vienbalsiai išrinkta ta pati val
dyba. būtent, pirm. E. Balutis, 
vice-pirm. J. Aidukonis, rašt. 
Andrius Venskus, fin. rašt. O. 
Pazniokaitė, ižd. p. Kavoliūnie- 
nė. iždo globėja p. I. Tvaskienė.

Nutarta darbuotis, kad gau
bti daugiau naujų narių ir laik
raščiui “Darbininkui” naujų 
skaitytojų.

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 
pietų.

Mūsų organizacijų skyriai, draugijos prašomos 
išrinkti atstovus, paruošti įnešimų ir įpareigoti atsto
vus atvykti laiku.

ALRK. Federacijos Apskričio Valdyba —
Dvasios Vadas Kun. K. Vasys, 
Pirm. A. Daukantas, 
Rast. B. Jakutis.

Naujus Metus, ir ta proga su
rašė visų jaunuolių vardus, ku- 

' rie yra išėję į karo tarnybą.
Žada padaryti puikų sąrašą ir . 
pakabinti bažnyčios prieangy- ' 
je. Taipgi nori suruošti bankie- 
tą motinas pagerbti, kurių sū
nūs yra karo tarnyboje.

LDS 65 kp. narys. Pranas II- 
kevičius, po sunkios ligos, jau i 
pradėjo dirbti.

Sausio 9 d. p. Vincui Tamu- 
, lioniui padaryta pavojinga ope

racija.
p. Darata Dvareckienė, pašil

do ir nulaužė ranką.
p. O. Gurskienė. paslido ir 

nulaužė ranką ir koją.
Anelei Urbonaitei padaryta 

appendicitis operacija.
Po sunkios ir ilgos ligos mirė 

Ignas Prunskis. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis Lietu
vių parapijos kapuose.

Šv. Kazimiero parapijos jau
nų Merginų ir Moterų klubas 
minėjo 10 metų gyvavimo su
kaktį. užprašė šv. mišias, ir vi
sos ėjo bendrai prie Šv. Komu
nijos. Sveikiname!

Sausio 7 d. apsivedė Juoze- 
pa Pučiūtė su Leitenantu Leo
nu Greičiu iš Peperrell, Mass. 
Jaunosios tėvelis surengė ves
tuvių pokilį.

Prieš Naujus Metus didelė 
nelaimė užtiko 
navičiaus šeimą, 
ir visi padarai, 
viskas išnaujo 
gerai, kad lietuviai prisidėtų su 
pagalba. Dzūkelis.

i

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininkę”
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

Tą pačią dieną įvyko LRK 
Susivienymo Amerikoje 81 kp. 
susirinkimas. Vienbalsiai iš
rinkta ta pati valdyba, būtent, 
pirm. V. J. Kudirka; vice-pirm. 
E. Balutis; prot. rast. p. Razu- 
levičiūtė; fin. rast. E. Čeikiū- 
tė; ižd. Ieva Tvaskienė. Atsto
vai į Federaciją: p. Kašėta ir 

i p. Smilgienė.
Nariai pasižadėjo darbuotis, 

kad gauti naujų narių šio va- 
I jaus metu.

So. Boston, Mass. pp. Andrius ir Domicėlė Ven- 
skai, gyv. 47 edar St, gavo ži
nią, kad jų sūnus, puskarinin-

Ramasio Mali- 
Sudegė namas 
Dabar reikia 

pradėti. Būtų

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, South Boston, Mass.
□S ■ei?



Penktadienis, Sausio 15,1943
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VIETINES ŽINIOS

Dr. Juozas Landžius-Seymour, 
nuoširdus Kat. Susivienymo 
narys ir 94 kp. oficialus dakta
ras.

Dr. Seymour Šeiminiame 
Bankiete. kuris įvyks sausio 24 
d., Strand salėje, skaitys trum
pą paskaitėię.

tas misionierius. Bažnyčios 
Vienumo Oktavos pamaldos ir 
kareivių naudai maldos prasi
dės, Šv. Petro par. bažnyčioje, 
sausio 18 d., Šv. Petro Sosto 
šventėje, 7:30 v. v. Jos baigsis 
sausio 25 d., Šv. Povilo atsi
vertimo šventėje, 7:30 v. v. 
Šias nepaprastas pamaldas ves 
iškalbingas Tėvas Gabrielis, 

i Pasionistas. Jis apsiima pats 
I padaryti pranešimus apie šias 
Į pamaldas, sausio 17 d., sekma
dienį, per visas šv. mišias, 
per visas 8 dienas 
karais, pamokslus, 
ninkas kalbės šiose 
Prarasta ir dėlko;
Kas yra Katalikų

: Kai kurie sako: “Katalikų Baž- 
nyčia išėjusi iš mados”. Kiti 

■ sako — “Katalikų Bažnyčiai 
J nesiseka”; treti sako: “Katali
kų Bažnyčia yra perdaug prisi
rišusi prie pasaulio”. Persekio
jama Bažnyčia; Parapija ir pa
rapijiečiai ; Kristų prašalinti; 
Kristus Karalius; Aš Katali
kas.

Į pamaldas yra visi
mi.

