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RAF Bomberiai Du Kart Bom
bardavo Nacių Sostinę Berlyną

“Amerika” rašo:
“Pernai bolševikiška lie

tuvių spauda baisiai džiū
gavo “The World Alma- 
nac” kalendoriaus pusla
piuose atradę “apznaimi- 
nimą”, kad Lietuvos var
das įtrauktas 
Rusijos skyrių.

“Tada Bimba 
nūs palaidūnai 
visą Ameriką,
minėtą almanachą pašo- 
nėn ir šūkavo savo suklai
dintiems tamsūnams: žiū
rėkit, nesvarbu, ką sako 
Washingtonas apie Lietu
vą; ve, kalendorius pripa
žįsta Lietuvą Rusijai.

“Na, kai kuriems bolše
vikų suvedžiotiems žmo
nėms Bimba atrodė dide
liu autoritetu: tik pama
nyki, jis moka skaityti iš 
angliško kalendoriaus!

“Šiemet vėl išėjo tas 
pats Almanachas. Bet mū
sų palaidūnai nebebimbia. 
Mat, almanache Lietuva 
aprašoma kaip visai ats
kira valstybė, kurios 1940 
ir 1941 m. okupacijos ne
pripažįsta nei Amerika, 
nei Anglija. (Ž. “The 
World Almanac” -943; 199 
pusi.).”

valdoma ne pasaulinės 
valdžios, bet dieviškosios 
Bažnyčios, nes tik viena 
Bažnyčia turi savo žinioje 
šventuosius dalykus.

Toliau reikia turėti gal- į 
voje sakramento svarbą, l 
kuris, pripildydamas krik-

Padegė Namus—Padarė Namažus Nustolius - 
Tik Vienas Bomberis Žuvo

Atsirado DaugAplikantų 
Karo Darbams

Šiomis dienomis atsira
do nemažas skaičius jau
nuolių, norinčių mokytis 
karo darbų ir jie kreipėsi 
į NYA ofisą, 101 Tremont 
St., Boston. Pažymėtina, 
kad pastaromis dienomis 
užsiregistravo mokytis 
karo darbų labai daug 
jaunų merginų, iš kurių 
didelis nuošimtis buvo 
prsikirtas prie litavimo 
(Welding) vienetos.

Mr. John J. Griffin, pro
jekto vedėjas, praneša, 
kad NYA Špice Street vie
netą, Charlestown ,Mass., 
kuri iki šiol buvo tik ber
niukams, dabar jau yra 
priimta daug merginų. 
Dabar ir merginos moko
si aviacijos metalo, litavi
mo ir mašinų skyriuje. 
Šis skyrius yra naujas.

Bendrai imant, užima 
nuo 6 iki 8 savaičių iš-

Londonas, sausio 18 —|me grįžti į lengvą ir pato- 
Pereitą šeštadienį šimtai i gų gyvenimą.
Britanijos bomberių puo- “Mes turime suprasti, 
lė Vokietijos nacių sosti-ikad žmonija yra svarbus 
nę Berlyną. Numetė ketu-! dalykas gyvenime, o ne 
rių - tonų bombas ir de-l materialiai dalykai, 
šimtis tūkstančių pade-i 
gančių bombų. Sekmadie
nį Britai antru kartu puo
lė Berlyną. Padegė daug 
namų ir padarė kitokių 
nuostolių. Iš trijų šimtų 
ar daugiau bomberių tik 
vienas žuvo.

Vokietijos naciai, neti
kėtai užpulti Berlyne, ne
suspėjo parodyti didelio 
pasipriešinimo.

Sekmadienį, sausio 17 
d., kada Britai antrą kar
tą bombardavo Berlyną, 
tai nacių lakūnai puolė 
Londoną. Tačiau 
priešlėktuvinėmis
lėmis ir jų lėktuvai 
cius nuvyjo. Iš šimtų na
cių bomberių tik keliem 
pavyko pamatyti Londo
ną, kiti buvo priversti 
grįžti, kada Britai jiems 
užkūrė karštą pirtį.

“Britai supranta rusų ir 
kiniečių kančias”, sako 
Mrs. Roosevelt, “ir Ame
rika turi išmokti suprasti 
ir įvertinti”.

Tame susirinkime taip
gi kalbėjo kun. John P. 

1 Delaney, S. J., buvęs Va
tikano radio vedėjas, ku
ris pareiškė, kad “laimėji
mas karo reiškia pasiau- 
kavimą ir laimėjimas tai
kos reiškia pasiaukavimą. 
Taigi svarbiausias daly
kas, kad mes su kiekvienu 
pasidalintume pasaulio 
gerybėmis”.

Boston, Mass. — J. E. prastų Moterystės Sakra- 
Kardinolas O’Connell pas- mento reikšmę. i
kelbė naujas ir griežtes- Popiežius Leonas XIII 
nes jungtuvių taisykles, rašo: “Kadangi moterystė 

1 kurias išleido Šventoji savo esmėje, savo prigim- 
Kongregacija Vatikane. tyje ir pati savyje yra

Pagal paskelbtas taisy- šventa, tai yra protinga,1 
klės, katalikai, kurie pla- kad ji būtų tvarkoma ir 
nuo ja priimti Moterystės 
Sakramentą po kovo 1 d. 
š. m., kada taisyklės įeina 
į galią, turi mėnesiu iš 
anksto pranešti savo pa
rapijos klebonui apie 
jungtuvių dieną. Norin
tieji susituokti, turės at
sakyti į klausimus raštu, ščionišką moterystę, pa- 
Po to, per tris sekmadie- darė ją kilnesnę. O pagal 
nius bus skelbiama baž
nyčioje, kaip ir dabar yra 
daroma, ir ne tik tos pa
rapijos bažnyčioje, kur 
pora gyvena, bet taipgi ir 
kitose parapijų bažnyčio- -—-----------_
se, kur jie pirmiau gyveno Argentinoje Serga Žymūs 
per 6 menesius ar dau-1 
giau nuo jų 14-to gimta-! 
dienio.

Katalikų Bažnyčia šias 
naujas taisykles 
kad apsaugotų 
džius nuo įvairių nesusi-' ninkas Kaz. Čibiras turi Raudonieji 
pratimų, kurie įvyksta dėl sunkumų su savo sveika- rovo miestą, per kurį eina 
greito apsivedimo. 'ta. Taip gi susirgusi viena svarbus geležinkelis ir y-

Apart to, naujos taisyk- iš dviejų ten gyvenančių ra 130 mylių į šiaurę nuo 
po o- Rostovo. Dabar raudonoji 

atvykusių iš armija galės į Ukrai
ną link Kharkovo miesto, denyno. 
o kita dalis kariuomenės 
į Maikop aliejaus laukus 
Kaukaze. Kaukaze raudo
nieji atsiėmė miestelį 
Kursavką, 
šiaurvakarus 
rainyje Vody. 
yra 125 mylios į vakarus 
nuo Maikop.

Sovietų kariuomenė 
Kaukaze, kaip Maskvos 
komunikatas praneša, už
grobė daug priešo karo 
medžiagos ir ginklų, kaip 
tai: 27 sniegui kasti ma
šinas, 70 aliejaus tankų 
karus, 80 keleivinius trau
kinius, 8 lokomotyvus,' 
550 paprastuosius trauki- Į 
nius, 314 tankų, 382 ka- 
nuoles, 422 trumpu vamz
džiu patrankas, '----
sunkvežimų ir daugybę 
dalių dėl tankų ir motori
nių vežimų.

Jėzaus Kristaus valią, 
viena tik Bažnyčia gali ir 
privalo apie sakramentus 
spręsti ir juos teikti”. 
(Enc. Arcanum).

Lietuviai

Benghazi, Libijoj, Vyskupas, italas, iškėlęs rankas 
sveikina britų jūreivius, kurie jau antru kartu šiame 
mieste sugrįšta. kai Rommelis su savo armija buvo iš
taškytas.

P4nSSBiU^p aZ'! Raudonieji Už 
išleido,* kos, Argentinoje prisi- --------

jaunave-'glaudęs lietuvis laikrašti- Londonas, sausio 18 — 
nesusi- ninkas Kaz. Čibiras turi Raudonieji užėmė Mille-

.------ , ,-------------  --
lės reikalauja, kad klebo- vargdienių seselių, 
nas prižiūrėtų, kad poros, j kupacijos 
kurios eina į moterystės i Lietuvos. Ji nugabenta į 
luomą. atitinkamai su-1 ligoninę.

——
vincijas Lamanšo kanalo 
pakraštyj ir pasiųsti Vo
kietijon 450,000 specialis
tų darbininkų. Be to, pa- 

penkis i 
buvo 
van-'

žadėjo atiduoti 
karo laivus, kurie 
ištraukti iš Toulon

Šeimininkės Nebegaus 
Suraikytos Duonos

Britai 
kanuo- 

na-

I

i

Gali Vartoti Automobilius 
Pirkinėjimui

OPA Gasolino Raciona- 
vimo Divizija iš VVashing- 
tono praneša, kad auto
mobilistai gali vartoti sa
vo automobilius, jeiguI U I 1. L* * • P I duLU-UIVMlllJtlįįUJunCJ. Valstybes lUnGef* jiems reikia ką nors pirk-

bėtiVisę Pasaulį

35 mylios į 
nuo Mine- 

Kursavka

Pereitą sekmadienį vi
sose Katalikų bažnyčiose 
ragino visus aukoti Grea
ter Boston United Fon
dui, kurio vajus prasidės 
ketvirtadienį, sausio 21 
d. š. m. Tas fondas yra
užsibriežęs surinkti 87,-! 
800,000.

Greater Boston United 
11UV W XXXX O<X V CLXV,X XO- — . .

mokti reikalingo darbo. *įnd pirmininku yra p. į 
Bet kaip tik išmoksta, tai Cąbot. Aukų
tuojau gauna darbus dirb- ^^ėjai^ eis ij}ajnus ir, 
tuvėse.

Jaunuolis ar jaunuolė, 
kurie nori išmokti amatų,

pačius okupantus, ir lin
ki jiems geriausių sek- 

, mių. !
Tas parodo, kad komu- 

. nistai savo šmeižtais pa
sitarnauja naciams, kurių 
vadas yra Hitleris.

Washington, D. C., sau
sio 18 —Šiandien įsigalio
jo valdžios įsakymas ke
pykloms nepardavinėti 
suraikytos duonos pirkė
jams. Nuo šios dienos pa
čios šeimininkės, nusipir- 
kusios ir parsinešusios 
duoną, turės ją susiraiky- 
ti.

New York, sausio 18 — 
Mrs. Eleonora Roosevelt, 
Prezidento žmona, kalbė
dama Carroll klubo, kata
likių moterų biznierių or- 

. ganizacijos narėms, pa
reiškė. kad “Amerika turi 

'gelbėti visą pasaulį po ka
ro, kad mes ir nebegalėtu-I -■

ALI J ANTAI SUŽALOJO
JAPONŲ LAIVUS

daiktų, 
jeigu kam 

važiuoti į didesnį 
pirkti reikalingų 
tai jie tą gali da-

ti, ne tik maisto, bet ir ki
tokių reikalingų 
Pavyzdžiui, 
reikia 
miestą 
daiktų,

: ryti.
Vadinasi, draudžiama 

važiuoti automobiliais tik 
dėl malonumo ir į pasi
linksminimo vietas.

Nušovė Italų Laikraščio 
Redaktorių

Prancūzai Paėmė 700 
Ašies Kareivių

Sau-

New Delhi, India, sausio Policija ir gaisrininkai 
18 — Pereitą penktadienį vieną vaikutį tuojau su- 
ir šeštadienį Britai ir A- rado ir ištraukė iš upės, o 
merikiečiai lakūnai puolė kitą surado tik sekmadie- 
japonų laivus ir lėktuvus nį, sausio 17 d. 
arti Tibet rubežiaus iki 
Andaman jūros ir jų ne
mažai sužalojo, nepraras
dami nei vieno savo lėktu
vo. Britai ir Amerikiečiai 
nušovė 13 japonų lėktuvų.

New York, N. Y.
šio 11 d. naktį gatvėje ne
žinomi piktadariai nušovė 
italų savaitraščio redak
torių Carlo Trescą. Jo re
daguojamas laikraštis 
buvo priešfašistinis. Re-

i eis į namus ir 
prašys aukų. Kadangi iš 
to fondo yra skiriamos 
stambios sumos visoms 

gali kreiptis šiuo adresų: ^a^arįn&oms įstaigoms,' 
neišskiriant ir lietuvių,; 
tai mes nuoširdžiai pata- daktorius Tresca buvo 58 
riame ir lietuviams aukoti metų amžiaus, radikalas. ’ 
pagal išgalės į tą Greater Sakoma, kad redakto- 
Boston United War Fund. rius Tresca turėjęs labai 

Greater Boston United daug priešų Italijos fašis- 
War Fund remia taip pat tų. 
protestantai ir žydai.

101 Tremont St., Boston.

Britanija nuskandino 
2,500,000 tonų ašies laivų 
1941 m.

Kalbėjo Kun. J. Švagždys

Cambbridge, Mass. — 
Sekmadienį, sausio 17 d.. 
Nekalto Prs. P. M. par. 
salėje įvyko prakalbos. 
Kalbėjo kun. J. švagždys 
iš Brockton, Mass. Jo kal-

Gen. Ei$enhower Sveikina 
Michailovičių

Lavai Pažadėjo 450,000 
Darbininkų Vokietijai

Londonas, sausio 18 —

Londonas, sausio 18 —
Šiomis dienomis prancū- 

2300 ZU kariuomenė, vadovau
jama gen. Leclerc, eidama 
iš Ekvatorinės Prancūzų 
Afrikos į šiaurę, susirėmė 
su naciais ir italais Libi
joje, ir paėmė jų 700 į ne
laisvę, užgrobė 18 tankų, 
40 kanuoliu ir kitokių gin
klų.

—

Primena Lietuvos Reikalus

80,000 Nacių Pavojuje

i Kovojančių Prancūzų pa- (JŽdarOmOS Įstaigos 
reigūnai skelbia, kad La- r_ _ _ _ _ .Valdžios agentai ir po- reigūnai skelbia, _____

licija ieško piktadario ar vai pažadėjęs Hitleriui a- 
piktadarių. tiduoti dvi prancūzų pro-

Connecticut Valstybėje
Bridgeport, Conn., sau

sio 18 — Gub. Raymond 
E. Baldwin praneša, kad 
jis atsišauks ir prašysęs 

; įstaigų, ofiso namų, paši
ls Alijantų Centro, Aus- Taipgi Suvienytų Tautų linksminimo centrų, ta-

Bombardavo Japonų LaivynųLondonas, sausio 18 —
---------- ------------- __ — šiomis dienomis gen. Ei-'
bos publika klausėsi per senhower pasiuntė svei- . . _

su dideliu tinimą Jugoslavijos pat- tralijos, sausio 18 —Ame- karo jėgos puolė priešo 19 vernų. pakelių krautuvių

Londonas, sausio 18 — 
Maskvos komunikatas pa
duoda, kad raudonoji ar
mija prasilaužė pro nacių 
eiles Stalingrade, 
atmetė Rusijos 
mą pasiduoti, 
rimtą pavojų 
kurių dar esą
70,000 iki 80,000. Sakoma, 
kad Stalingrade naciai 
turėję 220,000 kareivių, iš 
kurių daugiau kaip 140,- 
000 buvo apsupti ir nužu
dyti.

kurie 
ultimatu- 

ir sudarė 
naciams, 

likę nuo

(LKFSB) Tarp Ameri
koje gyvenančių lietuvių 
atsiranda ir tokie, kurie 
stengdamiesi kiekvieną 
progą panaudoti kėlimui 
balso už pavergtų tautų 
laisvę, net pratęsdami sa
vo prenumeratas angliš
ka kalba leidžiamų žurna
lų leidėjus užklausia, ar 
jie savo laikrašty suminės 
Lietuvos 25 m. sukaktį, ar 
užtars pavergtos Lietuvos 
reikalus.

dvi valandas 
susidomėjimu.

Apie šias prakalbas pla
čiau bus parašyta kitam 
“Darbininko” numeryje.

* ♦ *

MARE
EVERY
PAYDAY

BONO DAY

riotų vadui, gen. Michai- 
lovičiui, kuris veda atka
klią kovą su okupantais.

Pažymėtina, kad komu
nistų spauda gen. Michai- 
lovičių baisiai šmeižia, 
kaipo “nacių šalininką”, o 
štai Amerikos karo vadas 
sveikina gen. Michailovi-
čių ir visus jo vadovauja
mus kovotojus, kurie e-' 
nergingai kovoja prieš Naujoj Gvinėjoj.

rikiečių lėktuvai smarkiai karo laivų, iš kurių tris 
puolė penkius japonų pre- pavojingai sužalojo ir pa- 
kybinius laivus Rabaul degė vieną prekybinį laivą! 
uoste, New Britain, ku- į šiaurvakarus nuo Gua
nuos skaudžiai sužalojo dalcanal. Tuo pačiu laiku 
arba nuskandino. Taipgi Amerikos lėktuvai nušo- 
bombardavo japonų aero- vė 30 priešo - japonų lėk- 
dromus, kur padarė ne- tuvų. Amerikiečiai iki 
mažai nuostolių priešui. šiol Soiomon salų srityje

Suvienytų Tautų bom- sunaikino arba pavojingai 
bėriai vėl puolė priešą sužalojo 160 japonų laivų 

ir 755 japonų lėktuvus.

ir klubų, kad uždarytų 
pirmadieniais per atei
nančius du mėnesius, kad 
sutaupyti kurą.

"AUŠROS" SUKAKTIS

★ Ateinantį kovo mėne
sį sukanka 60 metų, kai 
Tilžėje pradėjo eiti dr. J. 
Basanavičiaus leidžiama 
“AUSZRA”. i

Nuskendo Du Vaikučiai

Pereitą penktadienį, 
sausio 15 d., arti Matta- 
pan Square, Neponset u- 
pėje nuskendo du vaiku
čiai—3 ir 5 metų amžiaus. I

• t
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Pirmadienis, Sausio 19 d., 1943 a

■VAIRIOS ŽINIOS
C

Amerikos Lietuvių Telegrama 
Prezidentui Rooseveltui

Amerikos Lietuvių Ta
ryba, atstovaujanti visas 
Amerikos lietuvių patrio
tines organizacijas, gru
pes ir Jung. Valstybių lie
tuvius piliečius, savo susi
rinkime. kuris įvyko New 
Yorke sausio 8 d.. š. m. 
vienbalsiai priėmė ir pa
siuntė Jung. Valstybių 
Prezidentui Rooseveltui 
sekančio turinio telegra
mą:

of the

dollars worth of U. S. War 
1

Bonds and are relentlessly 
continuing in these efforts. 
Numerous Lithuanian Ameri- 
can Women's relief units are

■

efficiently acting and coordin- 
ating their work with that of 
the other American emergency 
agencies.

