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ALRK Federacijos aps
kričio valdyba praneša, 
kad Naujos Anglijos lie
tuvių katalikų seimelis į- 
vyks ne Norwood, Mass., 
kaip iki šiol buvo skelbta, 
bet So. Bostone — šv. 
Petro lietuvių par. bažny
tinėj svetainėje, W. Fifth 
St. ‘

Diena 
vasario 
prasidės 
Daugiau
mėlį telpa 7 pusi.

ta pati, būtent,
28 d.
1 vai.

žinių

Seimelis 
po pietų, 

apie sei-
I

EXTRA
Elmhurste Sudegė

Našiaitynas

Illinois Gubernatorius Proklamavo Vasario 16

Nepriklausomy
bes Minėjimai 
Bus Iškilmingi

Tėvas Alfonsas Maria, 
C. P., įsteigėjas Elmhurst 
Našlaityno gavo telefoną 
iš Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seselių, kad pereitą naktį 
sudegė senelių ir našlai
čių prieglaudos namai. 
Sudegė iki pamatų. Gais
ro priežastis dar nepatir
ta. Visi našlaičiai ir sene
liai buvo išgelbėti.

I

(LKFSB) Katalikų Fe
deracijos centro vadovybė 
džiaugiasi ateinančiomis 
žiniomis, kad Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi
mo sukakties proga lietu
viškose parapijose ruo
šiamos pamaldos už Lie- j 
tuvą, už Sibiran ištrem-' 
'tus lietuvius, už žuvusius j 
to krašto žmones, o pa-i 
mokslų metu ruošiamasi 
priminti užjautimą vargs
tančių Lietuvos žmonių ir 
meilę tėvynės. Nepriklau
somybės minėjimo orga
nizatoriai prašomi sueiti į 
ryšį su savo miesto ang
liškais laikraščiais, kad 
juos būtų pagarsintos iš
kilmės ir nor§ šiek tiek 
parašyta apie” Lietuvą.

/ I

Pramato Reikalą Atleisti 
Milijoną Vyrų Iš Karo 

Tarnybos

Tautų Deklaraci 
ja Dėl Nacių 

Skriaudųv

VVashington, D. C., vas. I 
4 — Senatorius Bankhead; 
(D. Ala.), pareiškė, kad! 
išvengti nepaprasto mais-' 
to trūkumo, reikia paleis
ti iš armijos ir laivyno a- 
pie 1,000,000 vyrų.

Kaip žinoma, karo dar
bo komisija yra pareišku
si, kad nei vienas sveikas 
vyras drafto amžiuje ne
turi dirbti “neesencia- 
lius” darbus po balandžio 
1 d. Drafto amžiaus vyrai 
turi būti karo dirbtuvėse 
ir įstaigose arba karo tar
nyboje, nežiūrint to, kad 
jie yra vaikų tėvai.

Dėl, tokio pareiškimo 
kilo Kongrese diskusijos, 
ypač kada jaučiamas

i maisto trūkumas.

II

I

Britai Bombardavo Cologne

Iš

Lietuvos Nepriklausomybės Šventę Minės Viso Pasaulio Laisvi Lietuviai
Springfield, III. — Illi-Į 

nois valstybės gubernato
rius Dwight H. Green, va
sario 1 d. išleido prokla
maciją, skelbdamas, kad 
antradieni, vasario 16-tą 
yra Lietuvos Respublikos 
Diena, ir ragina visus in
teresuotų grupių pilie
čius tą dieną minėti.

Proklamacija seka:
“Whereas, The principles of 

freedom and demoeracy are 
being challenged by totalita- 
rian forces vhieh have caused 
untold suffering and loss of 
life in many lands, and

: “Whereas, The Republie of 
Lithuania has become the in- 
nocent vietim o f armed aggres- 
sion, and is in danger of being 
made a battle ground, and 

“\Vhereas, The security and 
future happiness of free 
peoples everyu'here call for the 
repudiation o f the forces o f
tyranny and the restoration of 
self government in those na- 

I I

Lietuvos Nepriklausomybe Neprarasta-
Sako Prezidentas Rooseveltas.