Ii
8

BOSTON PVBLIC LIBRARY

DARBININKAS T

ŽINUTĖS

Sausio 13 d., mirė, miesto li
goninėje, savaitę namie pasir
gęs, Mataušas Beluškevičius. 
(Billis) 84 metų, gyv. 96 Ar- 
mendine St., Dorchester, Mass. 
Jis Amerikoje pragyveno apie 
45 metus. Paliko tris dukteris. 
Iškilmingai laidojamas iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, sausio 16 
d., 9 vai. ryte, Mt. Calvary ka
puose, Brocktone.

všv.ti/iv/»».»» » iv

li Lietuvos Dukterų
Susirinkimo

T

ir 
sakyti, va- 
Pamoksli- 

tėmose: — 
Tikėjimas; 
Bažnyčia?

kviečia-

Nepaprastos pamaldos, 
paprasti pamokslai. Nepapras-

Ne-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočiusr
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Pulkininkas Grinius 
kalbėti So. Bostone 
bridgeje. Jis 
Brocktoną.

apsiima 
ir Cam- 

kviečiamas ir į

Penktadienj, po šventai va
landai, bus svarbus Federaci
jos skyriaus susirinkimas. 
Kviečiami visi draugijų atsto
vai susirinkti. Reikia aptarti 
Tengamą tautinį apvaikščioji- 
mą, vas. 14 d.

i

Glazauskas—Major

South Bostonietis Aviacijos 
Inžinierius, Kapitonas Jurgis 
Glazauskas - Gale tapo pakel
tas į Major laipsnį ir išsiųstas 
į kuri nors frontą.

Majoras Glazauskas yra bai

ĮVAIRŪS skelbimai
REIKALINGA moterys vilno

niams skuduriams sartuoti. 
Darbas pastovus, užmokesnis 
geras, darbbo sąlygos puikios. 
Atsišaukite tuojau: B. & B. 
WOOL STOCK CORP., 229 A 
St., So. Boston. Mass.

(8-12-15)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARO STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

I
1

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

į

Šou. 4416
Dr.Joseph F. Antanėlis ž 

OPTOMETRISTAS !; 
515 East Broadway I; 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus ;! 

Trečiadieniais ir <Į
Penktadieniais I;

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai Įl 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. ;!

BayYiewMotor Serme
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trakų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis

!
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

Seredomis:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE CF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL I

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų. Nosies ir Gerklės, 
i Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 

Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston. Mass.

■S

Ret. 8ou 3729 8ou 4618

m Fumitare Co.
M0VER8—
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Dlstanoa
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass. |j

I

Lietuvos Dukterų draugijos 
metinis susirinkimas įvyko 
sausio 12 d. 1943 met., parapi
jos salėje, So. Boston, Mass. 
Susirinkimas buvo skaitlingas. 
Daug nutarimų padaryta. Iš 
raportų ir atskaitų pasirodė, 
kad draugija turi apie 300 na
rių ir virš $10,000.00 pinigų. 
Pereitais metais pirko karo 
bonų už $2000.00 ir šįmet nu
tarta pirkti dar už S2000.00. 
Nutarta turėti naujų narių va
jus, kuris tęsis, nuo šio susi
rinkimo, iki gegužės 16 d., š. 
m. Naujos narės bus priimtos 
be įstojimo mokesčio. Gera 
proga visoms prisirašyti.

Nutarta vasario mėn. pabai
goj, ‘Darbininko’ salėje turėti 
Tea Party (Arbatėlę). Nutarta 
visu įtempimu ruoštis gegužės 
16 d., tai draugijos metinė 
šventė. Iš ryto bus draugijos 
šv. mišios, o po pietų didelis 
parengimas, bažnytinėje salėje.

I Į šių metų valdybą įėjo darb
ščios ir sumanios narės, bū
tent: pirm. Eva Marksienė: vi
ce-pirm. Barbora Gailiūnienė; 
prot. rašt. Ona Ivaškienė. fin. 
rašt. Bronė Cūnienė. iždininkė 
Ona Staniuliūtė. Kasos glob.—

■ Elžbieta Aukštikalnytė, mar
šalka — Ona Mizgirdienė: kny-

' gų peržiūrėto jos: Ona Siaurie- 
1 nė ir Pranė Zaletskiene. Direk- 
’ torės: Teklė Ašmenskienė, Ona
■ Zulonienė. Marcelė Galinienė.

Julijona Raškauskienė ir Kat- 
malonėkite būti- rina Masiulienė. Atstovės į Fe

deracijos skyrių: Monika Ba
rauskienė ir Ona Krasauskienė.

Taipgi nutarta ir sekantiems 
metams turėti “Darbininką” 
draugijos organu. Prot. Rašt.

p. Ona Ivaškienė, 
jaunųjų vaikučių grupės moky
toja, Kat. Susivienymo šeimi
nėje vakarienėje, sausio 
Strand salėje, linksmins 
čius su vaikučių grupe.

24, 
sve-

I

gęs Mass. Institute of Techno- 
logy aviacijos inžinerijos sky
rių ir pernai vedė p-lę Zalets- 
kaitę, pp. D. ir F. Zaletskų 
dukterį; kuri gyveno kartu su 
juo prie jo tarnybos vietos.

Jam išvykus, jo žmona grįšta 
pas savo tėvelius p.p. Zalets- 
kus (laidotuvių direktorius) į 
So.

Kun. Albertas Abračinskus, 
L. R. K. Susivienymo, Šeiminio 
Bankieto kvietimo komisijos 
narys. Kun. Abračinskas, visus 
labai nuoširdžiai kviečia daly
vauti Bankiete. kur įvyks sau
sio 24 d., Strand salėje. Tad, vi
si sekime kunigą Abračinską. 
būkime visi Susivienymo nariai 
ir visi būkime Bankiete.