The Lithuanian American 
Council. representing all pat- 
riotic Lithuanian American or- 
ganizations and groups. citi
zens of the United Statės, at 
its executive meeting. on Janu 
arv 8. 1943 ,at Hotel New Yor
ker. New York City. hereby 
again pledge to you. our Presi
dent. that it shall. with all the 
determination. powers and re
sources at its command. inten- 
sify all possible means to hast- 
en a complete vietory of the 
United Statės and the United 
Nations.

Respectfully.
LITHUANIAN AMERICAN 

COUNSIL
Leonora Šimutis, Presldent, 

Dr. Pius Grigaitis, Secretary.

Lietuvoje Mirė Kun. Dr. 
Starkaus Motina

DARBININKAS

Lietuvoje Plinta Prokiama 
cijos Prieš Vokiečių 

Nutarimus

Atsišaukimas 1 Visuomenę

v*
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(LKFSB) Rugsėjo gale 
spalių pradžioje Lietu- 

vad. vokiečių

Sausio 9 d. gautas iš 
Lietuvos per Raudonąjį 

kad 
liepos 30 d., 1942 m. Vir- 
balyj mirė Valerija Liuci
ja Starkienė (Čižauskai- 
tė), 76 m. amžiaus. Palai
dota rugpiūčio 1 d. Kau- 

: ne.
Velionė paliko nuliūdi

me vyrą J. Starkų, 88 me
tų amžiaus; sūnus: kun. 

■Igną Starkų, Virbalio kle- 
’ • 1^-ii m T^v» Tririn o

January 8. 1943

To the President of the
United Statės.
Mr. Franklin Delano Roosevelt.
White House. 
VVashington. D. C.

Honorable Sir:
When the territory

United Statės was treacherous- 
ly invaded by the Japanese and 
all Europe was in imminent 
peril of complete subjugation of 
the armies of Nazi Germany 
and Fascist Italy. Lithuanian 
Americans. deeply concemed 
with the seriousness of the si- 
tuation and fully cognizant of 
their duties as citizens of the 
United Statės, organized and 
contributed all their energies 
and resources to the war ef- 
forts of the United Statės and 
United Nations.

Lithuanian Americans since- Kryžių pranešimas, 
rely believe that the vietory of 
the United Statės of America 
and her galiant Allies will ultl- 
mately liberale all the enslaved 
nations from Nazi. Fascist and 
Japanese occupations and will 
reinstate Lithuania. the land of 
our forefatners. within her eth- 
nological and historical boun- 
daries. ir the rightful place m į-o—~z--------»» --------------- f -
a family of free. demoeratie:boną: kun. Dr. Joną Star- 
and independent nations. as is f 
assured by the Atlantic Charter 
and Four Freedoms.

Thousands of Lithuanian 
Americans have volunteered 
for service in our armed forces. 
bear arms. and many of them 
have already made the supreme 
sacrifice. Lithuanian Ameri
cans have bought many million

ir
von grįžo
repatrijantai, t. y. vokie
čiai prieš sovietų okupaci
ją iš Lietuvos išgabenti i 
Vokietiją. Jų grįžimą or
ganizuoja ir praveda vo
kiečių kolonizacijos šta
bas “Ansiedlungstab”. 
Nuo bolševikų pabėgusių 
lietuvių sugrįžimu dau
giau rūpinasi lietuviškas 
kolonizacijos štabas. Lie
tuviai gyvenę repatrijan- 
tų vokiečių turėtuose na
muose ar ūkiuose trumpu 
perspėjimu gavo įsakymą 
iš ten išsikraustyti, kad 
pargrįžę vokiečiai tuoj ga
lėtų perimti tą turtą. Ry
šium su tuo, matyt, Lietu
voje plinta daug gandų ir 
net prieš vokiečių nutari- 

į; mus nukreiptų proklama
cijų. Tas matyt iš vokiš
kojo “Ansiedlungs” štabo 
viršininko kalbos, kurioje 
jisai suminėjo apie vokie
čiams nepageidaujamus 
reiškinius Tauragės, Ša
kių, Vilkaviškio ir Mari
jampolės apskrityse. Per
keliant ūkininką lietuvį iš 
repatrijanto ūkio į kurį 
kitą būsią ištirta, ar jis 
“sugebėjo” tvarkyti di- 

negu ankščiau 
Kokios yra Lie- 

dabar gyvenimo 
", kad ir iš 

to. jog kaikurie iš pargrį
žusių vokiečių, nors jie čia 
yra okupacinės vokiečių 
valdžios globojami, vėl 
viską pametę bėga į Vo
kietiją.

1943 m. vasario 16 d. sukaks lygiai 25 metai, kai 
lietuvių tauta per savo teisėtą atstovybę istorinėje 
Lietuvos sostinėje, Vilniuje, paskelbė atsteigianti lais
vą ir nepriklausomą Lietuvą demokratybės dėsniais.

Ši nepaprasta sukaktis ypač minėtina šiemet, lie
tuvių tautos laisvės šventės — vasario 16 — proga, 
kai Lietuva yra pavergta nacių, kai jos žmonių balsas 
yra prispaustas. Todėl Amerikos Lietuvių Taryba 
savo posėdyje, 1943 m. sausio 8 d., Hotel New Yorker, 
New York, kreipiasi į visus patriotinius amerikiečius 
lietuvius šiuo žodžiu:

Kiekvienoje mūsų gyvenamoje vietoje, didesnėj 
ar mažesnėj, ruoškime Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 25 metų sukakties minėjimus, kuriuose 
stipriai paryškinkim prieš 25 metus lietuvių tautos 
tartą gyvą šūkį: Lietuva turi būti laisva, nepriklauso
ma, demokratinė valstybė — joks pavergimas jai ne
pakenčiamas!

Vasario 16-os minėjimas privalo sujungti mus 
glaudžion vienybėn dar didesniam pasiryžimui remti 
visas Prezidento Roosevelto pastangas karui laimėti 
ir pastoviai taikai pasaulyje užtikrinti.

Mes kviečiame jus, broliai ir seserys lietuviai, į

Lt. Gen. WiHiam S. Knudsen, Direktorius Karo 
produkcijos, dėkoja Louis Takacs, darbininkui Auto
mobilių išdirbystės Bridgeport, Conn., kuris surado. ____________ ____________ __________ , c
būdą, taupymo darbo, kas per metus sutaupė 5000 vy- nuolatinį ir neatlaidų darbą Lietuvai gelbėti. Stokime 
riškų darbo valandų, išdirbant Thopmson šaudykles.

Lietuvis Turi Kavos Planta- < Nauji Patvarkymai Tikybos 
Reikalu Rusijoje

(LKFSB) Komunizmo 
Dabartiniu nusistatymas religijos at- 

mums žinomas. 
Rusijos žmonių 

[ ti-

d jas Afrikoje I

For Vietory...
Buy
U. S. DEFENSE 
.BONDS

STAMPS

įkų, Elizabeth (N. J.) par. turėtąjį, 
vikarą ir buvusį Mariana- tuvoje 

■ polio Kolegijos profeso- sąlygos ^matyti, 
irių; Zigmą Starkų, buv/’
Lietuvos vidaus reikalų 
ministeri ir valstybės 
kontrolierių, dabar esantį 
su dalimi šeimos kur nors 
.ištrėmime Rusijoj; Dr.
Antaną Starkų, Lietuvos 
savanorį - kūrėją, medici
nos fakulteto profesorių: 
mokytoją Juozą Starkų ir 

Į tris dukteris.
Kun. Dr. Jonui Starkui,! 

dėl mylimos motinėlės 
mirties, reiškiame gilią 
užuojautą.

Rusai Gauna Pirmenybę

-a- -A-

VVashington, D. C., sau
sio 18 — Šiomis dienomis 
Jung. Valstybių vidaus 
reikalų sekretorius Ickes 
pareiškė, kad Rusijai 
siunčiama karo medžiaga 
gavo pirmenybės teises.
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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
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:

/ 9

Kaukaze artinasi 
aliejaus šulinių, 

Hitleris buvo už- 
pereitais metais, 
kiti raudonarmie-

FRANCISCAN FATHERS
| 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. 
g Telephone — Hemlock 6567

★ Rusai spaudžia nacius 
atgal. 
Maikop 
kuriuos 
grobęs 
Taipgi

jčiai veržiasi į Ukrainą ir
žygio kryptis į Kharkovą. 
Stalingrade naciai suma
žino savo apsuptą kariuo
menę nuo 200,000 tūks
tančių į 50.000 asmenų.
★ Šią savaitę Bostono 

Metropolija ir apylinkės 
miestukai rinks tuščius 
sutaupytus kenus - bloki
nes. šeimininkės ragina
mos būti prisirengusios 
paduoti renkamą medžia
ga
★ Automobilistai, kurie 

turi A paskirstymo kny
gutes jų ~ 3 kuponas ga
lioja ligi sausio 21.

I

(LKFSB) 
metu Jungt. Amer. Vals- žvilgiu 
tybėse vieši Lietuvos pi- Tačiau 
lietis Aleksandras Dere- nepasitenkinimas dėl 
vianko. Jo protėviai prieš kybinės priespaudos ir 
trejetą šimtų metų yra iš užsienio protestai priver- 
Ukrainos atvykę į Lietu- tė bolševizmo vadus dary- 
vą ir čia besimaišydami ti šioj srity kaikurių nuo- 
su vietiniais gyventojais laidų. Amerikos spaudoje 
sulietuvėjo, taip, kad p. pasirodė žinių, kad nuo 
Derevianko dabar save 1940 m. Sovietų vyriausy- 
laiko lietuviu. Jisai gimė bė padariusi tokias nuo- 
apie Panevėžį ir jaunas 
būdamas išvyko į užsienį. 
Jam pavyko įsigyti dide
les kavos plantacijas, ku
rios yra Prancūzijos Ka
merūne, vidurinėje Afri
kos dalyje, buvusiose vo
kiečių kolonijose. Jo plan
tacijos yra netoli nuo Du- 
alos uosto, apie 35 mylios somi kaikurie 
nuo gelžkeiio, einančio iš į 
minėto uosto gilyn į že-l 
myną. Iš viso jo nuosavy-! 
bėję yra 250 akrų, kurių 
daugiau kaip 150 užsodi
na kavos pupeles duodan
čiais augalais. Toje apy
linkėje, vadinamoje Me- 
long, yra 25 kavos planta
cijos ir apie 2.000 baltų 
žmonių, bet tik jis vienas 
Lietuvos pilietis. Tenai 
gana sunkus darbas ir la
bai karštas klimatas ■ 
netoli ekvatoriaus. Pas- rovas pašalintas nuo ra- 
kutiniu laikotarpiu jisai idio programų, lenkų ka- 

' pajuto sveikatos nusilpt riuomenės įguloms Rusi- 
nėjimą ir buvo nuvykęs joje leista turėti kapelio- 
gydytis į Prancūziją. Čia j nūs, nesipriešinama,, jei 
jį užklupo karas ir jis ii-'armijoje tarnauja popai 
gą laiką niekur negalė jo' teikia religinį patarnavi- 
išvažiuoti. Kadangi jo'mą kariams fronte, kai- 
žmona amerikietė, tai pa-Į kurie Vakarinės Ukrainos 
vyko jam gauti USA vizą Į dvasinių 
ir sumokėjęs 676 dolerius 
už kelionę iš Prancūzijos 
atvyko į J. A. Valstybes. 
Besirūpindamas savo 
plantacijų reikalais lan
kėsi pas gen. de Gaulle 
vyriausybės žmones. De
revianko turi inžinieriausi 
išsilavinimą. Pažymėtina, j Sovietų Rusijoje dar toli 
kad jisai labai brangina 
savo Lietuvos pilietybę.
Jau daug kartų jam bu
vo proga pakeisti savo pi
lietybę, bet to jisai neda
ro. Po karo nusistatęs ap
silankyti Lietuvoje.

bendron talkon ne tik moraline, bet ir medžiagine pa
rama.

Minėdami Lietuvos laisvės šventę, kiekvienas 
prisidėkim savo pinigine auka. Vasario 16-tos minėji
mo proga gautas aukas prašome paskirti Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kad ji pajėgtų atlikti tuos didžiuo
sius darbus, kuriems ji yra įsisteigusi.

PASTABA: Čekius arba money orderius prašome 
rašyti A. L. T. iždininko p. M. Vaidylos vardu ir siųsti 
ALT sekretoriui, Dr. P. Grigaičiui, (1739 South Hals- 
ted St., Chicago, Illinois).

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

laidas: bent iš dalies grą
žintos civilinės teisės dva
siškiai, išimama iš apy
vartos prieš Dievą pikt
žodžiaują vaidinimai ir 
filmos, nebebaudžiami 
bažnytinei bendruomenei 
priklausą armijos ir civi
liniai tarnautojai, patai- 

vadovėliai 
krikščionybei palankesne 
prasme, leista gaminti ir 
pardavinėti tikybinius da
lykus (pav. šv. paveiks
lus), nebetaip griežtai 
baudžiama jei darbinin
kai šventadieniais iš dar
bo eina į pamaldas, įves
tas šventimas sekmadie
nio, Maskvoje atidaryta 
Dievo motinos šventovė 
su žmonių pamėgtu Mari
jos atvaizdu, žinomas a- 

—: teistų agitatorius Dimit-

lIi
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VAKARE
Saulutė nusileido,
Sužibo daug žvaigždelių, 
Su Dievuliu kalbėtis
Gražiai klaupiu ant kelių.

Tėveliui ir mc nytei 
Sveikatos duot prašysiu 
Ir laiminant Aukščiausiam 
Jų visuomet klausysiu.

Tėvynę mūsų saugot 
Karštai, karštai maldausiu, 
O po maldos lovelėn 
Sau linksmas nukeliausiu.

PAMINKLAS VIŠTAI
★ Amerika nepaprastas 

kraštas. Čia kiekvienam, 
kas tik pasiekia rekordo, 
tai daromas atžymėjimas. 
Štai pav. užtiktas San 

1 Bernardo miestelyje pas- 
į tatytas paminklas dės- 
; liausiai visos Amerikos 
! vištai. Toji vištelė per sa
vo penkerių metų amželį 
sudėjo 1,175 kiaušinius, 
arba kasmet po 232 štu-

■'. L.”, kas. Iš jos sudėtų kiauši
nių per tą laiką išaugo ke
lios vištų kartos, kurių 
skaičius siekia 400,000 
galvų. Visos jos dukterys 
ir anūkės pasižymi dide
liu dėslumu. Dėsliosios 
vištos savininkas už jos 
sudėtus kiaušinius ir iš jų 
išperėtus viščiukus surin
ko 11.000 dolerių. Ta viš
telė buvo vadinama “Fon
tano karalienė”. Jai pa
statytame paminkle yra 
toks parašas: “Garbingai 
vištai — dėkingi ūkinin
kai”.

★ Jung. Valstybių Statės 
Chamber of Commerce 
direktorius William J. 
Moli, pranašauja, kad da
bartinis darbymetis šioje 
šalyje nenetruks dar il
gam ir po karo. Kaipo įro
dymą paduoda keletą pa
vyzdžių, kurie liudija, kad 
carui užsibaigus tuojaus 
reiks pagaminti 2,590,000 
naujų automobilių; 1,715,- 
000 refrigeratorių; 1,260,- 
000 skalbimui mašinų, ša
lia šių paminėtų dalykų 
seks tūkstančiai kitų ir ★ Kurui aliejaus stampa 
todėl darbininkai bus la-;—2 gera dėl 10 galionų a- 
bai ‘busy’. Todėl ir darbo liejaus ir ji galioja ligi 
sąlygos greit nesikeis. sausio 26.

seminarijų mo- 
gavo tarnybas 
universitetuose

kytojai 
sovietų 
nutrauktas spausdinimas 
visos eilės prieštikybinių 
leidinių, sovietų spaudoje 
kartais užtinkami palan
kesni posakiai apie “reli- 

! gijos vaidmenį”. Tačiau

gražu iki pilnos religinės 
laisvės: Rusija vienintelė 
šalis, kur negalima lais
vai platinti Šv. Raštą. Ru
sijoje tikintieji negali lei
sti savo knygų nei laik
raščių, negali ten laisvai 
vykti dvasininkai ir orga
nizuoti pamaldas, nei lais-
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SMAGU MELSTIS I

Iš Geros Maldaknygės
Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 

už labai nupigintą kainą:

★ Dabar dėl kavos gavi- Vai, ypač vaikus, mokyti 
mo gera stampa #28, dėl tikybos. Daugybė dvasi

ninkų dar tebėra kalėji
muose, dauguma cerkvių 
bei bažnyčių 
rytų, jokios 
ganizacijos 
džiamos.

vieno svaro. Ji galioja ligi 
vasario 7 d.
★ Cukraus stampa # 10, 

gera dėl trijų svarų cuk
raus. Ji galioja ligi sausio 
31 d.

tebėra užda- 
religinės or- 
viešai nelei-

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

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi.................. ...........................................

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, Juodi, tikros odos 
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ................

MALDŲ RINKINĖLIS, balti ceiuloidiniai viršeliai

MALDŲ RINKINĖLIS, balti ceiuloidiniai viršeliai 
su kablke......................  $150

PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,
555 pusi..................................  $2.75

SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro viršeliai, 
raudoni kraštai, 384 pusi. .......................-—....... 65c.

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ........................ 20c.

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 kolcnkaro viršeliai, 
328 puslapiai. Kaina ................................................—...... 65c.

35e.

s 1.23

$1.00

"DARBININKAS"
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memoriai Day, Independence Day.

Labor Day, Thanksgiving and Čhristmas
-------- by---------

SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly -------------------- $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly -----------------------  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams —............ $4.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ....................... $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, Soutb Boston. Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

DARBININKAS

Siaurės Afrikos fronte yra labai svarbus Alijantų karo jėgoms pris
tatymo uostas, tai Algerian. Kad kartais priešo bomberiai neužkluptų iš
kraunant iš laivų karo reikmenų, tai uosto apsaugojimui užleidžiamas 
dūmais. Vaizde matosi lyg gaisras, bet tai tik tyčia paleidžiami dūmai.

i...