Bostoną gyventi.

Lietuvos Vyčių 
Susirinkimas

Rap.

Š. m. sausio 17 d., sekmadie
nį, 2:00 vai. p. p. įvyksta L. 
Vyčių 17 Algirdo kuopos susi
rinkimas. Susirinkimas įvyks 
Vyčių salėje, Emerson St.. So. 
Boston, Mass. Bus labai svar
bus, nes įvyks naujos valdybos 
rinkimai, svarstomi ateities 
planai ir kiti svarbūs organiza
cijos reikalai.

Visi nariai 
nai dalyvauti. Kviečiami ir sve
čiai. ,

Po susirinkimo bus užkan-: 
džiai.

P. Kupraitis, 
Kuopos raštininkas.

Susilaukė Sūnaus
PENKI SŪNŪS KARO 

TARNYBOJ

mėnesio. Tėvas Aukštikalnis 
mano, kad neužilgo “žvaigž
dė” bus padidinta. Jis sakė, kad 
“žvaigždė” randanti daug pri
tarimo kaip dvasiškių, taip ir 
pasaulionių tarpe.

LANKĖSI
Antradienį, sausio 12 d. ‘Dar

bininke’ lankėsi Dr. Petras Za- 
reckas. kuris šeštadienį, savo- 
noriai išeina į Dėdės Šamo ka
riuomenę. Dr. Zareckas yra 
Lawrencietis. Linkime geriau
sios kloties.

VVASHINGTON DEPOT, 
CONN.

i

★ Trečiadienį, lankėsi ponia 
Valatkienė iš Rosimdale. Mass. 
Atsilankymo proga atnaujino 
“Darbininko” prenumeratą, au
kojo kalendoriaus fondui ir taip
gi pranešė, kad Henrikas ir He
lena Marčiulioniai. gyvenanti 18 
Stillman Rd.. Roslindale. sausio 
4 d. susilaukė sūnaus. P-nia 
Marčiulionienė yra pp. Valatkų 
vyresnioji dukrelė.

★ Praeitą šeštadienį lankėsi K. 
Federacijos N. A. Apskr. pirmi
ninkas Antanas Daukantas iš 
Cambridge, Mass. Atsilankymo 
proga buvo aptarta “Darbinin
ko” maršruto reikalai.

Lietuviai, Pranas ir Ma
rijona Lazdauskai, gyve
ną Greensbcro Rd., De- 
dham, Mass. jau yra iš
leidę penkis savo sūnus 
Amerikos karo tarnybon. 
Vieni jų tarnauja mari
nuose, o kiti kariuomenė
je* j

Tarnybon yra išėję: An
tanas, Pranas, Juozas, 
Mykolas ir Vladas. Namie 
yra likę dar du, būtent, 
Vincas ir Jonas. Kadangi, 
Vincas jau yra 18 metų,
tai neužilgo būsiąs pa- ★ Ketvirtadienį, lankėsi ‘Žvaig- 
šauktas kariuomenėn. Tai ždės’ administratorius kun. Pr. 
bus šeštas jų sūnus kovo- Aukštikalnis ir pridavė ‘Darbi- 
jąs už šios šalies saugu- ninko' spaustuvei medžiagos 2- 
mą ir Lietuvos nepriklau- ( ram “žvaigždės” numeriui, ku- 
SOmybę. Rap. ris išeis pradžioje ateinančio

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVč.

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

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

8 Winfield St.. So. Boston. Mas3. 
i’rot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

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

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St.. So. Boston. Ma3s. 

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kasi 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raštininke.

| ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

; Pirmininkas — Juozas švagždys, 
j 601 6th St.. So. Boston, Mass.
, Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls 

702 E. 5th St., So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mas3. 
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St., So. Boston, Ma3S. 
Iždininkas — Vincas Zaleskas,

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

501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno menesip 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 

‘ 492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

Valgomų Daiktų Krautuves

PARSIDUODA kriaučių 
pa geroje vietoje. Dėl kriau- 
čiaus yra pirmos klasos maši
nos: Siuvama mašina ir riori- 
mans prosijimui mašina, yra 
extra prosas ir kiti visi reika
lingi dalykai kriaučiui. Čia y- 
ra labai gera proga bizniu:, nes 
aplinkui kiti 5 miestukai netu
ri kriaučiaus — visi kreipiasi 
į mūsų šapą, taigi darbo yra 
daugiau kaip galima padaryti. 
Pardavimo priežastis — savi
ninkas labai pavojingai serga. 
Norėdami pasinaudoti šia gera 
proga, rašykite E. J. Krikš- 
čiur>, IVashington Depot. Conn. 
Tel. vVashington 2041.