Suvienytų Labdarybių Fondas
Bostonas, su tampriai sujungtais apylinkės mies

tais ir miesteliais — taip vadinamas Didesnysis Bos
tonas (jame gyvena virš dviejų milijonų žmonių) šiais 
metais užsimojo sudaryti didingą labdarybės fondą, 
siekiantį arti 8 milijonų dol, ($7,800,000). Fondas at
rodo pernelyg stambus, bet atsižvelgiant į skaičių gy
ventojų ir karo meto reikalus, jis nėra perdidelis. Jis 
vadinasi Bostono Suvienytas Karo Fondas. Suvieny
tas — dėlto, kad jis aprūpins bendrus karo ir taikos 
reikalus. Anais metais Fondas būdavo kur kas mažes
nis, bet pridėjus karo meto labdarybę, prireikė jį be
veik padvigubinti. Taikos metu tasai fondas aprūpina 
lėšomis ligonines, prieglaudas, privatines labdarybės 
įstaigas ir tt. Gi karui iški lūs, iš jo tenka šelpti karei 
vių ir jūreivių šeimos, jų našlės, našlaičiai, pagaliau 
dėl karo nukentėjusi biednuomenė, kurios skaičius, 
karui besant, žymiai pakyla. Tokiam didingam fondui 
sukelti reikalinga plati ir įtempta agitacija — spaudo
je, bažnyčiose, įvairiose pramogose, draugijų mitin
guose ir t.t. Jam reikia ir skaitlingos darbuotuoju ar- beabejo svarstė ir kalbėjo ja, 
mijos — apie 30,000 žmonių. Vajus paprastai tęsiasi apie karo reikalus, tačiau Vokietijos pavojaus šak- 
vos keliatą dienų. Reikiant, jis pailginamas, kol pil
na suma nesusidaro.

Tokiais sąjūdžio laikais, kaip šitas pasaulinis ka
ras, du dalykai būtinai reikalingi: pasiaukojimas bei 
atsižadėjimas ir labdaringumas. Šis karas yra toks 
svarbus, kad nuo jo laimėjimo ar pralaimėjimo pri
klausys ne tik Amerikos, bet ir viso pasaulio likimas. 
Gyvendami išeivijoj, mes kovojame ir už Lietuvos a- 
teitį — kareiviai veda kautynes, o nekariaujantieji 
sudaro namų frontą, bemaž tokį pat svarbų, kaip ir 
karo lauke. Padėdami jiems karą laimėti, mes irgi 
turime nors kiek pasišvęsti ir nuo kai kurių gyvenimo 
patogumų atsisakyti. Jei mums tai atrodo persunku, 
tai prisiminkime jų pasišventimą ir vargą. Mes atsi
žadam tik patogumų, o jie sveikatos ir gyvasties. Jie 
kovoja už mūs namus, laisvę ir gyvastį, tad, rodos, 
daugiau negu natūralu jiems padėti, juos paguosti, 
už juos melstis. Ir kuomet prireikia vieną kitą dolerį 
paaukoti kokiam labdaringam fondui, kurs vargstan
tiems palengvina karo naštą, tai kiekvienas sveiko 
proto pilietis su dideliu džiaugsmu tą pareigą turėtų 
atlikti.

Iš viso, lietuviai neišsisukinėja nuo karo pareigų. 
Yra šeimų, iš kurių po 3—1 narius į frontą yra išėję. 
Labai daug savanorių ir jau girdėt atsižymėjusių. Ir Jie mano, 
namų fronte lietuviai sau gėdos nepadarys.

“Išeivių Draugas” rašo: dės prie jųdviejų tais pa- 
Karas šėlsta ir smarkė- čiais pagrindais. Panašią 

ja ir nematyti dar jo galo, valstybių sąjungą yra su- 
tačiau tautos jau ruošiasi darę graikai su jugosla- 
taikai. Gal dar ilgai jos vais.
teks laukti, ji vis tik ateis, Žvelgdami į ateitį, len- 
kaip labai pasiilgta vieš- kai daro planus tvirtai at- 
nia. Neprotinga būtų ne- sisėsti Baltijos jūros pa
sirengti iš anksto jos pa- kraščiuose. Kad padarius 
sitikti. Ir ruošiasi pašau- amžiniems laikams galą 
lis. vokiečių pavojui, jie nori

Pereitais metais Atlan- išardyti kryžiuočių paliki- 
to vandenyne buvo susiti- mą. Rytprūsiuose. Įsitai- 
kęs Amerikos prezidentas sius Rytprūsiuose, Danci- 
su britų premjeru. Jiedu ge ir Pomeranijoj Lenki- 

ištikrųjų, pakirstų

nis.
Pereitą pavasarį Molo

tovas buvo atvykęs į Lon
doną. Atvykęs buvo svar-

Gero Darbo Geri Vaisiai
Pagal vieną prancūzų apysakaitę

Minijos pakrantėj stūkso nedidis žvejo 
butelis, tikras vienuolis, nes aplinkui, kiek 
tik akis užmato, nematyti žmogaus gyveni
mo.

Tame butelyj gyvena šeima: Tėvas, mo
tina ir trys vaikučiai.

Vėlybas pavasaris. Šilta. Jau dešimta die
na, kai dangus be paliovos pila ir pila, tar
tum iš kibirų, šiltą lietutį. Upė nepaprastai 
greitai tvįsta.

Vakaras. Visa šeimynėlė susėdo virtuvėj 
aplink stalą prie šiltos vakarienės.

Tik ūmai stiprus beldimas į duris pertrau
kė jaukią tylą.

— Kas ten toks galėtų valkiotis tokiu lai
ku? — tarė tėvas, nepatenkintas, keldama
sis ir eidamas paveizėti. Priėjęs prie durų, 
klausia:

— Kas čia toks?
Kaip atsaką, girdi kažin kokį nesupranta

mą bliurbėjimą.
— Tai tas liurbis Jonis! — tarė šeiminin

kas. — Ko tu, mulki, naktimis valkiojies ir 
dar tokiame ore?!

— Įleisk jį, tėvai! — prašo žmona — tegu 
pernakvoja. Kur jis tokią naktį dings? Dar

Į “Draugas” rašo: 
į “Neseniai Stalinas savo 
kalboje yra padaręs labai 
karakteringą ir įsidėmėti-' 

į ną pareiškimą. Jis pasa
kė, kad po karo Vokietija 
nebus skaldoma. Dabar, 
girdi, kariaujama ne prieš 

i Vokietiją, bet prieš Hitle
rį. šį Stalino pareiškimą 
analizuodami kai kurie 
politikai mano, kad ko
munistų vadai taip kalba 
dėl to, nes tikisi, kad po 
šio karo Vokietija taip 
pat bus komunistiška ir 
dėl to jos skaldyti nerei
kės.

“Tiesą pasakyti, komu
nistai taip kaip ir naciai, 
nė vienos valstybės neno
ri skaldyti. Jie čielybėje 

Sąjungininkai planuoja, jas nori pasiimti. Juk ne- 
. , , i paslaptis, kad komunistai

visą pasaulį siekia suko- 
munistinti. Naciai 
pagoniškojo nacizmo jun
gą visoms tautoms 
užkrauti.

“Bet, atsižvelgiant į tai, 
kad kariaujama už demo
kratiją ir visų tautų lais
vę, jokioms diktatūroms 
pasaulyje neturės būti 
vietos. Visos tautos bus 
laisvos ir nuo nacizmo ir 
nuo komunizmo.

“Kalbėti apie Vokietijos 
neskaldomumą yra didelė 
klaida. Jei norima pasiek
ti taikos Europoje, turės 
būti pažabotas vokiečių 
imperializmas, sutriuš
kintas jų militarizmas, a- 
timtos iš jų teritorijos, 
kurias jie turi pasigrobę 
ir kurios jiems jokiu būdu ja svarsto auklėjimo, reli-
nepriklauso”. gijos, mokslo reikalus po-m • r- kariniame pasaulyje.

Planai Pokarines Europos šiuose darbuose daiy-
SutVdrkymui vauja rinktiniai 19 tautų

--------  žmonės, valstybių minis- 
ir net prezidentai, 

ti klietuviai čia nėra ats
tovaujami, nors dalyvau
ja visos kitos Jungtinės 
Tautos (United Nations), 
neišskiriant nė Etijopijos. 
Svarbesnieji ekspertų pri
imti planai pertiekiami a- 
tatinkamoms vyriausy
bėms.

I Need Your Help!

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

anksto sutiktų su jų rei
kalavimais.

I r........................
kaip teks po karo nubaus
ti Vokietiją ir tie vokie
čiai, kurie pridarė žiaury
bių užgrobtuose kraštuo
se. Gi neseniai lenkų vy
riausybė Londone narys 
ministras Stronski metė 
viešą kaltinimą lietuvių 
tautai, kad ji bendradar
biaujanti su vokiečiais 
Vilniuje ir apylinkėje per
sekiodama ir naikindama 
lenkus. Lenkų ministrui 
šis kaltinimas ne netyčia 
išspruko iš burnos. Len
kai neketina geruoju Vil
nių Lietuvai pripažinti. 
Todėl reikia išanksto pa
sauliui įkalbėti, kad tai 
lenkiškas miestas, kad 
lietuvių jame nebuvę, o 
tik pastaraisiais dvejais

savo

nori propo- 
prie- 
pav., 

ba- 
būtų 

Antroji

jie žvelgė ir į pokarinio 
meto uždavinius. Jų išlei
stasis Atlanto čarteris 
kaip žaibas perskrodė vi
są pasaulį ir ypač gyvai bioms deryboms. Moloto- metais jų ten prigabenta. 
palietė agresijos parblok- vas lietė 
štas tautas. Atlanto 
teris — 
bruožais 
nas tautų laisve pagrįstai tokias pokarines 
taikai pasaulin grąžinti, kokias ji turėjo pradeda- slaptai. Taikos konferen- 
Jei Atlanto čarteris są- ma karą su Vokietija. Va- cijoje tautos susirinks 
jungininkams turi didžiu- dinasi norėjo, kad, pavvz- kaip didžiuliame teisme, 
lės propagandinės vertės, džiui, Baltijos valstybės Kiekviena tauta atsineš 
tai tik todėl, kad jis rodo būtų Rusijai pripažintos, rūpestingai paruoštą by- 

su tuo nesutiko. Ią savo tikroms ar išsva- 
čionai įdo- jotoms teisėms apginti, 

rusai Ten bus jau sudėti tvar- 
ruošiasi ateičiai ir taikai, koje reikalavimų skaitme- 
Jie nepaiso, kad vokiečiai nys, tautinių, ekonomi- 
stovi ties Leningradu, nių, strateginių ir kultūri- 
Maskva ir Donu. Jiems nių veiksnių dokumenta- 

dabar planus daro gėrės- svarbu, kad ateity jie vimas.
nei ateičiai. Jie yra suda- tvirtai atsisėstų Lietuvo- Taip ruošiasi taikai tau
rę Čekoslovakijos - Len- je, Latvijoje. Estijoje ir tos, kurios turi vyriausy- 
kijos federacijos sutartį, daly Suomijos, Lenkijos binius aparatus ir kariuo- 

žemių. Ir menes. O kaip ateis į tai- 
kad kiti iš kos konferenciją Lietuva,

ne tik dabartį, 
čar- bet ir ateitį. Jis reikalavo, 

tai stambiais kad britų vyriausybė pri- 
nubrėžtas pla- pažintų Sovietų Rusijai 

sienas,

kelią į taiką.
Čekai ir lenkai supran

ta, kad tarpusavio nesusi
pratimai ir tikslų nesude- 
rinimai daug prisidėjo 
prie bendros abiejų vals
tybių nelaimės. Jie jau

Britai
Mums tačiau 
mu pabrėžti, kaip

kad ir daugiau ir Rumunijos
K. kaimyninių tautų prisi- jie rūpinasi,

gali, eidamas, nuriedėti nuo kokio skardžio 
į sietuvą!

— Taip! leisk tą valkatą, plytlaižį, kunigų 
pastumdėlį! Tegu grįžta, iš kur atėjęs! — 
niurna tėvas.

— Na ir ką jis mums pakenks? Tegu bent 
pasidžiovina ir pailsi!

— Taip! gerai! Tu visus valkatas į namus 
susileistumei! — atidarydamas duris, burba 
šeimininkas. — Na, eikš į vidų! — ne labai 
vaišingai kviečia jis vargšą Jonį. Šis įeina, 
sušlapęs, nuplukęs, lyg žąsytis iš pelkės.

♦ ♦ ♦

Tai — tas Jonis, kurį žmonės vadindavo 
mulkiu, liurbiu, deive, miegalių ir kitaip, 
kaip kas besugalvodavo išreikšti, jog varg
šas yra silpnaprotis. Metų jis jau susilaukė 
dvidešimt. Buvo tai nestiprus jaunikaitis, 
matęs savo trumpam gyvenime nemaža var
go: buvo, mat, lyg ir našlaitis, nes rastinis; 
rado į bažnyčios tarnas rytmetį prie bažny
čios durų; gailestinga bobutė iš ubagyno pa
siėmė jį paauginti — ir šiaip taip atliko savo 
uždavinį.

Augdamas bažnyčios ūksmėj, vaikinas 
pamėgo jos šviesią ramybę, jos vargonų ūže
sį, jos apeigų blizgantį kilnumą, jos varpų 
galingą už širdies stveriantį bangavimą, 
kurs ir ją paverčia varpu ir taip ją krūtinėj 
įlinguoja, jog saldus šiurpas žmogų liete nu
lieja. Mėgdavo jaunikaitis triūsti po bažny

Taigi, tautos ruošiasi 
taikai. Čia buvo paminėti 
tik visiems žinomi daly
kai. Tačiau pats didysis 
darbas daromas ramiai

tų, iš kiekvienos yra po 
10 atstovų. Didelė darbo- 
planavimo dalis atlieka
ma komisijose, kurių yra 
penkios: pirmoji komisija 
nustato tuos dalykus, ku
rie gali būti įvykdyti da
bar, kurie gali teikti pa
galbą okupuotoms tau
toms, kaip teikimas infor
macijų, vedimas
gandos, perspėjimas 
šo ir tt. Ta komisija, 
daug prisidėjo, kad 
daujančiai Graikijai 
pasiųsta maisto,
komisija seka nusikalti
mus nacių okupuotuose 
kraštuose ir svarsto, kaip 
bus nubausti tie karo 
kriminalistai. Ateities 
saugumo klausimus svar
sto trečioji ir ketvirtoji 
komisija. Vienos iš jų 
darbo sritis — kaip atei
ty apsisaugoti nuo karų, 
o kitos — socialinis ir ūki
nis atstatymas. Pagaliau 
penktoji ekspertų komisi-

(LKFSB) Anglijoje vei- teriai 
kia vadinamas London 
International Assembly, 
kuris jau daugiau kaip 
metai reguliariai daro po
sėdžius ir svarsto busimo
sios Europos klausimus. 
Tai nėra oficiali įstaiga, 
bet joje dalyvauja 19 tau-

dviejų okupantų išteriota, 
galingų kaimynų nedrau
giškos propagandos užui
ta, šiuo metu netgi dar be 
savo vyriausybės? D. Bri
tanijos lietuviams šis rei
kalas labai rūpi.

tėlę, o kai visos jau apeigos būdavo atliktos, 
kur nors jos pasienyj medžių ūksmėj snū- 
durti, jeigu tik oras leisdavo. Irgi labai jam 
tikdavo eiti iš parapijos į parapiją, iš atlaidų 
į atlaidus, palengvėli, kiek silpna sveikata 
leisdavo, o pavargus, kur nors pakelėj pieve
lėj po žaliu krūmeliu ilsėti, o pailsėjus, vėl 
kūprinti toliau.

Apylinkėj plačiai žmonės jį pažino ir, nors 
mėgdavo iš jo pasijuokti bei jį paerzinti, su 
mielu noru priimdavo jį į savo draugę, pasi
dalydavo savo kąsneliu, o jis už tai jiems a- 
tidirbdavo. Taip ir mito. Tačiau nedaug jam 
ir tereikėjo. Tikras Dievo paukštelis, kuris 
nesirūpina rytojum, nė ką valgys ar kuo ap
sivilks.

# sĮt *

— Eikš šen, Jonuli! — maloniai pakvietė 
šeimininkė — Duosiu vakarienės. —

Bet taip maloniai pakviestasis tik neigia
mai pakraipė galvą ir tik kažką nesupranta
mai bliurbėjo, rodydamas ranka upės linkui.

— Tai bent pasidžiovink prie ugnelės! — 
Vietoj atsakymo Jonis dar kažką prisimyg
damas švebeldžiavo, o jo veidas reiškė didį 
susirūpinimą.

— Tai tu nenori nei valgyt, nei pasišildyt? 
— paklausė šeimininkas. — Nenori — kaip 
sau nori! Tad keliauk sveikas, kad taip sku- 
binies. —

Ir Jonis išsiskubino.

MAKE 
EVERY 

PA Y DAY
lAl-zT BONO DAY

— Ko jis norėjo? — paklausė žmona vyrą.
— Kad aš neužmirščiau upės.
— O ką? ar ji labai tvįsta?
— O ką manai?... Bet ji turi dar platokai 

vietos, kur plisti. — Valandėlę įsigalėjo ty
la... Pagaliau tėvas sako:

— Eikim gulti! Rytoj lietus, gal jau bus 
liovęsis. — Pakalbinę poterius, paguldė vai
kučius, o paskiau ir patys, pasimeldę, atgu
lė.

£ %

Kiek laiko miegojo, jie nežinojo, kada ū- 
mai juos pažadino nepaprastas kažin koks 
šniokštimas bei pliuškėjimas.

Tėvas šoko iš lovos ir pasijuto esąs van
denyj.

— Motyn! kelkis! tvanas! — sušuko jisai. 
Juodu paskubomis apsidairė. Vaikai, nieko 
nejausdami, skaniai miegojo.

— Nuneškim juos ant aukšto! Gal nieko 
didelio ir nebus... — Jinai pagriebė du ma
žesniuoju su jų antklodėmis į glėbį ir apgrai
bomis išbrido į priemenę, o iš ten palipo ant 
aukšto. Vyras, uždegęs žvakigalį, pažadino 
vyresnįjį ir liepė jam kopti su motina.

Kol jis skubinosi vilkosi, tėvas graibė iš 
vandens ir dėstė lentynose ir kabinėjo į gem
bes, kas tik buvo galima.

(Bus daugiau)
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Sulietuvino:
.4. M. Jurgelaitis

Pasiekęs galą savo 
lionės, ateivis iš tolo žiū
rėjo į lauką, kuriame pra
žilęs kinietis dirbinėjo, 
bandydamas kietą žemę 
senu kastuvu sutrupinti: 
jisai jautė skausmą širdy
je, nes jis turėjo liūdną 
žinią kiniečiui pranešti. 
Jo kojos nenoroms ji nu
nešė prie ramiai pasilen
kusio ūkininko. Senelio 
Čang:

“Gerbiamasai Čang. no
rėčiau su Tamsta pasikal
bėti. Turiu Jums ką nors 
svarbaus pranešti.”

Senelis ūkininkas buvo 
nustebintas šio nepažįsta
mo prašymu, bet manda
giai atsakė: “Jaučiuosi 
pagerbtas. Prašau į mano 
prastą namelį”.

Ateivis sekė žilabarzdį į 
netolimą, seną, sulinku
siu stogu būdelę. Iš tikro 
namelis buvo “prastas”. 
Kinietis tuojaus pavaiši
no svečią arbatėlės puo- 
deliuku. Svetys neatsisa
kė priimti šias vaišes, 
nors žinojo, kad jo ameri
koniškam skoniui skystu
tėlė arbata nepatiks. Jam 
šitas kiniečių paprotys — 
laiko niekniekiais leidi
mas geriant arbatėlę — 
davė progos susikaupti 
drąsos. Kai arbatėlė buvo 
išgerta, ir kalbos apie orą 
ir sveikatą užbaigtos, a- 
teivis priėjo prie reikalo:

“Gerbiamasai Seneli, 
man širdį suskauda tik 
prisiminus ką aš turiu 
Jums pranešti, 
miausiai, ar tiesa, kad 
Jūs turite sūnų kariuome
nėje ?”