115-15)

F ar Vieton...
Buy
U. S. DEFENSE 
BONDS 
STAMPS

GRABORIAI

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

Povilas Susiurbiąs
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 198

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

753 Broadway

★ “Darbininko” administracija kiekvieną dieną 
gauna daug laiškų su padėka už šių metų sieninius 
kalendorius. Štai jų keletas:
★ Petras Yuškevičius iš Kearny, N. J. rašo: “Esu 

labai linksmas ir patenkintas nauju nuo Tamstų gau
tu sieniniu kalendoriumi, kurį man prisiuntėte. Įver
tindamas Tamstų darbą ir trūsą, siunčiu kalendoriaus 
fondan $2.50”. ’
★ Elzbieta Januškienė iš Wilkes-Barre, Pa. rašo:— 

“Esu labai Jums dėkinga už puikų kalendorių; siun
čiu $1.00”.
★ Agnės Gudelauckas, Granby, Conn. rašo: “Labai 

širdingai ačiuoju Jums už kalendorių ir siunčiu lėšų 
padengimui $1.00”.
★ N. Baltrunienė iš Pittsburgh, Pa. rašo: “Šiuomi 

siunčiu $1.00, atlyginimą už kalendorių, kurį gavau 
prieš kelias dienas. Tikrai puikus kalendorius — esu 
labai patenkinta”.
★ Kamarauskienė iš Pittsburgh, Pa. — “Labai dėkui 

už kalendorių, kuris man labai patinka. Prašau priim
ti nors mažą auką, padengimui išlaidų $1.00”.
★ M. Lukošaitis, Baltimore, Md. — “Priimkite nuo

7 j » r r •

manęs gilią padėką už kalendorių ir $1.00 auką kalen
doriaus fondan”.
★ J. šaulis, Pittsburgh, Pa. — “Ačiū už sieninį ka

lendorių. Tai gražus katalikiškas ir lietuviškas kalen
dorius. Siunčiu $1.00”.

Turime ir daugiau laiškų, kurių čia visų negalime 
sutalpinti. Apačioje talpiname gerb. Rėmėjų vardus ir 
pavardes, kurie aukojo ir prisidėjo prie kalendoriaus 
fondo:

• t

ša-

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK® 
LIETUVIŲ GRABORIUS IP 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel COLumbla 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mau 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir
B a įsa m uoto jas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Kodyčia šermenims Dyka' 

Tel ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 396C

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS 

A. Zaletska* F. E. Zaletska* 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PCBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Te!. ŠOU Boston 26OS

D.

V. Rypaiis, So. Boston, Mass.............
M. Budaitis, Wilkes-Barre, Pa...........
A. Stulpinas, Waterbury, Conn..........
S. Dulkis, Waterbury, Conn...............
P. Šalkauskas, Waterbury, Conn.......
F. Narsavage, Wilkes-Barre, Pa........
Kun. A. Deksnis, Chicago, III............
LDS 74 kp......... ................................. ...
H. A. Plechavičius, Cambridge, Mass. 
John Keserauskas, E. St. Louis, ĮH. - 
Mrs. A. Klimas, Peabody, Mass..........
A. Kupris, Wilkes-Barre, Pa..............
M. Petkevičienė, No. Woburn, Mass... 
J. GudzeviČius, Mattapan, Mass........
VI. Norkūnas, New Haven, Conn......
Mrs. T. Kogolis, Shenandoah, Pa......
Z. Juknis, Antonagan, Mich...............
Mrs. V. Juknis, W. Hazleton, Pa.......
Šv. Pr. S., Pittsburgh, Pa...................
M. Sakalauskienė, VVorcester, Mass.
N. Pr. S., Thompson, Conn.................
Anna Geston, Gilbbstown, N. J..........
O. Svilienė, So. Boston, Mass...........
A. Pavilonis, Lawrence, Mass.............
F. A. Kazlauskas, Phila., Pa...............
E. Januškienė, Wilkes-Barre, Pa.......
J. Tarbokas, Roxbury, Mass...............
A. Daukantas, Cambridge, Mass.......
M. Bundulevičienė, So. Boston, Mass. 
H. Balčiūnas, Dorchester, Mass........
J. Taparauskas, Methuen, Mass........
S. Maželis, Detroit, Mich....................
A. Adomavičienė, Lowell, Mass..........
T. Yeskot, Southbridge, Mass...........
J. Gegužis, Westfield, Mass...............
Z. Karalius, Waterbury, Conn...........
J. Liūnas, Waterbury, Conn...............
P. Wicker, Pittsfield, Mass...............
K. Prakapas, So. Boston, Mass...........

1 P. Juškevičius, Kearny, N. J...............
Mrs. Ashment, Parsons, Pa.................

‘G. Dalinkevičius, Chester, Pa.............
J. Aidukonis, Norwood, Mass.............

1 E. Sinkevich. Cleveland, Ohio............
Wm. Smith, Chicopee, Mass...............
Rose Miller, Minersville, Px ............
J. Austin, Pittsfield, Mass..................
K. Cepurna, Waterbury, Conn...........
E. Wesockes, Athol, Mass...................
A. Gustene, Simsbury, Conn...............
S. Marksaitienė, Chester, Pa...............
Ursuline Academy, Wilmington, De.... 
K. Akstinas, Norwood, Mass...............
M. Paplauckas, Binghamton, N. Y....
O. Voltaris, Baltimore, Md..................
P. Yankauskas, Haverhill, Mass........
K. Pakštienė, Brighton, Mass............
O. Jakimavičienė, So. Boston, Mass.... 
K. Bendaravičienė, Worcester, Mass. 
M. Lukošaitis, Baltimore, Md............
E. Lubin, Worcester, Mass..................
J. Saulis. Pittsburgh, Pa....................