Tuojau nujausdamas, 
ką lankytojas norėjo pa
sakyti, senukas vietoje at- vakarą pagonis 
sakymo pats užklausė:

“Ar kas nors blogo atsi
tiko mano sūneliui, mano 
vienturčiui?”

“Gaila man atsakyti...,” 
pamažu atsakė svečias, 
“Iš patikimų šaltinių man 
pranešė, kad jis buvo su
žeistas karo lauke netoli 
Šanghajaus”. Kalbėtojas 
nutilo valandėlei, norėda
mas suvokti ar tęsti to
liau, ar ne.

Senelio akyse

liepsnelė užsidegė: jos
klauste klausė: “Sužeis
tas... bet vis gyvas?” Tos 
akys įsmigo į svečią ir už 
minutėlės vilties liepsne
lė prigeso, nes iš ameri
kiečio būdo matėsi, kad 
jisai turėjo liūdnesnių ži
nių pasakyti:

“Jūsų sūnus”, tęsė sve
čias, “mirė ligoninėje ge
riausiai aprūpinamas iki 
paskutiniam. Jisai papra
šė. kad apie jo mirtį Jums 
būtų pranešta”.

Ir vėl tylos valandėlė.
Lankytojas būtų vėl 

pradėjęs kalbėti, jei nu
liūdęs senukas nebūtų iš
tiesęs raukšlėtą ranką, 
sulaikydamas jį.

, “Suprantu... suprantu”, 
ištarė ateivis pašnibždo
mis. “Aš turiu daugiau ką 
pasakyti, bet tai galiu va-

, landėlei palaukti”.
Senuko Čang akyse pa

sipylė ašaros, kai jisai 
silpnai atsistojo ir dre
bančiais žingsniais priėjo 
prie durių ir išėjo į kieme
lį. Tenai jisai sukniubo 
ant suolelio ir suėmė gal
vą į abi rankas.

Jo mintys beveik neiš
taisomai susimaišė pra
eities atsiminimai ir atei
ties viltys kartu žibtelėjo nų, vienų vienas 
jo galvoje. Pamažu, labai 
pamažu pavienios mintys 
atsiskyrė. Jisai vaizduotė
je matė savo sūnelį, išžy
giuojant į karą. Kaip drą
sus jis atrodė. Ryžtingai 
atsisveikindamas, jis pri- užklausė: ’ 
žadėjo sugrįžti už metų. Gerbiamas 
Bet jau du metai praslin
ko nuo tos dienos.

O dabar... jo sūnelis...

I

i

Prancūzų, vieno iš keturių, submarino jūreiviai, kurie paspruko iš 
Toulon, kai Hitleris įsakė užimti tą uostą ir paimti Prancūzų karo lai
vus. Šie jūreiviai su submarinais pabėgo į Afriką, kur Alijantų karo jė
gos kariauja prieš ašį. Ir jie greit prisidėję kirs ašies šaknis, kad savo 
tėvynę išliuosavus iš nacių vergijos.

I i
Senukas sugrįžo į savoj 

namą. Jis rado svečią sė-1 
dinti prie langelio, beskai
tant juodais viršeliais

Los Angeles, Cal.

H
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Naujos Anglijos Lietuvių 
Katalikų Seimelis

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.

rapijos bazaro. Ji netiktais va
žinėjo kelias dienas rinkdama 
bazarui fantus, bet ir dirbo 
per bazarą, kaip uoii šeiminin
kė. Rašant korespondenciją a- 
pie bazarą aš netyčiomis už
miršau parašyti vardą p. Star- 
kienės, tai tas davė “kūmu
tėms” priekaištus daryti p. 
Starkienei, kad tavęs prelatas 
nekenčiąs ir nenorįs, kad tu 
prie parapijos dirbtum. Žino
ma. tą sako tie žmonės, kurie 
nori p. Starkienę atitraukt nuo 
parapijos. Bet p. Starkienė 
nedirba dėl klebono, dirba baž
nyčiai ir lietuvybei, o tas ge- 
riausis įrodymas, kad tas tiesa, 
nes savo sūnų leidžia į Tėvų 
Marijonų kolegiją. Marianapo- 
ly. Thompson, Conn., tuo tiks
lu, kad jos sūnus būtų išauklė
tas katalikiškoje ir lietuviško
je dvasioje. Tegul ir kiti lietu
viai savo vaikus išmokina lie
tuvių kalbos, ir kad būtų geri 
katalikai, tad Los Angeles Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijai 

. bus užtikrinta ateitis.

tą kartą, ir manau, kad durys 
nebus uždarytos nei man, nei 
katalikiškam laikraščiui. Ma
no supratimu, reikalinga dau
giau maldų, ir aš visus kviečiu 
į talką. Padėkite man apašta
lauti; melskitės mūsų intenci
jai, gaila lietuvių. Aš jų tarpe 
nerandu prastų žmonių, jie vi
si vaišingi, gailestingi, jog ne
galime ant jų pikti, jai jie ser
ga. Dievo malonė gal juos iš
gydyti, kaip Šv. Povilą iš per
sekiotojo, padarė apaštalu.

Mes turime savo parapijoj 
labai darbščią moterį Bronę 
Starkienę. kuri įsikuriant ma
no misijai, padėjo įkūrti baž
nytinį chorą, kurs ir šiandiena 
atlieka savo užduotį netiktai 
bažnyčioje, bet atsižymėjo sa
vo gražiomis dainomis apvaikš
čiojant Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimą vasario 16 
d. 1941 ir 1942, ir taip pat šiais 
metais, vadovaujant p. Bronei 
Starkienei, savo užduotį tiki
mės gražiai atlikę. Turiu dar 
pridėti, kad p. Bronė Starkienė 
labai daug prisidėjo, prie pa-

Pasaulis mūsų laikais gali ‘.‘Išpildykite tiktai tą Jėzaus į- 
------- —j;—vjeno sakymą. tai užteks”. Kad pa- 

išrasti, kaip saulis ir visi pasaulio vadai 
° nesakėte 1 žmonių širdyje išnaikinti pa- persiimtų Jėzaus mokslu, tai 

’, žmonių žudy
mą ’ jas Jėzus Kristus kaip atėjo į jnai. nebūtų bado ir visokių 

pasaulį, pradėjo skelbti savo maištui'gavimo kortelių, būtų 
dieviškąjį mokslą, tuojau žmo- tas, kas buvo pirmais amžiais 
nėms nurodė kuris yra svar- 
biausis įsakymas. Dievą ir ar
timą mylėti. Po Jėzaus įžengi
mo į dangų. Apaštalai tą Jė
zaus nurodytą mokslą platino 
visuose pasaulio kraštuose. Šv.
Paulius savo
centavo.

Šv. Jonas.
Jėzaus įdėją

knygą. Letai prisiartinda-; pasigirti išradimais., 
mas šis prislėgtu balsu į dalyko negali išr

aš
Bet pir- miręs. Jo senos akys dau

giau nematys savo sū
naus — kareivio. Ką pa
dėjo tie “džoso” pagaliu
kų (smilkalų) deginimas Rors dieną ir suprasit 
dievams. Kas rytą ir kas Kaip aš Jums jau sakiau,

Tamsta kad i vydą kerštą. Mūsų Išganyto- pranyktų karai,
. — . , ! 4 AM T "•>' T,— «««♦ m v, *■»+ l~. , n » H V.turite man daugiau I 

pasakyti?”
“Turiu, Tėvuk”, tuojaus 

atsakė svečias, “Ką aš no
riu pasakyti. Jūs dabar 
nesuprasite, bet yra gali
mas dalykas, kad kurią

Pr. J. Maciejauskas.

dievams.

vilties

Čang de
gindavo dievų garbei 
smilkalus už sūnaus gero
vę. Tie dievai buvo be už
uojautos. jie neturėjo ga
lybės.

Kaip vienų, vienų vie
nas jisai dabar jautėsi. 
Nieko neliko, prie kurio 
galėtų prisiglausti savo 
žiloje senatvėje. Potvy
niai ar badai išsklaidė ar
ba numarino visas jo gi
mines, o dabar karas atė
mė jo vienatinį sūnų. Vie-

Jėzaus širdis pasauliui ...
... pasaulis Jėzaus širdžiai!

AR JŪS NORITE PATIKTI 
JĖZAUS ŠIRDŽIAI?

Naujiems Metams sužibės Lietuvių Katalikų 
padangėse nauja vilti nešanti
aŽVAIGŽDĖ”

Taigi visi JĖZAUS ŠIRDIES Mylėtojai 
skubėkite užsirašyti

»Zyat
MALDOS APAŠTALAVIMO ir
JĖZAUS ŠIRDIES SĄJUNGOS 

Mėnesini Laikrašti.
Leidėjai TT. Jėzuitai------Kaina 500 metams
Kas prisius $1.00 gaus ir didelį, spalvuotą Jėzaus

Širdies paveikslą... Adresas: — 
"ŽVAIGŽDĖ"

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

Jūsų mylimas sūnus ne ‘ 
staiga mirė, bet buvo su
žeistas ir nugabentas į li
goninę. kur jisai praleido 
mėnesį laiko. Per tą laiką 
jisai susipažino su Kata
likų Tikėjimu, kurį skelb
ti aš apleidau savo myli
mus tėvelius ir tėvynę. Po 
kiek laiko jisai paprašė 
būti priimamas į Katalikų 
Bažnyčią. Po kelių dienų 
jisai pasimirė. Ir aš galiu 
Jums pasakyti, kad jo tik 
ką atrastas Tikėjimas 
jam suteikė drąsos sutik
ti mirtį su atsidavimu ir 
suramino jo paskutines 
valandas".

“Man apie visą šį daly
ką papasakojo kunigas, 
kaip aš pats, kuris ligoni
nę prižiūrėjo. Jisai manęs 
paprašė suteikti Jums vi
są pagalbą, kurią tiktai 
galiu. Tuo tikslu ir atėjau 

i pas Jus. Seneli Čang, ne- 
į toli nuo šio kaimelio yra 

senelių prieglauda, kurią 
I

laiškuose užak-

amžių 
sulau-

kuris visą 
platino, ir 

kęs šimto metų amžiaus nega
lėdavo nueiti į bažnyčią. Jį 
nešte nunešdavo į bažnyčią ir 
prašydavo susirinkusiems pa
sakyti pamokslą. Jis labai 
trumpai sakydavo: “Sūneliai, 
mylėkite vienas kitą” ir tą patį 
pamokslą vis atkartodavo. Vie
ną kartą, susirinkę tikintieji 
paprašė Šventojo, kad pasaky
tų ką kitą. šv. Jonas atsakė:

krikščionių tarpe: viena širdis.
Los Angeles, Calif. nedidelė 

lietuvių kolonija, bet daug yra 
tikybinių ir politinių srovių. 
Nemano dalykas kištis į žmo
nių politini nusistatymą, žino
ma. norėčiau, kad ir Amerikoje 
gyvenantieji lietuviai mylėtų 
Ameriką ir neatsižadėtų savo 
senos motinos Lietuvos. Bet 
kas liečia tikėjimo, tai man ne 
vistiek ar tu katalikas, ar ne, 
ir aš nenustosiu apaštalauti iki 
kol Los Angeles bus nors vie
nas lietuvis nekataiikas. Per 51 
metus kunigavimo, turiu pa
tyrimą, kokiu būdu apaštalau
ti. Su prievarta nei vieną žmo
gų prie katalikybės nepatrauk
si. Lietuviai Amerikoje, o ypa
tingai Los Angeles, neatsižadė
jo katalikų tikėjimo: jie tiktai 
apsileido praktikuoti savo tikė
jimą. ypatingai eiti prie šven
tų sakramentų. Pirmiau galėjo 
išsikalbėti, kad nėra lietuvio 

' kunigo, o jie nemoka angliškai, 
tai nėra prie ko eiti išpažinties,

SPECIALĖ VAIKUČIAMS MALDAKNYGE

"Darbininke” dar galima gauti Lietuvoje 
“Maldos” bendrovės išleistą vaikučiams pritai
kintą maldaknygę: "JĖZAU PAS MANE ATEI
KI”. Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai 
vaikučiams lengvai suprantamu būdu paaiš
kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai
kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip 
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš
ku.

Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirve- 
laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.

Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią 
knygelę. Ii ir jums pačioms palengvins darbą 
ir vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė 
nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda
rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.

"Darbininkas"
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.Po savaitės kunigas vėl 

užėjo pas Seną Čang. 
Čang sutiko vykti kartu 

su juomi į prieglaudą, ir 
jau buvo dalykėlius susi
tvarkęs.

Prieglaudoje senelis lin- bet šian_diei\ guviai negali iš- 
ksmai sugyveno su L. 
tais. Truputis po trupu
čio Tikėjimo tiesos jam.

, paaiškėjo, pasirodė gra- nam patarnauti.
žios, kilnios. Galutinai ir 
Tėvas Čang susilaukė Ti- 

mes keli kunigai vedame, kėjimo dovanos, buvo pri
joję yra vietos dar -.K ~
nam vertam senukui. Jūs1 
jau sulaukėte garbingos tu, jisai jautė didelį sielos 
senatvės, ir vis sunkiau pasitenkinimą. Bet la-
darosi apdirbti šį lauką, blausiai džiugino jo pase- lietuvišką šeimą. Pasiūliau ka- 
Argi nesutiktumėt grįžti nusią širdį jo svarbiausias talikišką laikraštį, 
su manimi, apsigyventi atradimas: Praradęs sū- kė: turime “Vilnį” 
su mumis? Apsimislyk nų, jisai atrado Dievą, ne 
savaitę laiko. Po to aš vėl tolimą kur nors danguose, 
ateisiu pas Jumis išgirsti bet visai artimą, Alto- 
atsakymo. O dabar turiu riaus Namelyje. Ir su 
keliauti į kelius kitus kai-Juomi Bičiuliu jisai pra- 
melius”.

Maloniai 
kunigas

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
f* r

y

vie- imtas į Bažnyčią.
Atgimęs šventu Krikš-

ki_ sikalbinėti. kad neturi lietuvio 
kunigo; esame net du lietuviai 
kunigai ir netingime kiekvie- 

’. Jau turime 
gražių pavyzdžių, kad žmonės 
atsižadėjo bedievių vergijos ir 
yra geriausi parapijos veikėjai, 
ir aš nenustoju vilties, kad 
greitu laiku grįš prie Jėzaus 
avydės visi lietuviai.

Štai nesenai aplankiau vieną

leido beveik visą savo lai- 
atsisveikinęs ką, ir Jo pakvietimu jis 
misijonierius turėjo apleisti prieglaudą 

| lengvesne širdimi kopė į ant visados.
> kalnus, kur laukė jo misi- 
A jų darbai.

h

f

I

(Iš misijų mėnraščio: 
“The Field A f ar”)

man atsa- 
ir to vieno 

laikomės”. Rodos, kad į tuos 
namus duris užšautos netiktai 
katalikiškam laikraščiui, bet ir 
kunigui. Toliau paklausiau a- 
pie šeimą, ar turi vaikų, atsa
kė: “Turime”. Ar krikštyti? 
Atsakymas buvo juokingas: 
“biskį krikštyti”. Po to pasi
kalbėjimo man pasakė, mes ti
kime į Dievą ir gerbiame kuni
gus. Pakvietė, atvažiuoti ir ki-

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 Broadway So. Boston, Mass.
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Ambasadorius Grew Aprašo
Japonų Militarizmo Pavojų
(Šių dienų knygos — apžvalga Stephen Pearce)

I

Galima Sušaldyti Visą Europą
Mokslininkų yra patir- mą. Meksikos įlankos vi- 

ta, kad vandenynuose yra duryje Goifštromo srovė
šiltos ir šaltos srovės, ku-i veržiasi siauru povande- 
rios plaukia 
kryptimis, ir nuo jų pri- nesunku 
klauso daugelio kraštų o- užbetonavus jūros dugną, 
ro šiltumas ar šaltumas. Šitaip sutabdžius šiltąją 
Viena tokia srovė, vadina- Goifštromo srovę, galima 

■ ma GolfŠtromu, plaukia būtų atimti iš Europos la- 
• pagal šiaurės ir vakarų bai daug šilimos; o tada 
' Europą ir suteikia jai šili- čia būtų baisiai speiguo- 
---------------------------------  tos žiemos ir dideli šal

čiai.
Prieš keletą metų, kada 

daugelis Europos valsty
bių atsisakė mokėti Ame
rikai savo skolas, ameri
kiečiai buvo labai pasipik
tinę ir galvojo, kaip nu
bausti nesąžiningus sko
lininkus. Tada vienas Va
šingtono inžinierius pa
siūlė tokią priemonę: tuo
jau užbetonuoti minėtą 
Golštromo srovę Meksi
kos įlankoje ir šalčiu pri
versti Europos 
mokėti skolas, 
niai ištyrus tą 
siūlymą, buvo 
kad šitas darbas 
greitai įvykdyti 
kliūčių nėra, 
buvę padaryta. Europoje, 
aišku, būtų prasidėję šal
čiai, būtų reikėję kuro ir 
bendrai buvę riesta, ypač 
Prancūzijai, Ispanijai ir 
Anglijai. Po kokių metų 
tokio šaldymo, Europos 
valstybės būtų buvusios 
priverstos sumokėti sko
las, o tada Amerika vėl 
būtų atidariusi šiltąją 
srovę. Bet Amerikos vai* 
džia to pasiūlymo nepriė
mė, nes nenorėjo pavarto
ti tokios žiaurios priemo
nės, prieš savo skolinin
kus. “M. L.”