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

1

i

1
I

I

I

... $1.00 

....1.00 
....1.00 
....1.00 
....1.00 
.... 1.00
....2.50
.... 1.25
....1.00
..... 1.00
.....1.00
....1.00
.....1.00
....1.00 
.....1D0
.....1.25
....1.00
....1.00
....1.00
........75
.....2.00
.... 3.50
.... 1.00
........50
....1.00
....1.00
..... 1.00
....1.00
....1.00
.... 1.00
.... 1.00
....1.00
..... 1.00
....1.00
....1.00
....1.00
....1.00
.... 1.00
..... 1.00
....1.00

.50
...... .50
...... .50
.... 1.0Q
....1.00
....1.00
....1.00
....1.00
....1.00
....1.00
....1.00
....1.50
....1.00
....1.00
....1.00
....1.00 
... 1.00
....1.00
.... i.oo
...: i.oo
„... 1.00
....1.00
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HARTFORD, COHH
LDS 6-tos kuopos susirinki

mas Įvyks sausio 17 d.. 1 vai.
po pietų, paprastoje vietoje. 
Prašomi visi nariai dalyvauti. 
Neužsimokėjusieji už "Darbi
ninką". malonėkite tą padaryti 
dabar.

Pagal praeito susirinkimo 
nutarimą, kuopos susirinkimai 
bus laikomi kiekvieno mėnesio 
3-čią sekmadieni. 1 vai. po pie
tų. Vasaros metu, būtent, bir
želio. liepos ir rugpiūčio mėn. 
susirinkimų neturėsime. Rast.

NEW BRiTAIN, COHH.

Į

•0

buvo suaukota;

WATERBURY, COHH
ŠVENTĖMS PRAĖJUS

LDS 36-tos KUOPOS NARIŲ 
DĖMESIUI

Mėnesinis susirinkimas Įvyks 
sausio 17-tą. sekmadienį, tuoj 
po sumos, parapijos salėj. Ma
lonėkite visi nariai atsilankyti 
Į ŠĮ susirinkimą, pasitarti orga
nizacijos reikalais. Taipgi bus 
visiems gera proga atsilyginti 
pereitų metų užvilktus mokes
nius. Yra kviečiami ir nenariai, 
būtent, tik “Darbininko" skai
tytojai. Turėsite progą atsi
naujinti prenumeratą arba pri
sirašyti prie kuopos.

Džiaugiamiesi sulaukę ir pra
leidę linksmai ir laimingai Ka
lėdų ir Naujų metų šventes. 
Dabar lauksime malonaus pa
vasario ir linksmų Velykų.

Nei karo audros nepajėgė už
slopinti švenčių dvasios žmo
nėse, kurie pakilusiu ūpu 
džiaugėsi ir linksminosi. Krau
tuvės paliko pustuštės, žmonės 
išpirko prekes. Išgerta nema
žai vyno, degtinės ir alaus — 
biznieriai labai džiaugiasi pasi
pinigavę.

Dėl karo prežasties miesto 
gatvės, namų langai nebuvo 
papuošti (Kalėdų) eglaitėmis 
ir blizgančiomis elektros švie
somis. kaip paprastai 
Kalėdų šventėse. Nors 
Kalėdas ir buvo dideli 
tačiau Kalėdų diena oras buvo 
labai malonus, saulutė švietė 
visą dieną, žmonės pamažėliu 
vaikščiojo miesto gatvėmis ir 
susitikdami gimines, draugus 
bei pažįstamus vienas antram 
linkėjo linksmų Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų, šimtai ka
reivių nemažai ir lietuvių, grįžo 
į savo namus praleisti linksmai 
šventes su savo tėveliais ir 
gentimis.

Lietuviai katalikai, sukėlė 
sumą pinigų parengimais ir 
aukomis.

IŠ METINIO SUSIRINKIMO 
šv. Rožančiaus draugijos, ku-

8

vyks

•»
* ~v.

v.-i.A

komisija: Magdė Karinauskie-. 
nė, Matilda Bekerienė ir Mari-! į 
joną Kašėtaitė. Labdarybės Į 
draugija atsišaukia Į visuome- i 
nę. prašydama paramos. Pa
rengimui laikas numatytas va
sario 14 d.. 2:30 vai. po pietų, 
Šv. Juozapo par. svetainėje.

Parapijos choro koncertas į- 
vasario 28 d.

Veronika Voglinienė pasi- 
sunkiai operacijai. Perei-

For VICTORY

U
 BŪT
UNITED 
S TATE S

DEFENSE
BONOS
STAMPSŠį pirmadienį tapo palaidotas 

i senas parapijietis, Petrušionis. 
Laidotuvės buvo labai 
mingos. Dalyvavo daug 
nių.

iškil-
žmo-

O.
davė
tais metais turėjo dvi operaci
jas. p. Voglinienė yra daug pa- 

j sidarbavusi parapijai ir jos 
našlaitynui. Ji yra dar jauna 
moteris. Pasimelskime, kad 
Dievas jai grąžintų sveikatą, o 
ji sustiprėjus dar daug galės 
pasidarbuoti.