įvairiomis niniu tarpekliu, kur ją 
būtų sulaikyti,

ka- 
ne- 

manduotas 
salas Pacifike... ir tada 
apginklavo. Jie prižadėjo 
apsaugoti Amerikos tur
tą Kinijoj ir tada išbom- 
bardavo. Prižadėjo pripa
žinti politinę poziciją

Niekas geriau nepažįsta ją prijungė prie savo 
Japonijos militaristų vai- ralystės. Jie prižadėjo 
džios, kaip Joseph Clark apginkluoti 
Grew, mūsų ambasado
rius Japonijoj per 10 me
tų ligi Perlų Uosto užpuo
limo. Tai buvo jis, kuris 
pagal Prezidento Roose- 
velto prašymą, pareikala
vo audiencijos su Japonų prancūzų Indo - Kinijoj, ir 
imperatorium, kad pas- už kelių mėnesių padarė 
kutiniam momente sulai- tenai užpuolimą, 
kyti karą. Kada jis buvo žadėjo pripažinti Kinijos 
pašauktas į Užsienių Rei- teritorinį saugumą ir pa
kalų ministerijos 
Tokyo, 7:30 vai. 
gruodžio 8-tą dieną 
kyo laikas). Perlų 
užpuolimas jau buvo įvy
kęs faktas. Bet japonai 
jam to nepasakė. Užsie
nių Reikalų Ministras To
go jam padėkavo už jo 
pastangas išlaikyti taiką, 
ir nieko tikslaus nepasa
kė apie audienciją su im- ir darbininkų teisių, suė- 
peratorium, kuri, žinoma, mimą jaunuolių tik tai 
niekad neįvyko. karui, cenzūrai, kuri su-

P. Grew tiki, kad japo- laiko nuo žmonių kas da
nai nebus įveikti atakais; 
niekas, išskyrus galutiną 
visapusinį militarinį pra
laimėjimą, užbaigs jų už
kariavimų pasiryžimus. 
Jie gerai išlavinti karei
viai, kurie turi daugelį 
metų prityrimų kovose. 
Jie daug nereikalaujanti, 
vieningi, ir fanatiškai nu
sistatę laimėti karą. Ligi 
šiol jie yra užkariavę 10 
sykių daugiau, negu jų 
teritoriją, 
daugelį natūralų rezursų, šė šias informacijas japo. 
ir beginklius vietinius gy- nų valdžiai, jis gavo atsa 
ventojus.

Ambasadorius Grew iš
aiškina kaip jo misija To
kyo buvo gerų - patarimų 
— kaip jis darė visokias 
pastangas palaikyti ne- 
militarinius vadus ir pa
siūlė japonų valdžiai atsi
sakyti jų užpuolimų 
sprendimą. Galutinai ta 
misija nepasisekė, nes mi- rasės pirmutinybę pagrįs- 
litaristai pagrobė valdžią 
į savo rankas. Nepasisekė 
todėl, kad vadai, kurie 
pagrobė kontrolę valdžios, 
nenorėjo taikos.

Žiūrėdamas atgal į Ja
ponijos tarptautinį rekor
dą, p. Grew sako — kad 
priežastis to nepasiseki
mo buvo japonų valdžios 
atsisakymas išlaikyti pa
žadus. Prižadėdami Korė
jai nepriklausomybę,

v •

ofisą, 
ryte, 
(To- 

Uosto

Jie pri-

galiau pasisavino daugelį 
Kinijos žemių.

Ambasadoriaus Grew 
pasmerkimas yra ne prieš 
anti - militaristinius japo
nus, kuriuos jis gerbia ir 
myli, bet prieš militarinį 
rėžimą, kuris pavėlina to
kius dalykus, kaip Nan- 
kingo žudynes, visapusinį 
suvaržymą darbo veiklos

i

rėsi Kinijoj, sunaikinimą 
Amerikos turto, arba pra
laimėjimus šiame kare 
Midway ir Solomonuose.

Kaipo pavyzdys milita- 
ristų įkvėptos dvasios, p. 
Grew pasakoja apie japo
nų belaisvį, kuris norėjo 
pranešti savo mylimiems, 
per Kinų valdžią ir Ame
rikos ambasadą Tokyo, 
kad jis buvo gyvas ir svei
kas, nors belaisvis Kinie- 

ir išnaudoja čių. Kada p. Grew prane-

LOPŠINĖ

Britų ministras pirmininkas Winston Churchill dažnai vizituoja karo 
dirbtuves. Štai vieno iš daugelio vizitų sukeliamos jam darbininkų ova
cijos. Jis matomas virš automobilio be kepurės. Tas parodo, kad britų 
karingumo ūpas gana didelis ir dvasia nepalaužiama.

Tavo sapnas — mano dienos, 
Mik. vaikuti, lilia, lilia... 
Kas. kad liūdnos dar naujienos 
Kad vargeliai mus pamilę...

čiūčia-liūlia, mik. brangus. 
Vakaras ramus, ramus...

Tau lopšely laimė supa 
Minti didžią, mintį gilią...
Prie tavęs motulė klūpo. 
Mik. vaikuti, lilia. lilia...

Čiūčia-liūlia, mik .brangus, 
Auki geras, mandagus.

Tavo tėvas — artojėlis,
i Daug kas. daug kas ji apvylė... 
Auk tu jo vaduotojėlis,
Mik. vaikuti, lilia. lilia... 

Čiūčia-liūlia, mik, brangus. 
Tu Įveiksi tuos vargus'...

i Tau gyveniman išėjus,
1 Grius nelaimės mus sugilę.
Būsi sauiės tu nešėjas.
Mik. vaikuti, lilia. lilia.

Čiūčia - liūlia, mik, brangus. 
Dievas laimins tau sapnus.

Dievas laimins tavo žygius. 
Būsi darbą jei pamilęs.
Tau galybę rodys knygos,
Tat ilsėkis, lilia. lilia... 

Čiūčia-liūlia, mik. brangus.
Tau—giedriausias bus dangus! 

Žygintas.

I

I

valstybes 
Nuodug- 

keistą pa- 
nustatyta, 

galima 
ir jokių

Jei tai būtų
PASABA: šis straipsnis yra žinojome ką tenai rasime, I chy, mieste, ir viskas už- 
sudarytas iš laiškų, kurie bet atvykome čionai be į sidarė, net ir mūsų klū- 
buvo parašyti p-lės Edna jokių nesmagumų. i bas. Visi miesto žmonės
Patterson. Amerikos Rau-‘ čia gyvenimas labai pri- ■ vaikščiojo gatvėmis ir sa- 
donojo Kryžiaus štabo na- mityvis. Moters apsisiau- kė prakalbas. Jokių susi- 
rės, su Raudonojo Kryžiaus tusios tiktai sijonais, o kirtimų
Servicemen’s Club Naujoj vyrai dėvi trumpas kel- vienas apsiėjo draugiškai 
Kaledonijoj. Laiškai buvo
parašyti balandžio, gegužės baltai apie akis, kad būtų nesame jokiame pavoju- 
ir birželio mėnesiais praei- lyg monokolis. 
tais metais. nudažyti biauria
Štai aš esu Naujoj Kale- Spį1™to 

donijoj. Kelionėje mus is- 
gazdino tiktai vienas sub- 
marinas, nors vėliau suži
nojome, kad daugelis jų 

i laukė mūsų konvojaus 
Atlantike. Ačiū Laivynui, 
mes pervažiavome be jo
kių įvykių. Mūsų Laivy- 
__ i atlieka milžinišką 

j darbą, daug daugiau, ne
kaip Vokieti- gU mes žinome. Laivai su

darė neužmirštiną vaizdą
— naikintuvai, kriuzeriai 
ir kiti — puikioj formaci-j 
joj, viršui baliūnai ir lėk
tuvai. Kai kada jūs mato
te tokius vaizdus filmose.

Mes abejojome ar kada 
nors pasieksime šią vietą, liau susiformavę linijos 
bet mūsų pulkai atvyko laukiančios išplauti savo 
pirmiausia. Japonai mūsų skardines lėkštes, puodu- 
nenorėjo čionai, tai galite 
išsivaizdinti kiek susijau
dinimo buvo kelionės pas
kutinėse dienose. Mes ne

neįvyko ir kiek-

neš. Kaikurie apsidažę su amerikiečiais, tai mes
i
Ii

Plaukai je.
raudona Mūsų namas nelabai di

delis, įtelpa apie 100 vyrų, 
apie pa- Visą šeštadienį ir sekma-

j

I

kymą. kad ta valdžia ir to 
vyro šeima pripažįsta jį nag 
mirusiu.

Japonija, I 
ja, nori pravesti rasių ko
vą šiame kare. Bet kaip p. 
Grew išaiškina, Kinijos 
narystė Suv. Tautose įro
do, kad tai neteisybė. Bet 
Japonijos teorija apie jų

i

ta pasakos apie imperato
riaus paėjimą iš saulės 
deivės, gali būti sunaikin
ta tiktai militarine perga
le.

Ambasadorius Grew 
mato viltį ateityje dėl sti
prios Kinijos, kaipo stabi
lizuojamą jėgą Azijoj. Jis 
irgi tiki, kad Japonija, iš
laisvinta iš militaristinių 
valdovų, ’ 

jie rolę ateityje. Bet pirma,

Keista išgirsti
dangų ir aliejaus trūku- dieni pas rnus užėjo labai 
mus; čionai mes negalime daug kareivių, pasisve-
pirkti rašomosios popie- čiuoti, skaityti ir tt. Buvo ■no tuzino pagaminau “ice 
ros, sviesto, bulvių, o kas- tiek daug, kad nebuvo vie- 
link maudynių arba karš- tos nei stovėti. Kitur 
to vandens apie kuriuos jiems nėra kur eiti, 
mes visiškai nepagalvoja
me namie — čionai jie vi
siškai užmiršti. Keista 
kaip greitai galima 
prasti prie dalykų. Mes 
apsieiname be jų ir jie 
mums nerūpi.

, Jūs nepažintumėte mū
sų dabar, su Skardinėm 
ant galvų, dujų masko- 
mis, sėdinčius ant plikos 
žemės ir valgančius. Vė-

Šiandieną ir vakar daug 
darbo. Paštą reikėjo išda-

pn-

ligo-cream” ir nunešiau 
niams ligoninėje.

Čionai žvaigždės 
šviečia. Ypač viena, 
tai planeta, šviečia 
mėnulis. Dabar žinau kaip 
“tropikų naktis” atrodo.• 
jos tikrai žavinančios. I 
Mėnulis virš jūrų, kalnai' 
iš trijų pusių, uostas su 
laivais prie kranto, bilijo
nai žvaigždžių, mažas kal
nelis, apaugęs žolele, kur 
mes sėdžiame. Ši vieta y- 
ra viena iš pavojingiausių 
ir mes nežinome, kada ka
ras mus apsups, bet ligi 
šioliai, nepaisant visokių 
darbelių ,viskas puiku.

A.R.K.

| 
labai 

kokia 
kaip

Maldaknygė
linti vakar, dirbau nuo 9 
ligi 9 — mirimai, pasky
rimai, gimimai, šeimų ne
susipratimai, vedybos ir 
išsiskyrimai per atstova
vimą (proxy), stačiai ne- 

■ turite supratimo kiek to
kių problemų man tenka 
išspręsti. Aš klausau, pa
sakau ką manau ir 
giuosi jiems padėti, 
nas iš jų šiandieną 
pasakė, kad buvo 
dėkingas man todėl,
padėjau išspręsti rimtą 
problemą ir grąžinti savi
mi pasitikėjimą.

Šis darbas yra labai 
malonus, kada mes visi 
drauge galime juokauti, 
bet rimtas kada telegra
mas praneša apie mirtį, 
kai kuriose šeimose. Mū
sų pareiga yra jiems pra- 

i nešti. Vakar reikėjo pra- 
į nešti vienam vaikinui,

“Darbininke” galite gauti ką 
tik išėjusią iš spaudos didelė
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio 
išleistą maldaknygę
Šaltinis”. Ši maldaknygė 
paranki kaip vyrams, 

j moterims, nes ji yra 
; formato — 5!į x 3’4
j Storumo apie pusę colio, 
apdarai, 
gražus 
kryžius 
S2.50.

sten-
Vie- 
man 
labai 

kad

į

” Maldų 
yra 

taip ir 
nedidelio 

colių, 
odos

ant kurių įspaustas 
auksinis simbolis — 
karūnoje. Kaina tikkus ir šaukštus, naktį, šy

du apsidengę nuo uodų. 
Jeigu man kas būtų pasa
kęs, kad taip galėčiau gy
venti, nebūčiau tikėjusi.

Mes dabar sutvarkėme 
i Raudonojo Kryžiaus pa-

i

mūsų darbas yra išstumti 
Japoniją iš tų vietų, kur

vaidins svarbia ^a^ar ^url užkariavusi, talpas, ir antradienį buvo
T’r* įTrtylrrl i vi 4- n _ j________ _ zi   i . •

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelėje 

tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai. 
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. 
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
lyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina ......  35c.

ESUMAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”. 
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas .............

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICI- 
LIKAS. monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3 
moterys. Kaina ..................................................... .

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame
rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkievič.... 20c.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS. 3 veiksmų 
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina ....................................................

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyr- 
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė
ginimas”. Kaina ............................ -....................

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass

15c.

15c.

25c.

30c.

15c.

į
"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 

GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —
*
'i

Tas negali būti įvykdinta, atidarymas. Generolas ir. 
jis įspėja, manydami, kad viSa aukštuomenė atsi

lankė, kaip ir prancūzų 
karininkai ir miesto ofi- 
cialai.

Šiuomi laiku aš pildau 'kad jo motina mirė. Jis a 
šeimininkės pareigas R., tėjo čionai tris sykius ‘ 
Kryžiaus Servicemen s verkdamas, ir žinai kokia 

esu, verkiau kartu. To
kius įvykius sunku pergy
venti — galiu dabar su
prasti, kodėl Raudonasis 
Kryžius siunčia moteris į 
panašias vietas ir, nors aš 
pergyvenu beveik tiek, 
kiek ir jie jaučia, kad pa
dedu jų mintis nuraminti. 
Reikalinga daugiau mote
rų kariuomenėje.

Jeigu dabar pamatytu
me mano kambarį — tik
rai manytume, kad jis yra 
i“canteen”
kavos, visokių vaisių, sal- 

j dainių, cigaretų, lygiai 
kaip “obuolio mokytojai” 

' nuo kariuomenės ir laivy
no. Kiaušinių labai sunku 
gauti, bet gavau kelis tu
zinus nuo laivyno. Iš vie- 

•r

jis įspėja, manydami, kad 
mes galime apsidirbti pir
ma su Vokietija ir sumuš
ti Japoniją po tam. Kiek
vienas mėnesis duoda Ja
ponijai daugiau laiko iš
naudoti jo užkariautas 
vietas.

Japonija yra įveikiama, 
ypač todėl, kad ilgi van- 
denkeliai apsupa jos visą 
žemę. Bet mes neturime 
manyti, kad tą galima 
lengvai padaryti. Mes pa
darėme tą tragingą klai
dą gruodžio 7 d., 1941 m.,

Kryžiaus Servicemen’s 
, klube. Ši tarnyba man 
| nauja, bet labai patinka.
Mano pareiga yra suteikti 
mūsų vyrams naminę 
nuotaiką; pasikalbėti su 
jais, sugalvoti žaidimus, 
paduoti jiems rašomosios 
popieros arba knygų, jei
gu turime. Mes dabar tu-

kada beveik netekom sa-‘rįme apje 20 knygų, bet 
vo vietos Pacifike. Mestai neužtenka. Paprašyki- 
negalime padaryti vėl to
kios klaidos. FLIS.

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

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

te visų, kurie gali, kad 
mums atsiųstų žurnalų, 
knygų ir ką tik gali siųsti 
skaitymui, šie dalykai tu
ri būti persiųsti mažiuose 
pakeliuose, nes laivai ne
priima didelių.

Trečiadienį pakvietėme 
savanorius, bet įvyko re
voliucija tarp nepriklau
somųjų prancūzų ir Vi-

kiaušinių,

g

ž

ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina 30c.

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno
La Salette, verte kun. >g. A. Abromaitis. 65 
pusi. Kaina ..................................................

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

GĖLIŲ PINTINĖLE, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 

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

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

NOVENA prie šv. 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....................... 25c.
PIETŲ AMERIKOJE, keliones įspūdžiai. Parašė

Kun. J. Paškauskas. Kaina . 25c.

PLANETOS IR ŽVAIGŽDES. parašė Gerutis, 87 
pusi. Kaina ...................................  20c.

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na ..................................................................... S160

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

.......... 25c.

kie-
......... 50c.

20c.

20c.

15c.

15c.

20c.

... 15c.
20c.

Su užsakymais kreipkitės —

‘DARBININKAS"
368 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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DARBININKAS

Lietuvis Pasakoja Apie Japonu

Omaha. 
dienomis 
motiną 
kareivis 
Jis kelis :

, Nebr. — šiomis 
mėnesi 
viešėjo
Julius

syk yra

j pas savo 
lietuvis

Milleris. 
dalyva

vęs žiauriose kovose su 
japonais Pacifiko salose. 
Pasakoja šiurpulingų da
lykų. Pasakojo, kaip kar
tą japonai ant vienos sa
los iškėlė baltą vėliavą, 
kai tik mūsiškiai išėjo 
juos paimti, japonai ati
darė ugnį ir visus užmušė. 
Julius ėjo paskutinis. Kai 
tik pamatė kitus karei
vius krintant, pasislėpė į 
krūmus ir pabėgo.

Kitą kartą kai bomba 
krito, tai ji gyvą palaido
jo smiltyse. Po truputį iš
sikasė. Pasakojo, 
syk buvęs arti 
bet, sako, “mes 
me džiapsus”.

Pabuvęs vieną
pas motiną vėl grįžo į sa
vo vietą — kautis su ja
ponais.

Nors Omaha lietuvių ko
lonija nėra didelė, tačiau 
daug lietuvių 
kariuomenėj. 
Juozas. Petras 
nas Politikai,
liai. Petras ir Vincas Už
daviniai. Vincas yra dan
tistas ir turi leitenanto 
laipsnį. Juozas ir Bernar
das Wasgiai, Petras ir Jo
kūbas Kirdeikiai. Jonas ir 
Antanas Panikai, Jonas ir 
Pranas 
Novakas.
Juozas ir Aleksas Aluko 
niai, Barney Didelis, 
nas Pakenas. Vladas 
kelis. Juozas Balkus, 
zas ir Jonas Balkai. 
kolas ir Petras Bo:
Barney Jesonis. Jonas ir pranienė. šis choras gieda lai-

Pranas Kušleikai. Jurgis 
ir Kazimieras Zakarai. 
Barney Matulaitis, Bar
ney Mukonas, Jonas La- 
bauskas. Vincas Rūkas, 
Jurgis Kapleris. Barney 
šarputis. Bernard Tishek, 
K. Zaleckis. Leonardas ir 
Povilas Šimkai, M. Mas- 
lauskas, Pranas ir Jurgis 
Bazar. Juozas Jenulionis, 
Robertas Macaitis, Zig
mantas Butkus Viktoras 
Laurynowicz. Jonas Lu
kas. Vincas Bovikas, Ed
vardas Poškus, Edvardas 
Shukis, Jonas 
Petras Bluvas
Milleris, kuris jau

. ve savo gyvybę 
laisvę. Ričardas Akromas 
sveria 319 svarų. Jis yra 
6 pėdų aukščio. Paprastai 
tokių riebių žmonių nei
ma i kariuomenę, bet jo 
riebumas taip padalintas 
po visą kūną, kad gydy
tojai padarė išimtį ir jis 
išvyko ginti mūsų laisvę. 
Gydytojai davė jam kitą 
vardą “Mr. Six by Six”.

Vietinis.

Petkus, 
ir Petras 

atida- 
už mūsų

kelis 
mirties, 
sumušė

menesi

ke mišių kas sekmadienį de
šimtą valandą. S.M.S. |

-I

Moterų Sąjungos 43-čios kp. 
susirinkimas įvyko 13 d. sau
sio choro kambaryje. Nauja 
valdyba užėmė vietas, šių me
tų valdymą susideda: Dvasios 
Vadas kun. B. Gauronskas: i 
pirmininkė. Marcela Digimie- 
nė: vice pirm. Joa.nna Bukaus
kienė: fin. rašt. Stepanija Ša
franas: prot. rašt. Stepanija 
Dumšienė: ižd. Anelė Matuse- 
vičienė: korespondentė Marijo
na Šamberienė; maršalka A- 
nastazija Kisonienė; organiza
torė Stepanija Sapranas. Ats
tovės į Federaciją: Marijona 
šambarienė. Morta Zailskienė. 
Stepanija Sapranas ir Anelė 
Meskunas. S.M.S.

GREENFIELD, MASS.

tarnauja 
Pavyzdžiui, 

ir Stepo- 
Trys bro-

WATER8URY, CONN

Baziai,
Jonas

Juozas 
Bazar.

Moterų Sąjungos choro pir
ma praktika įvyko sausio 11-tą 
Šv. Juozapo choro kambaryje. 
Šių metų valdyba susideda iš 
šių asmenų: Dvasios vadas 
kun. J. J. Valantiejus: choro 
mokytojas komp. A. J. Aleksis: 
pirmininkė Stepanija Sapranie- 
nė. Dr. S. Saprano žmona: vi- 
ce pirmininkė Anelė Totilienė, 
LDS 5-tos kuopos raštininko 
žmona: ižd. Katerina Romanie- 
nė: raštininkė Marė Matusevi- 
čienė: maršalka Ona Šmotienė: 

Stepanija Sa

Pra-
Vaš-
Juo-
My-:

risai.i korespondentė

A -|- A
Marcelė Miškinienė
Gree,ificld, Mass.—Sau

sio 3 d., 9 vai. vakare,
staiga tapo suparaližuota 
ir mirė Marcelė Miškinie
nė. 69 m. amžiaus, gyv. 30 
Mill St. šiame miestelyj 
pragyveno 45 metus. Gi
mė Lietuvoje. Suvalkijoj, 
kovo 24 d.. 1873 m. iš tėvų 
Petro ir Marijonos Juške
vičių.

Paliko dideliame nuliū
dime tris dukteris ir vieną 
sūnų, visus vedusius, ir 9 
anūkus.

Palaidota iškilmingai 
sausio 6 d. su trejomis iš
kilmingomis šv. mišiomis 
iš Švč. Trejybės par. baž
nyčios Kalvarijos kapuo
se. dalyvaujant daug žmo
nių. Karstnešiais buvo 
Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus draugijos 
Juozas Mičiuta. 
Dėdinas, Jonas 
čius. Antanas 
Vincas Aguonius 
zas Juškevičius.

A. a. Marcelė Miškinienė 
buvo pavyzdinga katalikė 
ir visų mylima. Priklausė 
prie Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos (LDS) 113 kuo
pos ir buvo ilgametė laik
raščio “Darbininko” skai
tytoja. Taipgi priklausė 
prie Šv. Onos draugijos, 
St. Joseph’s Guild. Holy 
Rosary Sodality ir švč. 
Trejybės airių parapijos. 
Ji buvo Švč. Trejibės par. 
mokyklos viena iš fonda- 
torių: nuoširdi Tėvų Ma
rijonų ir kitų lietuvių ka
talikų įstaigų rėmėja. Jos 
auka Marianapolio
gijoj yra pastatyta šešto
jo Kristaus Kelių 
Ji yra įsirašius į a. 
Dr. Jono Navicko 
fondą. įmokėdama
Ji rėmė ir mylėjo visą kas 
lietuviška ir katalikiška.

Lai Dievas priima jos 
vėlę į amžinybę.

A. Dėdinas.

nariai: 
Andrius 
Bunevi- 
Alesius, 
ir Juo-

Kole-

stotis. 
a. kun.
vardu
$100.

»

LDS Centro Valdyba, 
dėl mirties a. a. Marcelės 
Miškinienės, reiškia gilią 
užuojautą jos likusiai šei
mai. LDS 113 kuopai, ne
tekusiai nuoširdžios narės 
ir rėmėjos.

Londone, Anglai-Amerikiečiai laikraštininkai 
rengė pagerbimo bankietą Prancūzų vadui Gen. Char 
le.c de Gaulle, kuris ir matomas šiame vaizde.

SU

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Lietuvis Kunigas Trapistas

Bernar-
Igno ir 

gimęs

geriausių atletų, kad net dar 
šiandien atletikos mokytojas 
juomi didžiuojasi.

Bernardo Čerkausko troški
mas buvo tapti vienuoliu ir Į- 
stoti Į tokį vienuolyną, kurio 
regula ir įstatymai yra griež
čiausi ir sunkiausi. Jo norams 
ir troškimams atatiko vienuo-

Ona Nevierienė, 
LRK. Susivienymo 94 kp. narė 
ir Seimelio bankieto šeiminin
kė. Kaip žinote, bankietas į- 
vyks sausio 24 d., Stand salėje, 
p. Nevierienė sako, kad visus 
svečius puikiai ir skaniai pa
vaišins. jei tik iš anksto pra
neš, kad dalyvauja bankiete.

Tad palengvinkime šeiminin
kių darbą — rezervuokime vie- Righ School. Būdamas High 
tas! ? School atsižymėjo kaipo vienas

I _ ______

6

į Mahanoy City, Pa.— 
dar Čerkauskas, sūnus 
Paulinos Čerkauskų, 
rugsėjo 2 d.. 1912 m., Mahanoy
City. Pa., gruodžio 19 d. 1942j 
m., tapo įšventintas į kunigus- 
vienuolius — trapistus Gethse- 
mani. Kentucky. Kunigystės 
šventimus suteikė Louisville,]
Kentucky, arkivyskupas J. A.i lių trapistų regula, gyvenimas 
Floresh, D. D. Pirmas šv. Mi-'ir įstatymai. Trapistų vienuo- 
šlas atlaikė gruodžio 20, 1942 lių obalsis yra:
m., vienuolių trapistų bažny- bas. Trapistai keliasi 2 vai. ry- 
čioje, Gethsemani, Kentucky.

Bernardas Čerkauskas, kuris. savo abituose ant šiaudinių šie- 
trapistų vienuolyne yra žino-! nikų. Trapistai nevalgo nei 
mas kaipo kun. M. Simonas, I mėsos, nei žuvies: maitinasi 

,0-C.S.O., yra baigęs Mahanoy į daržovėmis ir pienišku valgiu. 
City miesto pradžios mokyklą1 Trapistai tarpe savęs nekal- 

| ba. Rėikalui prisėjus vartoja 
rankų ženklus. Laiškus gimi
nėms. viršininkui leidžiant, ga
li rašyti keturis kartus me
tuose, būtent: Kalėdose, Vely- 
kose, Žolinėje ir Visų Šventėje. 

Apie trapistus vienuolius tei
singai yra pasakyta: Gal sun
ku yra trapistui gyventi, bet 
saldu yra jam mirti.

Šventinimo apeigose fr pir
mose šv. Mišiose kun. M. Si
mono, O.C.S.O., Gethsemani, 
Ky., dalyvavo jo tėvas, Ignas 
Čerkauskas, brolis Petras Čer
kauskas ir teta Al. Aleksandra
vičienė, visi iš Mahanoy City, 
Pa. Taip pat dalyvavo ir jo se
suo: Sr. M. Germain. Jėzaus 
Nukryžiuoto vienuolė, kuri mo
kytojauja Šv. Vincento parapi
jos mokykloje, Girardville, Pa. 

Ilgiausių metų kun. M. Simo
ne,

KVIETIMAS
Massachu- zaciją — L. R. K. Susivie- 

metinis nymą Amerikoje, kuris 
prisidėjęs 

atstatymo; 
mūsų bro- 
nelaimėje;

L.R.K.S.A. 
setts apskričio 
suvažiavimas įvyks sek- tiek daug yra 
madienį, sausio 24 dieną, prie Lietuvos 
1943 metais, “Darbinin- daug sušelpęs 
ko” svetainėje, 330 E St., lių ir seserų 
So. Boston, Mass. Pradžia daug aukavo kitiems lab- 
lygiai 2 valandą po pietų. 
Visos LRKSA Massachu
setts apskričio kuopos y- 
ra prašomos dalyvauti su
važiavime. Atsiųskite ko- 
daugiausia atstovų į su
važiavimą, nes šis suva
žiavimas bus skirtingas 
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

I kitų svarbių reikalų Susi- 
I vieny m o gerovei.

malda ir dar-

to, gula 7 vai. vakare. Miega

i

daringiems reikalams. 
Tad mūsų visų pareiga 
rūpintis dalyvauti suva
žiavime 
giausia 
narių Į 
to, bus 
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, 
kad daug jaunimo daly
vautų. Mums rašo p. P. 
Razvadauskas, p. P. Kup- 

Visos Massachusetts ap- raitis ir kiti, ir sako, kad 
skričio kuopos malonėkite jų kuopos nariai yra prisi- 
dalyvauti šiame suvažia- rengę visus svečius malo- 
vime, ir tos kuopos, ku- niai priimti. Po suvažiavi- 
rios nepriklausote prie mo sesijų Įvyks puikus 
apskričio, maloniai kvie- bankietas, o po bankieto 
čiamos dalyvauti, nes mes jaunimas galės linksmin- 
katalikai, o ypatingai šiuo tis. Tikrai galėsime turėti 
laiku turime visi vienin- malonų laiką. Taipgi Su- 
gai dirbti ir auginti orga- važiavime, kaip sako, da- 
nizacijas,

i

ir stengtis kodau- 
prirašyti naujų 

Susivienymą. Be 
mums labai malo-

1

o ypatingai di- Iyvaus LRK Susivienymo 
džiausią katalikų organi- Centro sekretorius p. W. 

' T. Kvetkas. Jis plačiau 
■ vyko, mirus a. a. M. Miškinie- paaiškins Susivienymo 
nei. Kur į 
paskelbsime vėliau.

Kuopos Valdyba.

Adv. Jonas J. Grigalus 
Nuoširdus lietuvis advokatas ir 
visuomenininkas - veikėjas ir 
LRK Susivienymo 94 kp. na
rys. Adv. Grigalus Įeina Į pub-; 
likacijos komisiją ir rengiant’ 
bankietą gražiai darbuojasi iri 
trokšta,
Strand salė būtų užpildyta sve
čiais.

kad sausio 24 d.J

mus prie savųjų. Jautiesi to
kiame ūpe, kad tavęs niekas 
nenugalės, tai tokį stiprumą 
sudaro kareiciui, kada jis gau
na laišką”.

Aiškiai pasakyta, kad laiškas 
yra suramintojas, sustiprinto- 
jas. Karo tarnyboje nėra taip 
su kuo pasikalbėti, kaip gavus 
laišką nuo savųjų. Taigi nepa-« 
gailėkite laiko ir pašto ženklų. M 
Rašykime mūsų kareiviams’ 
laiškus. K.D.

NAŠLAITIS KAREIVIS 
APDOVANOTAS

Šv. Kalėdų šventės proga, 
Šv. Vincento labdarybės drau
gija pasiuntė našlaičiui karei
viui Petrui Gedvilai dovanėlę. 
Jis yra Fort Bragg, N. C. 1

O.C.S.O.! Į Toks Šv. Vincento draugijos
Kun. P. ččsna, klebonas, darbas yra pagirtinas, kad ap- ® 

dovanojo ir suramino našlaitį 
kareivį, kuris neturi kas jį at 
mintų,
priklausyti prie tos 
draugijos, kuri randasi 
zimiero parapijoj.

PHILADELPHIA, PA.

Įvyks susirinkimas, reikalus. Tad visi į Šuva- laiškus.

Šiomis dienomis mirė kun. 
Patrick J. Meehan, švč. Trejy
bės parapijos klebonas nuo 
1919 m. Palaidotas iškilmingai, 
Pontifikales šv. mišias atnaša- į 

j vo J. E. vyskupas Thomas M.1 
O'Leary. Dalyvavo daug prela
tų. kunigų, vienuolių ir minia ‘ 
pasaulionių. A.D. |

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

žiavimą!
LRKSA Massachusetts 
Apskričio Valdyba —

i
is

Darbininkas išleido “GYVO 
JO ROŽANČIAUS PASL.AP 
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. Broadway, So.Į 
Boston. Mass.

LDS 113 kuopa reiškia gilią 
užuojautą Meškinių šeimai, dėl 
jų mylimos motinėlės a. a. 
Marcelės Miškinienės mirties. 
Mes liūdime ir meldžiamės.

LDS 11S-kuopos Valdyba.

LDS 113 kuopos metinis su
sirinkimas, kaip buvo skelbtas 
M. Miškinienės namuose, neį-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmo»lnal dėl visokių reikalų.

I

irū

Sausio 3 d. lankėsi pas 
vuosius viršila (sergeant) 
ras M. Burokas, kuris yra ka
ro tarnyboje Maryland valsty
bėje. Viršila Petras Burokas 
štai ką pasakė: “Niekas karei
vio taip nesuramina, niekas 
taip nepasotina, kad galėtum 
viską pamiršti, kai gautas laiš
kas nuo namiškių, giminių ar 
draugų. Kareivio visas malo
numas ir džiaugsmas, kai gau
na laišką. Neiškenti neperskai
tęs jo kelis kartus”.

Taigi matome, kaip svarbu 
yra rašyti mūsų kareiviams

sa-
Pet-

r
Todėl kviečiame visus j 

kilnios] 
Šv. Ka-

K.D.l

TAISO ROŽANČIUS

Povilas Naujalis, gyvenantis 
7245 Oxford Avė.. Phila., Pa. 
daro naujus ir taiso senus ro- i 
žančius. Jis yra paraližuotas Į 
žmogus ir negali kitokio darbo] 
dirbti, tai-gi reikia tokį žmogui 
paremti, duodant nors menką 

! darbelį.

Toliau jis sako: “Kareivis, 
perskaitęs laišką, susistiprina, 
įgauna tokios drąsos, kad eiti 

V. J. Kudirka, pirm, i pirmines eiles, kogreičiausiai 
K. A. Vencius, rašt. sumušti priešą ir grįžti į na-

ir.

5|

,'T

For VICTORY

U
 BŪT
UNITED 
STATĖS

DEFENSE
BONDS
STAMPSirt

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

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

STACIJOS
Paraše

Kun. 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 mirdamas - 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,

ja
jP •

So. Boston, Mass.

inl



Pirmadienis, Sausio 19 d., 1943

VIETINES ŽINIOS
ZINUTĖS

Penktadienį, po Šv. Valandai, 
įvyko svarbus ir sėkmingas Fe
deracijos skyriaus susirinki
mas. Pirmininkas, adv. A. Jan
kauskas pranešė, kad Lietuvos 
šventės minėjimui, Municipal 
salė jau paimta, kalbėtojai, 
pulkininkas Grinius ir kun. dr. 
Urbonavičius pasižadėję. Taip- 
pat pasižadėjęs Šv. Petro para
pijos choras, vadovybėje muz. 
Rapolo Juškos, koncertuoti. 
Ponas pirmininkas buvo prašo
mas rūpintis salės atidarymu 
ir vėliavų gavimu.

Šis parengimas taipgi bus pa
gerbti šios parapijos kareivius, 
kurių skaičius, kiekvieną die
ną, auga.

Kviečiamas į šį vakarą būsi
mas kariuomenės kapelionas šios asmenybės apsiėmė jį pa- 
kun. J. Daunis ir visi kiti ka
reiviai, ypač šios parapijos.

Būtų malonu jų daug matyti 
čia.

Paminėta susirinkime, kad iš 
šios parapijos sūnų bus Dėdės 
Šamo tarnyboje du kapelionai: 
kun. J. Vosylius laivyne, kun. 
J. Daunis kariuomenėje.

Vakaro tvarkdariais pabūti 
apsiėmė ponai VI. Jakštas, V. 
Širka, V. Valatka, E. Nau
džiūnas, P. Barolis, VI. Brazau
skas ir kiti šv. Vincento Pau- 
liečio Labdaringos Draugijos 
nariai.

DARBININKAS
NAUJAS VEIKIMAS IGeriau Juoktis, 

Negu Verkti

?

Birutė Martinkienė,
nuoširdi Susivienymo narė ir 

į bankieto šeimininkė. Birutė sa- 
Išrinkti atstovai į Katalikų ko, kad vakarienė bus labai 

Seimelį. Vyčiai, Lietuvos Dūk- skani, ir užtikrina, kad svečiai 
terų draugija, Maldos Apašta- 
lybė ir LRK Saldžiausios Šir
dies V. J. draugija pasimokėjo 
į skyriaus iždą metinę duoklę.

Gale susirinkimo, kalbėta a- 
pie kun. J. Daunio išvažiavimą.

bus patenkinti. Ištikrųjų, ma
nau, kad šeimininkės neapvils 
atsilankiusiųjų.

REZERVUOKITE 
VIETAS

South Bostone išsivysto nau
jas ir rimtas veikimas — tai 
Lietuvių Romos Katalikų Susi- 
vdenymo Amerikoje, ši didžiu
lė apdraudos organizacija (jos 
turtas siekia pusantro milijono 
dolerių) yra gerame stovyje. 
Neseniai susidarė tos organi
zacijos #94 — jaunimo kuopa. 
Ji gana greitu laiku sugebėjo 
sutraukti prie savęs ne tik 
daug veiklaus jaunimo, bet di
delę dalį inteligentijos ir paty- milįjonas mergaičių' 
rusių darbuotojų.

Į Sausio 24 d., š. m. So. Bosto
ne (Darbininko salėje) įvyks 

į šios organizacijos Naujos An- tos kitos jai pavydėtų ir 
glijos apskričio seimelis. To

■ Seimelio delegatams pagerbti 
į ir vietos lietuviams su Susivie- 
Į nymu supažindinti, viršminėta 

1 94 Jaunimo kuopa, ruošia šau
nų bankietą, 
Broadway, So. 
vakare.

Kardinolo Laiškas
Visiems Jėzaus Širdies mylėtojams ir “žvaigždės”

— Ponas Jonai, kodėl skaitytojams bus malonu sužinoti, kad Jo Eminencija 
tamsta nevedi, juk jau Kardinolas O’Connell prisiuntė 
penktą dešimtį baigi?
— Dėl to, kad aš turiu 

labai gerą širdį ir gailiuo
si moterų.
— Nesuprantu tavo

bos...
— Matai, pasaulyje

Leidė-

kal-

yra 
no

rinčių ištekėti, o apsivesti 
aš galiu tik vieną iš jų. 
Todėl aš ir nenoriu, kad

jaustųsi nelaimingos...