Redakcijos Atsakymai
Žingeiduoliui, Philadelphia, 

! Pa. — Tamstos “Viešo Paklau- 
; simo” netalpinsime. Nesvarbu 
kas buvo ar nebuvo p. Smeto- 

■ nos priėmimo komitete. Ne- 
• svarbu ir kiek ir kas dalyvavo 
prakalbose ar bankiete. “Dar
bininko” redakcija nenori įsi
velti į polemiką dėl p. Smeto
nos priėmimo ar nepriėmimo. 

iTai labai smulkūs dalykėliai, 
mayoras , kurįų gaila vietos laikraš- 

.i Kaikurie tautininkų laik
raščiai, kurie pakartotinai 

, .................... , -puola patriotingus lietuvius, y-K. Ilginis, aiiejuodamas ma- , , , ,° J pac vadus, dėl nedalyvavimo aršmas dirbtuvėje, įpuolė į van- ...d ., nepnemimo p. Smetonos, pasi-denį ir prigėrė. Palaidotas iš, , tarnauja musų tautos pne- Sv. Juozapo lietuvių par. baz- , „ . ,... , sams. Komunistai išleidžia di-nyčios Kalvarijos kapuose. . , . . . , ...; dėlės sumas pinigų, kad tik 
mūsų tautines jėgas susilpnin
ti arba suskaldyti. Tautininkai 
gal būti to nemato arba nenori 
matyti.

ris Įvyko pereitą sekmadieni, ir 
narės turėjo progą išgirsti mū
sų gabios raštininkės, ponios 
O. Valinčienės platų raportą iš 
metų veikios, kuris skambėjo 
sekančiai: Per metą buvo už
prašyta intenvijų. dauguma už 
mirusias nares (23-jos mišios), 
už kurias
įvairių aukų bei dovanų įteikta 
47 dol.; dėl gėlių altorių puo
šimui 12 dol.: misijoms aukau
ta 10 dol.; Dėl baldakymo pa
aukota 50 dol.; šv. Atminties 
kun. J. Navicko Fondui 100 do
lerių. Viso per metus labdarin
giems reikalams draugija pa
aukojo 344 dol. Draugija turi 
186 nares, kurios sutartinai 
veikia ir aukoja. Neveltui pasa
kyta: vienybėje galybė, šiais 
metais dar uoliau padirbėkime 
Dievo Garbei ir savųjų gerovei.

šį susirinkimą buvo atsilan
kius Seselė Urbana. ir papasa
kojo daug įdomybių iš Lietu
vos. Narės labai dėkingos Sese
lei Urbanai už atsilankymą ir 
gražią kalbą. Kadangi buvo 
pranešimas, kad mūsų klebo
nas kun. M. Pankus išeis į ligo
ninę .tai sukalbėta malda ir pa- tuvj kareįvjT tarnaujanti šios bilių išdirbystės Bridgeport, Conn., kuris surado būdą, 
skirta auka sv. mišioms, pra- šalies kariuomenėje, iš šv. Juo- taupymo darbo, kas per metus sutaupė 5000 vyriškų 

zapo parapijos. Tai nebuvo darbo valandų, išdirbant Thompson šaudykles, 
materiale kareiviams parama, i----------------------------------------- ——■—------------------------------------
nes jie to nereikalauja, bet tik ■ Lietuvių Darbininkų Sąjun- ] ninkai sušyla dirbdami, išeina 
Kalėdų dovanėlė nuo geros va- gos susirinkimas turėjo įvykti! į lauką, ar prie durų, kur oras 
lios žmonių, šiuomi, lietuviai 27 d., gruodžio mėn.. pereitų traukia ir pagauna greitai šal- 
katalikai pasirodė, kad jie ne- metų. Prisirinko labai skaitliu- tį. Vanduo yra labai naudingas 
pamiršta savųjų, nežiūrint kur gaį narių, bet neilgam, nes tą ir reikalingas žmogui; kiekvie- 
jie nebūtų. ! dieną daug žmonių turėjo eit nas žmogus turėtų gerti ma-

Pereitų metų •
22 d., ištiko lietus su šalčiu. Ke- į lankiusieji į susirinkimą,

i. gatvės ir ša’---- -  - - - - - ■

šant Dievo sveikatos.

Tai y- 
kada 

švilpia 
neatsi-

Šiam vaikinui karas dau
giau reiškia. negu namie 
esantiems susėdus prie sta
lo kalbėti apie karą, 
ra tikras pragaras, 
krinta bombos ir 
tarpėdos. Bet jis
žvelgdamas į tai kovos iki 
paskutinio, kol bomba jam 
pataikins. Jis tinkamai at
siskaitys su Naciais ir atsi
lygins su Japonais.

Ar Jūs žinote, kad kiek
vienas Jūsų aukotas doleris 
palengvins ŪSO ir išsklai
dys tamsiuosius karo debe
sis? Suteikta pagalba karo 
belaisviams, esantiems už
darytiems tarp dratų. atneš 
džiaugsmo ir paguodos.

Jūsų doleriai gali tą pa
daryti — ir daugiau — jei 
duosite jų užtektinai ir tuo
jau United VVar Fondui.

Mūsų aukoti doleriai pa
dės nelaimingiems Alijantų 
kraštams. patekusiems j 
priešo okupaciją, suteikiant 
jiems maisto, drabužių... 
pristatant medikai? pagal
bą sergantiems 
seneliams... 
aplankyti 
negali 
jaimimas 
staigos.

Neleisk kalbėti, kad Jūs 
davėte permažai ir pervėlai.

G i ve enough 
... soon enough !

namuose... 
negali 
kurių 

klinikos.

kurių
slaugės, 

pasiekti 
ar labdaringos j-

GREATER BOSTON 
U NITE D WAR FUND

For the support of 
zz-ar-t:me and all-time 

serzices

būdavo 
prieš 

šalčiai.

i M

Pereitą savaitę mirė Juozas 
Navickas. Palaidotas iš Šv. > 
Juozapo lietuvių parapijos baž
nyčios 
Taipgi mirė 
Scully. 
dar jaunas žmogus.

Kalvarijos kapuose. Į 
miesto i“~w----- ?

Jis buvo katalikas ir

Lt. Gen. William S. Knudsen, Direktorius Karo pro- 
apdovanojo 371, lie- dukcijos, dėkoja Louis Takacs, darbininkui Automo- 

i šios bilių išdirbystės Bridgeport, Conn., kuris surado būdą,

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO

LRKMS. 38-tos kuopos įvy
kusiame susirinkime padaryta 
daug įvairių nutarimų draugi
jos gerovei. Taipgi paskirta au
ka šv. mišioms intencija mūsų 
darbštaus klebono kun. M.
Pankaus.

Po susirinkimo įvyko Kalėdų lia: 
prisiminimo “parė". kurioje neapsakomai slidūs 
dalyvavo ir vietinės Seselės pavojų kaip pėkstiems, taip ir)rinkimas neįvyko. 
Pranciškietės ir kun. V. Ražai- važiuotiems. Tą dieną nema-l.na darbininkų turėjo atidirbti' sveiki, 
tis. Visos skaniai pavalgė ir žas skaitlius žmonių susižeidė. | tą airną už Kalėdas, 
linksmai praleido laiką. Turėta 
daug džiaugsmo iš gautų įvai
rių dovanų, kurias pačios na
rės sunešė. TAI.

I

i

i 
* ir

p. Pranas Šebrinskas pasida
vė operacijai. Šebrinskų šeima 
yra LDS 5 kuopos nariai. Pasi- 
melskime. kad Dievas grąžintų 
jam sveikatą.

i UiCIkĮ UdUg cuicju cit v _ _

gruodžio mėn. i dirbti į dirbtuves. Nariai, atsi- žiausiai 8 stiklus į dieną. Susi- į 
. dau- ius nereikia gerti daug šalto 

lygatviai liko | guma, tik užsimokėjo už “Dar- vandens, geriant galima palai- 
ir sudarė bininką” ir apleido. Todėl susi- kyti vandenį burnoje iki apšy- 

ncs daugu- la. Žinoma, dantys turi būti 
_ . kitaip gausi šaltį per 
dantis į dėsnius ir kitas kūno 

Į dalis. J. T.

i

Į

Dėl gasolino sumažinimo ir 
draudimo važinėti, pakeitė dar
bo valandas dirbtuvėse. 1-------
vieni darbininkai pradeda dirb- * 
ti 6:30 vai. rytą, kiti ’ __ ,
7:30 ir 8 vai. rytą. Dauguma 
važiuoja autobusais. Tai va
žiuojant į darbą nėra tokio su-; 

j sigrūdimo. kokis būtų, jei visi !I
darbininkai pradėtų darbą tuo 
pačiu laiku.

Korespondentas.

. i ~ kai kurie ir labai pavojingai.: ------------ Į dalis.
Lietuvis, Juozas Šiurkus dar ir Į Daug žmonių serga įvairio- 
dabar tebeserga —negali dirb-į mis ligomis. Darbininkai ir Sausio 5 d. įvyko Labdary- 
ti. Prieš pat Naujus Metus Wa-sirgdami eina dirbti. Mat dar-, draugijos susirinkimas.
terburio apylinkėse įvyko ledų bo žmogus neturi laiko išlikti Kleb. kun j Valantiejus pra- 
audra. Nutraukė telegrapho, iš darbo: jei dar gali paeiti, tai^ kad gavo iš Community 
vielas, nulaužė medžius. Pada- ir eina iki nukrinta, kaip lapas Chest Si<000.00. Pirmiau mies- 
rė labai daug žalos valstybei ir šalnos pakristas. į tas leisdavo daryli rinkliavą
žmonėms. Stebėtina, mūsų mie-. Šaltis yra priežastis įvairių miegto gatvėse. bet pereitais 
stas. nei kiek nebuvo audros pigų. Todėl, reikia saugotis šal- metais nebeleido. Sudarytas 
Palestas. Ičio žinoma dirbtuvėse darbi-. komitetas> kuris buvo užgirtas

■ valdžios, ir tas komitetas rin
ko aukas į taip vadinamą Com
munity Chest. iš kurios aukos 
buvo paskirstytos įvairioms 
labdaringoms įstaigoms. Tokiu 
būdu mes šiais metais 
me S2.500.00 ne 
suma, bet dalimis.

' te. kad tų pinigų užteks išlai
kymui našlaičių ir senelių. Bet 
Labdarybės draugija nesnau
džia. Kasmet suruošia po du 
piknikus, po keletą kitokių va
karėlių. Be to. atsiranda ir pa
vienių asmenų, kurie aukoja 
Labdarybės draugijai po kele- 

! tą dolerių.
Dabartiniu

, žai našlaičių.
. žiūri ir dirba

Pereitais, neramiais metais, mes 
Old Gold Cigaretų išdirbėjai pa
tyrėme daug nuoširdumo, kokį 
gali išdirbėjai patirti.