“žvaigždės” 
jams asmenišką laišką, laimindamas naują Jėzaus 
Širdies laikraštėlį ir ragindamas lietuvius paremti 
“žvaigždę” ir platinti Jėzaus Širdies Pamaldumą vi
sur ir visuomet.

Skubėkite, tad, mielus Jėzaus Širdies mylėto
jai, užsisakyti “žvaigždę”!

Kaina metams 50 centų. Kas prisius $1.00 gaus 
gražų Švenč. Jėzaus Širdies spalvuotą paveikslą. Už
sakymams adresas: “žvaigždė”, 488 E. Seventh St., 
So. Boston, Mass.

Kun. Pr. Aukštikalnis, S. J.,
Maldos Apaštalavimo Direktorius.

Strand
Bostone, 6

Hali, 
vai.

matyti: ponios Marksienė, Kra- Kurie esate gavę tikietus,
suruošimui.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

sauskiene, Barauskienė, Jonau- arba kurie norite dalyvauti Su- 
skienė, Jankauskienė, Jankaus- sivįenymo bankiete, tai tuoj 
kienė - jaunoji, Tilenienė ir M. rezervuokite vietas pas rengė- 
Kilmoniūtė. Jos apsiėmė šią jus ar “Darbininke” 
komisiją padidinti.

Kun. Gabrielis, pasionistas 
per visas, sekmadienį, šv. mi-' 
šias, skelbė Bažnyčios Vienu-į 
mo Oktavos ir kareivių pamal-' 
das, kurias jis ves, kiekvieną 
vakarą, nuo sausio 18 d., iki. 
sausio 25 d. Jis savo ir vieti-

i
nevėliau 

penktadienio sausio 22 d. Ren
gėjams būtinai reikia žinoti 
anksto kiek dalyvaus.

LANKĖSI

iš-

š.

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.

Sekmadienį, sausio 17 d.,
m., netikėtai pakliuvęs į So. 

nių kunigų vardu kvietė visus Bostoną atsilankė ir "Darbi- 
lankytis į šias svarbias pamal
das. Pats pasižadėjo daryti vis
ką kas yra galima, kad jos ne
būtų nuobodžios.

Choras stropiai rengiasi. Lai
ko pratybas, sekmadieniais, po 
sumai, bažnyčioje: trečiadie
niais 8:15 v. v., salėje, 492 E. 
7th St. Ypatingai ruošiasi prie
Lietuvos šventės su programa.! 
Laukia ir naujų choristų.— 1

(VAIRŪS SKELBIMAI
VVASHINGTON DEPOT, 

CONN.
PARSIDUODA kriaučių ša- 

pa geroje vietoje. Dėl kriau- 
čiaus yra pirmos klasos maši
nos: Siuvama mašina ir Hoff- 
mans prosijimui mašina, yra 
extra prosas ir kiti visi reika
lingi dalykai kriaučiui. Čia y- 
ra labai gera proga bizniui, 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- 
čiun, Washington Depot, Conn. 
Tel. Washington 2041.

» (15-15)

Sausio 17 d., tapo pakrikšty
ta Marijona Elzbieta Petro - 
Malvinos (Šidlauskaitės) Kaz
lauskų.

Šiomis dienomis klebonijoje 
bei bažnyčioje lankėsi šie sve
čiai kunigai: .Tėvas Pr. Aukšti
kalnis, S. J., Tėvas Alfonsas. 
C. P., Tėvas Gabrielis, kun. P.t 
Juškaitis, 
kun.

ninke” pp. Adolfas ir žmona 
Monkevičiai iš Roxbury. Mass. 
Ponai Monkevičiai nesenai at-t 
vyko iš Maine valstybės ir da-' 
bar apsigyveno Roxbury. Jie j 

i atsilankymo proga užsiprenu
meravo laikraštį “Darbininką”. 
P-nus Monkevičius supažindino 
su “Darbinipko” spaustuve p. 
St. Griganavičius ir p. Jonas 
Petrauskas. Ponui Jonui Pet
rauskui “Darbininkas” labai 
artimas, nes jis yra buvęs pir
mos Centro valdybos narys ir 
pirmos kuopos pirmas pirmi
ninkas. o p. Griganavičius da
bartinis pirmos kuopos pirmi
ninkas.

kun. Baltrušiūnas.
Plevokas, kun. J. Daunis.—

!
I

Iš Šv. fono Ev. BL Pa 
šalpinės Draugijos 

. Susirinkimo

ARBATĖLĖ
Stephen Darius American Le- 

gion Ladies Auxiliary rengia 
Arbatėlę (Tea Party), sausio- 
Jan. 23, 1943, 7:30 vai. vakare. 
Post Name, C St. Bus gražių 
dovanų. Prašome visų atsilan
kyti ir praleisti vakarą links
mai.

Kviečia Stepono Dariaus A. 
L. Moterų Auxiliarv.

NOVENOS
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

prie tv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ............................  15c.
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ........................ 20c.
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pageltos. Kaina ---------- 15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina .....     - 20c.
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

Užsisakykite Tonika Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė.. Islington Mass.

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

t

■mor— Žinai, drauguži, tas 
begėdis Ragelis vadina 
tave avinu!
— Gerbiu tokį žmogų, 

kuris į akis sako teisybę.
— Kaip tai, nejaugi tu 

save laikai avinu?
— Žinoma, jei nebūčiau 

buvęs avinu, tai nebūčiau 
Rageliui paskolinęs šimtą 
dolerių...

kad nėra “nusitarus pasi
rinkt Sovietinį gyvenimo 
būdą”.

Šiomis dienomis lietu
vių komunistų laikraščiai 
įsidėjo gen. Vitkausko 
kalbą, neva pasakytą Mas- j Lietuvių tauta kovojo ir 
kvoj, kurioj, kaip paduo- kovoja dėl Lietuvos lais- 
da Brooklyno komunistų vės ir nepriklausomybės, 
laikraštis “L.” esą paša-;Kovojo prieš pirmąjį oku- 
kęs: Į pantą ir kovoja prieš da-

“Kai Lietuva patapo ta- kartinį.
rybinė, daugelis mūsų,| Lietuvių tautos obalsis: 
kariuomenėje esančių vy- j “Laisvėje pagyvenę, ver- 
rų, neabejodami stojome'gaiš nebūsime”, 
į Raudonosios Armijos ei
les, nes kiekvienas, turė
jęs šiek tiek proto, galėjo nistai ir komunistuojanti 
aiškiai matyti, ko nori žmonės sudarė “Karę Lai- 
hitlerinė Vokietija, kuri mėti Komitetą”. Jei tas 
1940 metų pavasarį buvo komitetas lojaliai dirbs 
besiruošianti užgrobti Amerikos gerovei, tai nie- 
mūsų gimtinį kraštą”. ! kas jam nesipriešins ir jo

Chicagos komunistų lai- darbą užgirs. Tačiau labai 
kraštis “V.” tą patį neva abejojama, kad tas komi- 
gen. Vitkausko pasakymą ‘ ‘ *
šiaip įtalpino:

“kuomet lietuvių tauta 
nusitarė pasirinkt Sovie
tinį gyvenimo būdą, aš su 
kitais kariuomenės vyrais 
nesvyruodamas dėjausi 
prie Raudonosios Armi
jos. Tuo metu, 1940 metų 
vasarą, mes jau supra
tom, kad hitlerinė Vokie
tija ruošiasi užgrobt Lie- jie yra lojalūs,

To bankieto 
tik kuopos valdyba darbuojasi, 
bet ir tam tikslui išrinkta ko
misija.

Kuopos pirmininkas, Petras 
, Kupraitis, kurs yra baigęs Pre
kybos Institutą Klaipėdoje, 
Marianapolio Kolegiją ir kelis 
metus studijąvęs Bostono Uni
versitete Business Administra- 
tion skyriuj, rūpinasi ne tik 
programa, bet ir ąbelnai kuo
pos ir bankieto reikalais. j 

Raštininkės p-lės Katiliūtė ir' 
Ašmenskaitė siuntinėja pakvie- 

! timus, tikietus ir veda visą ko
respondenciją. Iždininkas Šia- i 

; sys Griganavičius, buvęs Lietu- i 
'vos Kariuomenės vyr. pusk., 
' “Darbininko” spaustuvininkas 
uoliai platina tikietus ir rūpi
nasi finansiniais reikalais. Pra-

, nas Razvadauskas. 
Vyčių Centro pirm, 
bankieto komisijos pirminin
kas ir deda visas pastangas, 
kad bankietas iš visų pusių pa
vyktų.

Albinas P. Neviera, pasek
mingas biznierius, suka savo 
praktišką galvą, kaip šio racio- 
navimo laikų visus atsilankiu
sius karališkai pavaišinti.

Birutė Martinkienė ir 
Nevierienė yra jaunosios 
■tos sumanios šeimininkės ir ku
linarinio meno (valgių gamini
mo) specialistės. Ką jos moka 
ir ką gali — patirsite atsilankę 
į bankietą.

I

š.

SUSIRINKIMAS
• i

LRK Susivienymo Amerikoje 
' 94 kuopos ir bankieto komisi- 
jos susirinkimas įvyks antra- 

; dienį, sausio 19, 1943 m., 7:30 
; vai. vakare, “Darbininko” sve- 
i tainėje, 330 E St., So. Boston, 
Mass. Kviečiami nariai daly
vauti, o ypač bankieto rengime 
komisija.

A. Katiliūtė, rašt.

Grįžo Dr. P. Lužackaite

Detroite (Mich.) komu-

Lietuvos1 
yra šio

Cambridge, Mass.
kiek laiko buvo susirgusi Dr-ė
P. Lužackaitė ir išbuvo Gene- 

‘ral Ligoninėje iki pereitos sa
vaitės. Dabar grįžo namo. Jos 
namų ir ofiso adresas, 400 
Broadway. Cambridge. Mass.

Prieš

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Ona 
kar-

Sekmadienį, sausio 17 d., 
m., 2 vai. po pietų, 492 E. 7th 
St., So. Bostone, įvyko Šv. Jo
no Ev. BĮ. Pašalp. Draugijos 
metinis susirinkimas. Išklausy
ti valdybos raportai. Paaiškėjo, 
kad draugijos stovis labai ge
ras. Narių dabar draugija turii
664. O draugijos turtas siekia 
$26,866.77. Nariai labai gerai 

‘ šiais metais mokėjosi. Susirin
kimas pagyrė veikiančią valdy- 

i bą. P-nas Jonas Glineckis, pro- 
į tokolų raštininkas pažymėjo, 
kad ypatingo dėkingumo užsi- 

itarnauja du nariai, būtent: Pr. 
Tuleikis, vice-prezidentas ir P. 
Tamošiūnas, direktorių tary
bos narys. Jie labai stropiai ei
na savo pareigas. Susirinkimas

■ išreiškė jiems pagarbą.
šiems metams valdyboje pa

siliko tie patys, būtent: pirm, j 
Juozas Švagždys. vice-pirm. — 
Pranas Tuleikis, prot. rašt. — 
Jonas Glineckis, fin. rašt. — 
Aleksandras Ivaška, iždininkas. 

i— Vincas Zaleskas. maršalka ■ 
— Jonas Zaikis. Direktorių ta
ryboj — Pranas Tamošiūnas. 
Vincas Stakutis, Andrius Za- 
leckas, Vincas Valatka, Kazys 
Rusteika. Viktoras Medonis, ir 
Stasys Griganavičius.

Draugija yra suteikusi nema
žai aukų ir visuomeniniams rei
kalams. Rap.

I

SKUBIAI PARSIDUODA trijų
' šeimynų namas. Roxbury. Mas- tuvą”. 
sachusetts.

Parsiduoda gražiai įrengtas 3 
aukštų. 3 šeimynų su krautuve 
namas. Du apartmentai po 5 
kambarius, vienas dviejų kam
barių. Yra krautuvė su visu į- 
rengimu ir kambarys užpakaly, 

i Didelis kiemas, galima pasta
tyt karus. Šiltas vanduo ir 
maudynės. Pardusiu pigiai su 
kaina susitarsim, kaip atvyk-, 
šit, šeimininką rasite vietoje.

3 Clifton St., Roxbury Mass.
(19)
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Albertas
Felicija 

Konsulo 
iškalbin-

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Detense Bonds ir Stamps!

Dr. Juozas Landžius - Sey- 
mour ne tik rūpinasi narių 
sveikata, bet taipgi garsina šį 
parengimą įtakingesnių profe
sionalų tarpe.

Kvietimo Komisijos nariai: 
jauniausias ir energingas šios 
parapijos kunigas 
Abračinskas: p-lė
Grendelytė, Lietuvos 
sekretorė ir patyręs,
gas advokatas Kazys J. Kali-Į 
nauskas, (baigęs Harvardo U- 
niversitetą), kviečia įtakingus 
ir žymius svečius į šį bankietą. 
Be to adv. Kalinauskas bus ir 
programo vedėjas.

Tos kuopos jaunamečiai, va
dovybėje Onos Ivaškienės, ruo-: 
šiasi išpildyti trumpą progra
mėlę iš muzikos, eilių ir k.

Priėmimo Komisija suside
danti iš panelių — Motuzaitės, 
Petrušytės, Razvadauskaitės. 
Burdulytės. Masiulytės, Mažei
kienės ir k. yra pasiruošusios 
visus atsilankiusius maloniai 
priimti ir aptarnauti.

Todėl, Tamsta, broli ir sese, j 
lietuvi, katalike, belieka kuo- 
greičiausiai įsigyti bilietą į šį 
šaunų bartkietą jame dalyvauti 
ir prisidėti prie šio naujo veiki
mo — didinimo ir stiprinimo 
šos lietuviškos katalikiškos 
tvirtovės — A LRK Susivieny
mo Amerikoje. Rap.

tetas būtų lojalus, nes jau 
pačioje pradžioje savo 
darbo puola visus kitus, 
kurie neina su jais į ben
drą darbą.

Amerikos lojalūs lietu
viai. ypač katalikai, turi 
savo organizacijas, kurios 
visuomet dirbo ir dirba 
šios šalies gerovei. Tai 
kodėl komunistai, jeigu 

nesideda 
prie jau seniai gyvuojan- 

“L.” telpa čių organizacijų su savo 
“Kai Lietuva pa- darbu?

“V.” — “kuo- Komunistai iki šiol neį
rodė, kad jie būtų nuošir
dūs Amerikai. Jie parodo 
tik tiek nuoširdumo, kiek 
iš to turi naudos komuniz
mas. Patriotingieji lietu- 

J kiti A- 
merikiečiai, smerkia ko- 

kaipo žalingą 
Lietuva šios šalies santvarkai.

Kaip matome, 
žodžiai: 
tapo...”, o “V.” — “kuo
met lietuvių tauta nusita
rė pasirinkt...” Vadinasi, 
jeigu gen. Vitkauskas ir 
yra pasakęs kalbą, tai tą 
jo kalbą Amerikos komu
nistai nesusitarę iškraipė viai, kaip ir visi 
ir savotiškai įtalpino.

Gen. Vitkauskas ir kiti munizmą, 
gerai žino, kad “7 
patapo tarybinė” per prie
vartą. Lietuvių tauta nie-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Boston. Mass. 

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

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
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, Mass. 

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietį). Parapijos salėj
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Perkins Markei
i

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston. i

S. Barasevičius Ir Sūnus
MOTERIS PAGELBINEMKB
LIETUVIŲ GRA8ORIUS IR 

BAL6AMUOTOJ AB 
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadvvay, 
SO. BOSTON. MAS8.

Tel. SOUth Boeton 2500
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Oorchester Avė.
Tel COI.umbia 253?

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

South Boston, Masą. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* l»
Baisa muoto ja* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dyk*' 
Tai ŠOU Boston 1437

80 U Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOMt

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zalatska* F. E. Zaleteka* 
Gratorlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia termenims dykai 

NOTART PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0615 
Tel. ŠOU Boston 2600
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Lietuvio Kraštas
atgavimo su-

Red. >
Preilos ir Perveikus žvejų 
būriniai laivai su įmant
riai išpiaustytais medi
niais vimpeliais. raižo 
Kuršių marių gelsvą van
denį. Nemuno atneštą, iš 
visos Lietuvos surinktą.

Iš tiesų, tu turi daug 
kuo pasidžiaugti ir pasi- i 
grožėti savo krašte.

Tik tavo kraštas ne vi
sais amžiais taip atrodė,' 
kaip dabar. Mokslininkai 
sako, kad jis buvo tris 
kartus apdengtas ledynu 
ir kad paskutinį kartą le
dai Lietuvoj ištirpę tik 
prieš 15.000 metų. Daik
tais ledo būta 1000—2000 
metrų storio. O daiktais 
jis nežymiai slinko išti
sais aukštais kalnais. Ne- 
sumatomi, sketeromis pa
sišiaušę ledynai labai pa
mažu slinko iš Skandina
vijos ir Suomijos kalnų 
per ledu pavirtusią Balti
jos jūrą vidurinės ir pietų 
rytinės Europos link. Be- 
slinkdami ledai daiktais 
išplėšė milžiniškus slė
nius, kuriais dabar teka 
mūsų upės, daiktais iš
rausė duobes, kur dabar 
susipylę mūsų ežerai, o 
daiktais suvertė žemių ir 
sumaltų akmenų kalnus. 
Žemės ir akmenys buvo 
suvilkti iš Skandinavijos 
kraštų ir Suomijos. Ten! 
ledams pagaliau nutirpus, 
liko tik pliki, nutekinti 
kalnai ir kaip iššluoti slė
niai. Mūsų dabartinės dir
vos daugumoj susidaro iš 
Skandinavijos laukų at- 

■ neštų žemių. Tų žemių 
sluoksnis visur Lietuvoj. 
storas, šiaurės Europojj 
derlingiausias. Gerai trę- Į 
šlamas ir daugiau dirba-: 
mas galėtų duoti kitaip 
tiek.

Dar ankščiau, prieš le
dynu laikotarpius, kur da
bar Lietuvos banguoti ir 
lygumomis ramūs laukai, 
būta jūros dugno. Tai ro
do gipso ir kalkakmenio 
klodai šiaurės Lietuvoj, 
nuo Mažeikių iki Biržų, ir 
kreidos į pietus nuo Kau
no. Po tais klodais turi 
būti druskos, nes kai kur 
panemuniais, apie Biršto- 

giausia dienų per metus na ir Druskininkus, iš šal- 
šviečia saulė, ten jau šiaip tinių viršun 
savo oru sveikoj, visoj sūrus vanduo. 
Lietuvoj gryniausias ir gali būti g*’* 
sveikiausias oras, 
negražu iš Neringos kopų 
viršūnių, neretai didingo
mis piramidėmis susiklos
čiusi’’. žiūrėti per žemų 
pušaičių didelėmis bango
mis vilniuoiančią žalią jū
ra. kaiD toliau, mėlynoje 
jūroie išplaukia ir atnlau- dą. Ledams nutirpus visas 
kia Klaipėdon viso pašau- kraštas po truputį apau- 
lio visokio dydžio laivai? go miškais. Jame įsiveisė 
Žvilgterėjus gi kiton pu- visokiausių 
sėn matai, kaip Nidos,! aukščių.

ežerų nėra

ku r 
ma-

ir žuvin-
ir kokios 

nėra! La- 
lvdekos ir

tūkstančiais!