Per pereitus metus prisidėjo 
prie Old Gold keletas milijonų rū
kytojų. Tai buvo vieni geriausių 
metų mūsų istorijoje, už ką mes 
esame nuoširdžiai dėkingi.

Taipgi mes turime sakyti dė
kui. tūkstantį sykių dėkui, nau
jiems ir seniems draugams ir 
daugeliui mūsų draugų, kurie yra 
Dėdės Šamo tarnyboje ir apraba- 
vę Old Gold ir prisidėję prie mūsų 
pasisekimo.

Ačiū taipgi ir Jums dyleriai ir 
distributoriai. kurie taip entuzias
tingai ko-operavote. Ačiū ištiki
miems darbininkams, kurie taip 
sunkiai dirbote, kad patenkinus 
padaugėjusį reikalavimą.

Mes įžengėme į Naujus Metus 
sisąmonėję, kad esame Jums ob- 
iguoti. Mes tęsime ir toliau savo 

darbą, duodami 
geriausio mišinio 
gamindami juos 
mis metodomis.

Visiems Jums, mūsų draugai, 
linkime laimingiausių Naujų Per
galės Metu.

Jums cigaretus 
ir kokybės, pa- 

moderniškiausio-

★

BRIDGEPORT, COHH

gausi- 
vienkartine 
Nemanyki-

P. Lorillard Company
America's Oldest Tobacco

Merchants
Established 1760

Išdirbėjai OLD GOLD Cigaretų
★

laiku yra neina- 
Dvi Seseris pri- 

naklaityne. Sese- 
■ lems pagelbsti geraširdies mo- 
!terys.

Labdarybės draugijos valdy
bą šiais metais sudaro šie as
menys: pirm. Vincas Urbonas; 
vice-pirm. Jonas Jakštas: prot. 
raštininkas Petras Jakubaus- 

tkas; fin. raštininkas Vladas 
Lušas; ižd. kleb. kun. J. Va- 
lantiejus. Namo prižiūrėjimo 
komisija: kleb. kun. J. Valan- 
tiejus, Kastė Jasaitienė, Matil
da Bekerienė. p. Vaitkienė. 
Vincas Urbonas, Motiejus Bu- 
gošas ir Jonas Janušaitis.

Šiais metais pirmas Labda
rybės parengimas, tai kortavi- 
mo vakaras. (Dieną ir laiką 
paskelbs bažnyčioje). Rengimo^

Praeitą sekmadienį, parapi
jos choro koncertas buvo sėk
mingas. Choras išpildė daug 
gražių naujų dainų, šių kompo
zitorių: Pociaus, Aleksio, Šim- 3. 
kaus. Brahms. Danks. Herbert. 
i rkitų. Solo dainavo p. Ona Ja
nušytė, p. Radvilaitė, p. Aldona 
Dulbbytė, p. V. Boleika, ir sve
čias iš New Yorko, p. H. W. 
Hendelis. Visos dainos buvo 
gerai išpildytos. Chorui vado
vavo ir visiems akompanavo A. 
Stanišauskas.

Komediją suvaidino: A. Kli- 
maitis, p. Einorienė ir V. Bolei
ka. kurie prijuokino publiką. 
Koncerte buvo kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas ir kun. A. V. Zene- 
vičius, p. J. Steponaitis ir p. 
Stanevičius iš Brooklyno, ku
rie dabar yra apsigyvenę Brid- 
geporte.

Daug darbavosi p. V. Bolei
ka. Dulbytė, A. Stanišauskas, 
Brilvicas ir Tuskytė, Romas. 
Einoriūtė. Yokščiūtė. Taipgi 
choras yra dėkingas šiems as
menims. kurie prisidėjo savo 
dideliu darbu: p. A. Klimaitis, 
p. Einorienė, p. Lučinskienė, p.! 
Mikuckis ir p. Norkevičius.! 
Pelno bus gražaus. Taipgi A.! 
Stanišauskas pranešė, kad 14 
d. vasario yra rengiamas pami
nėjimas Lietuvos Nepriklauso
mybės 25 metų sukaktis. Visus 
kvietė dalyvauti.

I

Patyrusiam, Philadelphia, Pa.
1 — Tamstos raštelis apie Phila- 
delphijos lietuvių patriotingu- 

Dabar net^Ps- Neabejojama, kad
- Philadelphijos lietuviai yra 

7 vai ' "nemažesni patriotai, kaip kitų 
kolonijų”, tačiau kaip kur ki
tur. taip ir Philadelphijoj yra 

i lietuvių, kuriems trūksta są- 
' moningumo. Amerikos lietu- 
1 viai, ypač katalikai turi savo 
į centralines organizacijas, ku- 
i rių seimuose priimamos rezo- 
į liucijos. kurios nusako ko ir 
Į kaip laikytis. Kas atsitiktų su 
į kariuomene, jeigu ji atsisakytų 
klausyti savo vadovybės?

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

» 
I
I

i

TI1REE-STARRED STAR— 
Marguerite Chapman, actress, 
a star m her own right, wears 
three additional stars, onc for 
each of three brothers in the 
armed forces. Brother Ed is 
in the Navy, brother Harold 
in the Coast Guard. and Fred 

is serving in the Army.

NOVENOS 1
prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ............................
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ........................
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pageltos. Kaina ...........
už Sielas Skaistykloje. Kaina ..........................................
Stebuklingojo Medatikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina

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

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA
NOVENA

15c. 
20c. 
15c. 
20c. 
15c.