(Klaipėdos 
kakti minint.

Įdomu, kad
Klaipėdos krašte ir kitose
Lietuvos lygumose. Jie 
susimetę tarp Žemaitijos, 
Aukštaitijos ir Sudavijos 
aukštumų. Daugiausia jų 
rytinėj Aukštaitijoj, 
jie tvysko ir žvilga,
žesni ir dideli, kaip iš sau
jos paberti žemčiūgai. Už
tat Klaipėdos kraštas ir 
lygus Žemaitijos vakarai 
turi visados mėlynuojan
čią ir niekados neužšalan- 
čią Baltijos jūrą. Klaipė
dos kraštas turi ne tik jū
rą. o ir Kuršių mares, ku
rios lyg padvigubina jūrą, 
arčiau pačian kraštan. lyg 
Nemuno pasitikt, ateina. 
Tai drauge marės ir Lie
tuvos pats didžiausias, vi
su gražiausias 
giausias ežeras 
žuvies marėse 
šišos, starkosą
metriniai unguriai. Pava
sarį čia ilsis gulbės ir vi
sos Europos šiaurės mar
gaplunksnės antys tūks
tančiais,
Kartais, rodos, laivams 
bus sunku praplaukti tarp 
gulbių ir ančių.

Klaipėdos kraštas turi 
ir kuo kitu pasididžiouti. 
Ar rasi Lietuvoj kur kitą 
Neringą? Iš viso, ar rasi 
Europoj kur kitą žemės 
juostą, taip dailiai, leng
vai lenktu lanku 
šią tarp dviejų 
vandenų? Tiesa, 
moj kaimynistėj į vaka
rus yra Frische Nehrung, 
senoji prūsų Neringa, bet 
ar prilygs ji Kuršų Ne
ringai savo smėlio ko
pomis ar panašiais miš
kais kaip ties Juodkrante 
ir Nida? Anglai, švedai,! 
norvegai, keliavę aplink 
pasaulį, buvę Afrikoj. A- 
zijoj ir Amerikoj, sako, 
kad nematė tokio gamtos 
stebuklo, kaip Kuršių Ne
ringa. Tai lyg kokia dan
gaus dovana Lietuvai už 
tai. kad ji turi jūros kran
to tik 90 kilometrų. Ne- 
ringoi iš visos vidurinės ir 
šiaurinės Europos dau-

nugulu- 
didelių 
netoli-

prasimuša 
Dar giliau 

ir gali būti geležies, švedų 
O ar geologų ir kalnų inžinie

rių žiniomis turi būti gi
liau ir kitokių žemės tur
tų. Jų surasti ir prasikas- 
ti reikia didelių lėšų, bet 
prisikasim kada.

Tavo rankų darbas taip 
^at kritė tavo krašto vei-

žvėrių ir 
Bet ir tu čia

SKAPTYKITE ir PLATINKITE 
du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ” 
“Darbininkas” metams kainuoja 
Pusei metų ................................
Imant sykį į savaitę metams......
Pusei metų ................................

$4.00
$2.00
$2.00
$1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
‘‘DARBININKAS”

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

DARBININKAS

g
d

B... f

Sakoma, kad gyvenimas visko išmokina ir prie visko pripratina. Štai vaizdas parodo Maltos 
salos vaikučius linksmai bežaidžiančius subomborduotų namų griuvėsiuose. Maltos sala randasi 
Viduržemio jūroje, kelyje tarp Italijos ir Libijos. Toji sala yra britų stipri karo bazė iš kurios bri
tai pastoja kelią ašies karo jėgoms vykstančioms į Libijos frontą. Taigi ašies jėgos turėdamos tą 
nuolatinį kliuvinį ant kelio, mėgina subombarduoti ir užimti, bet britai puolimus atmuša. Taigi ir 
vaikai prie nuolatinio bombardavimo apsipratę ir tik šypsosi išlindę iš namų griuvėsių.

I —— 

prieš kelis tūkstančius 
;metų atsiradai ir be me- 
' džioklės ir žvejybos ėmei 
j laikui bėgant kirsti miš- 
i kus ir ruošti javams dir- 
•vą. Vis daugiau nukariau
jant miškus, vis labiau 
mažėjo ežerai, džiūvo ba
los ir sekė upės. Užtat 
daugėjo žmonių, pradėjo 
atsirasti kaimai ir mies
tai.

Tik per paskutinį šimtą tautai per ankšta ant ma- 
metų tavo kraštas nema- :

Ižai pasikeitė. Jame atsi- jie turi plėstis.
• rado geležinkelių linijos, ponu vadai 1 

į dideli tiltai per upes, tie- mintį, būtent: 
Į sūs plentai, telegrafo 
; telefono linijos. Visa 
keitė krašto vaizdą, 
drauge ir rodė, kad tu 

, daugiau pasidarei 
žemės šeimininkas, 
užleido vietą tauras ir lo
kys. dar neseniai 

. venę; prieš tave 
j si elnias, vilkas, 
! barsukas. Tavo 
į mas darosi lengvesnis, pa- 
' togesnis ir kultūringes- 
nis. Tu jau neretai vieton 

j arkliais pakinkytų ratų 
I važiuoti daug spartesniu 
automobiliu, laukus jau 
kai kur pradedi arti trak
torium, javus kuli, vėtai 
ir mali garu, žibalinę švie
są pakeiti elektra. Neil
gai trukus, nėr abejonės, 
kuisi ir malsi, kaip norve
gas ar švedas, elektra, ir 
po kokių dvejų dešimčių 
metų važinėsi ne automo
biliu ar autobusu dulkė
tais kelias, o skrisi padan
gėje greitu lėktuvu. Ten 
aukščiau pakilus tavo 
kraštas tau atrodys dar 
gražesnis, tavo namai bus 
tau dar meilesni. Tu nie
ku nenorėsi jo pakeisti, 
tik dar daugiau dirbsi ir 
stengsies, kad tavo laukai 
vis daugiau duotų, ūkiai 
vis grožėtų ir tu pats ir 
tavo vaikai vis geriau gy
ventų.

Iš “Išeivių Draugas”.

ir 
tai 
bet 
vis

savo 
Tau

čia gy- 
traukia- 

lapė ir 
gyveni-

I
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pranešimų, nacių apsupi
mas Stalingrade. Rusai 
tvirtina, kad Stalingrade 
yra apsupta 22 nacių divi
zijos. Rusai apsupę na
cius Stalingrade, varosi 
pirmyn į Rostovą, palik
dami nacių 22 divizijas 
savo užpakalyj. Čia karo 
strategai labai seka šį į- 
vykį, nes tokią armiją rei
kia palaikyti tik su oro 
susisiekimu. Jai reikia 
pristatyti valgio, gasolino 

i ir amunicijos. Ir tai tik o- 
ro keliu. Ir tai dar per 
priešo frontą, kuris nuo
lat puola oro transportus. 
Dalykų žinovai, sako, kad 
jeigu naciai įveiks išlai
kyti tas divizijas ligi pa
vasario, tai čia pasirodys 
vienas iš karakteringiau- 
sių oro meno dalykų. Tas g 
pavyzdys duos pamokini-| 
mą ir kitoms kariaujam 
čioms tautoms numesti B 
iš oro savo divizijas į na- B 
cių plačią teritoriją ir ko- i 
voti užnugaryj. Taigi ru-1 
sų apsupti naciai kažin-1 

!kaip išeis ir kam į sveika-B 
i tą? B
★ Jung. Valstybių val-B 

į džia padarė sutartį sul
Britanija, kad Dėdės Sa-B 
mo laivai pristatys iš Lon
dono kai kuriuos reikme-gi 

jnis dėl Iceland’o.
★ Rusų žinios iš Stock- 

holmo praneša, kad per 
ateinančias kelias savai
tes išvažiuos iš Olandijos 
į Vokietiją darbams apie 
400,000 vyrų ir moterų.
★ Šiomis dienomis bus 

pasirašyta nauja rubežių 
perėjimo kontrolės reika
lu sutartis tarp Jungtinių^ 
Valstybių ir Kanados. No
rima suprastinti doku
mentų reikalus ir leisti a- 
merikiečiams lankyti Ka
nadą su 29 leidimu ar ma
žiau. Kanada jau panaiki
no savo reikalavimą nuo 
amerikiečių parodyti pa
sus ir taipgi norima, kad 
ir Amerika nereikalautų 
parodymo pasų nuo ka
nadiečių.
★ Japonai uždraudė gro

ti jų valdomoje teritorijoj 
Amerikos ir Britų rekor- 
duotą muziką.

:":al

ų,

I
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’lykų? Kol kas dar nėra karštą orą nuo britų bom- 
numatyta šios rūšies da- bėrių.
lykus paskirstyti. * Tūlas žmogelis skaity.

: ★ Klausiama, ar pami- damas laikraščius patė- 
dorų tirštoji sunka (to- mijo, kad rašoma, jog 
mato catchu) ir buteliuoti Naujoj Anglijoj aną dieną 

žos salos gyventi ir todėl agurkėliai ir košelės bei įvyko žemės drebėjimas.
. Dabar ja- oiives, bus priskirti prie žmogelis susirūpino pa

kelia naują paskirstymo plano? Atsa- tikrinti laiką, kuris tada 
: kad japo- kymas yra, kad pamidorų buvęs? Ir priėjo, kad kaip 

nai turi padvigubinti savo (catchup) ir kiti pamido- tik tuo laiku jo žmona 
gyventojų skaičių, nes y- rų skysčiai bus įtraukti į jam šnekėjo, todėl jis ir 

paskirstymą, bet agurke- žemės drebėjimo negirdė- 
liai ‘olives’ ir ‘relishes’, ne- jo.
bus priskirti paskirsty
mui.
★ Ar bus paskirstyti kli- vienymo 94 jaunimo kuo- 

jiniai valgiai: makaronai, pos nariai. Mat jie rengia- 
ir “noodles” ir tt.? 
kymas, kad šie 
nebus paskirstyti.
★ Ar bus paskirstymas 

ir ant kūdikių valgymų? 
Taip. Ir vaikų valgis įeina 
į paskirstymo planą.
★ Klausimas, ar nėra jo- jie kviečia 

kių išimčių paskirsty- jie kviečia per laikraštį, 
mų programoje? Taip, todėl galima atvykti vi- 
Šaldyti vaisiai ir daržo- siems pas juos pasisve- 
vės, kurie pekiuoti į virš čiuoti, kas tik turi jauną 
10 svarų baksus arba tie lietuvišką širdį. Bankietas 
vaisių skysčiai, kurie lai- tikrai parodys, kaip mūsų 
komi virš vieno galiono lietuviai “pasenę”. Čia rei- 
bonkose, galima bus jų ketų papranašauti, kad

bankiete bus moteriškos 
lyties daugiau asmenybių, 

•_ nes moterys “nesensta”.
--- :---- , ar rejks 

paskirstyti Bet kada ateis paskirsty-. paskirstymo produktų ta- 
, tai tuo

met gal būt eis ir kenuo
ta mėsa paskirstymo ke
liu.
★ Sulig gruodžio 31, 

1942, pranešimo iš Ratio-

★ Japonų tautos vadų 
klastinga politika vis iš
kiša aukščiau savo nagus. 
Visą laiką japonai teigė, 
kad 75 milijonų japonų

ra japonų gyvenamose j 
vietose dėl 200 milijonų ; 
gyventojų.
★ Šiandien labai įdomus : 

klausimas visų gyventojų 
šioje šalyje, tai valgomų
jų produktų skelbiamas 
besiartinantis paskirsty
mas. Klausimas, kada gi 
konservuotų produktų pa
skirstymas prasidės ? Da
lykų žinovai praneša, kad 
kaip tik bus pagaminta 
150,000,000 paskirstymui 
kontroliuoti knygučių ir 
išsiuntinėta į vietinius pa
skirstymo skyrius, gal būt 
kada nors Vasario mėnesį.

i
★ Klausiama, koki val

gomieji dalykai įeina į pa
skirstymo programą? Įei
na apie 600 vienetų iš jų: 
daržovės, vaisiai, daržo
vių skysčiai, džiovinti vai- gauti be paskirstymo, 
šiai, konservuose mišiniai * Sakoma, kad su pirmu 
mėsos su daržovėmis ir tt. paskirstymu dar nebus į-
★ Klausiama, kodėl vai- traukta kenuota mėsa. | ★ Klausiama, 

džia rengiasi į 
visus valgomuosius viene- mo mėsos laikas, 
tus, neatsižvelgiant, ar jų 
yra užtektinai, ar trūku
mas? Į tą klausimą atsa
koma, kad valdžia daro 
tai dėl to, kada išeis pas-

★ Šiomis dienomis dau
giausia “busy”, tai Suši

Atsa- si prie šaunios vakarie- 
dalykai nės, kuri įvyks sausio 24, 

Strand salėje, So. Bosto
ne. Jie rašo laiškus ir tai 
po kelis šeimynoms ir 
siunčia vakarienės tikie- 
tus sulig savo nuožiūra, 
kviesdami į svečius. Bet 

ir ne laiškais,

I

ĮSIGYKITE
The Litthunian Language

Kurią parašė profesorius 
ALFRED SENN.
Jos kaina tik 40c.

Ši brošiūra verta kiekvie
nam įsigyti. Užsakymus 
siųskite “Darbininkui”, — 

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Ketvirtadienį, sausio 21 ; 
d. š. m. prasidėjo Didžiojo ! 
Bostono Suvienyto Karo ; 
Fondo vajus. Komitetas, 
kuris šiam vajui vadovau
ja, užsibrėžė surinkti 
$7,8000,000. Tai didelė su
ma pinigų. Tačiau nami
nio fronto sustiprinimui 
ir Amerikos ginkluotų jė
gų moralės palaikymui y-l 
ra būtinai reikalinga pa
remti šį kilnų darbą.

Mes turime įvairių lab-1 
daringų įstaigų, kurioms! 
reikalinga parama. Suvie
nytas Karo Fondas yra 
paskirstęs aukas toms į 
labdaringoms įstaigoms,' 
kad jos galėtų tęsti savo! 
darbą: išlaikyti ligonines, 
sušelpti našlaičius ir se
nelius, pagelbėti mūsų 
jaunuoliams pasiekti
mokslą. Karas padidina 
reikalavimus. Didžiojo
Bostono Suvienytas Fon
das yra užsibrėžęs šelpti 
ir nuo karo nukentėjusius 
žmones įvairiose pasaulio 
šalyse; šelpti mūsų vy
rus per ŪSO, paimtus į 
nelaisvę kareivius per Ka
ro Nelaisvių Pagalbos or
ganizaciją, ir svarbiausia, 
pagelbėti visuomenei neš
ti karo naštą ir pasiruošti 
taikai.

Didžiojo Bostono Suvie
nytas Karo Fondas duoda 
progą mums, kiekvienos 
tautos, rasės ir tikėjimo 
žmonėms įrodyti, kad 
mes, kaipo didelės visuo
menės šeimos nariai, mo
kame ne tik taikiai gy
venti, bet taip pąt esame 
nuoširdžiai pasiruošę da
lintis visu tuo ką.mes tu
rime dėl bendros gerovės.

Paremkime Didžiojo ’ 
Bostono Suvienyto Karo ] 
Fondo vajų aukomis ir į 
darbų.

FILMY WHITE—A vision in 
white is Leslie Brooks as she 
presents this filmy negligee of 
white crepc witn lacc trimmed 
bodice and hemline. Sleeves 
are full shirrcd to add to its 
grace. Slippcrs are blue satin.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonu.

Lietuvių Kalba Viešose 
Mokyklose

Šiomis dienomis kun. P. 
Strakauskas, Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos klebo
nas, Lowell, Mass., pri
siuntė iškarpą iš anglų 
laikraščio, kad Lowellie- 
tis kongresmanas Bart J. 
Callery, Jr., legislatūros 
švietimo komiteto narys,' 
įnešė į Massachusetts I 
valstybės Kongresą tris 
bilius, būtent, kad lietu-! 
vių, portugalų ir lenkų j 
kalbos būtų dėstomos vie- Į 
šose mokyklose, jeigu vai-1 
kų tėvai ar globėjai raštu i 
to reikalauja ir jeigu mo
kykloje yra nemažiau 15 
mokinių, norinčių tas kai- į 
bas mokytis.

Kongresmanas Bart J. 
Callery, Jr., gyv. 9 Bourne 
St., Lowell, Mass. Jis už
sitarnauja nuoširdžios 
padėkos. Patartina vi
soms lietuvių organizaci
joms ir pavieniams asme
nims pasiųsti padėkos 
laiškelius kongresmanui 
p. Callery, ir taip pat pa
siųsti prašymus save 
Kongresmenams ir Sena
toriams, kad jie tuos bi
lius paremtų savo balsais.

rybai pranešti ir tie ke- 
nuoti dalykai, kuriuos šei
mininkės pačios namie 
pasigamino? Atsakymas, 
nereikės. Namie šeiminin
kės gali kenuoti ar bute- 
liuoti kiek nori ir dar ge- 

ir laikraštinis popieras ir-|riau-.kad ‘ai Jos
r J nes jos tada neoerka iš

krautuvių tų dalykų, ku-
1 rie yra reikalingi nusiun- 

__ . • timui į karo frontus.metais
★ Ar dabar ateis paskir

stymas ir ant sviesto, ku
rio taip dabar sunku gau
ti? Kol kas dar ne. Bet la
bai greit bus atskiras pa
skirstymas ant sviesto ir 
sūrio.
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kirstymas, tai žmonės ne- ning Order, sužinome, kadį
tekę užtektinai trūksta
mųjų dalykų, PuJsis iš- gi yra padėtas ant paskir- 
pirkti ir tuos, kurių yra stymo plano. Visi laikraš- 
pakankamai. Ir tas_ žygis gįų leidėjai raginami var- 
gali privesti prie trūkumo mažiau šiais 
ir dabar netrūkstamųjų popierio. 
vienetų. į

; ★ Klausiama, ar kon-l 
densuotas pienas kenuose 
bus paskirstytas? Kol kas 
dar nėra įtrauktas į pas
kirstymo planą.
★ Klausiama, ar bus pa

skirstymas ant uogienių, 
marmalado ir panašių da-

★ Tūlas Jean Richte sa-| 
vo laiku pasakė, kad —• 
“Dievas davė Prancūzijai 
žemę (Prancūzija valdė 
beveik visą Afriką ir k.), 
Anglijai jūres, o Vokieti
jai oro imperiją”. Bet jis ★ Vienas labai karakte- 
nepasakė, kad oro laivy- ringas karo lauke daly- 
ną. Gi šiandien naciai turi kas, tai pilnas, sulig rusų

* * *

NAKE
EVERY 
PAYDAY

BONDDAY