“\\'hereas, Tuesday, Febru
ary 16, is the ticenty-fifth an- 
niversary of the independence 
of the Republie of Lithuania, 
an oeeasion full of significance 
to all Americans of Lithuanian 
birth or descent,

“Note, Therefore, 1, Duight 
H. Green, Governor of the 
Statė of Illinois, do hereby 
proelaim Tuesday, February 
16, of the present year, as Re- 
public of Lithuania Day 
throughout Illinois, and re- 
quest all interested groups, so- 
cietes, and individuals to ob- 
serve the day by appropriate 
ceremonies”.

Tai didelis Illinois vals
tybės lietuvių laimėjimas. 
Visa lietuvių tauta yra 
dėkinga Gub. Green už 
Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės proklamavi- 
mą.

Lietuvių tauta kasdien 
susilaukia naujų draugų, 
kurie nepripažįsta Lietu-

tions uitose independence has vos okupantams, 
been temporarily overthroun, skaito ją, kaip ji buvo 
and prieš birželio 15 d., 1940.

ir tebe-

(LKFSB) Naciai ir jų 
prisiplakėliai dažnai sau
valiauja okupuotuose 
kraštuose prievarta atim
dami žmonių nuosavybę 
ir ją pavesdami savo pa
taikūnams ar stačiai ne
teisėtai pasipelnydami. 
Jungtinės Tautos: Pietų 
Afrikos Sąjunga, Jungt. 
Amer. Valstybės, Austra
lija, Belgija, Kanada, Ki
nija, Čekoslovakija, Di
džioji Britanija ir Šiaurės 
Airija, SSSR, Graikija, 
Indija, Luksemburgas, O- 
landija. Naujoji Zelandi
ja, Norvegija, Lenkija, 
Jugoslavija ir Prancūzų 
nacionalinis komitetas 
paskelbė perspėjimą, kad 
šitokiais neteisėtais bū
dais nacių atimamoji 
nuosavybė turės grįžti jų 
tikriesiems savininkams 
ir po karo tokie neteisėti 
nacių pardavimai bei ki
tos transakcijos neturės 
galios. Nors toksai parei
škimas, kad ir netiesiogi
niai, jau saugo ir Lietuvos 
žmonių nuosavybę nuo 
neteisingo nacių plėšika
vimo, nusavinimų ir “par
davimų”, bet būtų dar ge
riau. kad kokiu nors būdu 
ir Lietuvą atstovaujan
čios institucijos panašius 
dalykus pabrėžtų ir išryš
kintų.

Londonas, vas. 4 — 
vasario 2 į 3 d. naktį Bri
tų bomberiai puolė Colog
ne miestą ir numetė 100 
dviejų - tonų bombų, šim
tus kitų sprogstančių ir 
padegančių bombų.

Laike puolimo Britai 
prarado tą naktį penkius 
bomberius. Dienos metu 
prarado dar du bomberiu 
ir aštuonius kovos lėktu
vus. Tuo pačiu laiku Bri
tai sunaikino tris nacių 
kovos lėktuvus ir keletą 
kitų sunkiai sužalojo.

Cologne mieste Britai 
padarėė didelius nuosto
lius nacių atstatomoms 
dirbtuvėms, kurios buvo 
išsprogdintos pereitą ge
gužės mėnesį. Tuomet 
daugiau kaip 250 dirbtu
vių sugadino.

Šis buvo 112-tas Colog
ne miesto bombardavi
mas. Pastarasis buvo da
romas tam, kad pakenkti 
atstatymo darbui, ir 
kenkė.

Dėl bombardavimo 
tylo Berlyno ir Calais 
dio stotis.

I
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MAKE
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Kai ant Lietuvos užgulė bolševikiška okupacija 1940 metais, tai Amerikos 
lietuviai sudarė vieningą frontą (žinoma išskyrus komunistus) ginti Lietuvos 
reikalus. Susidarė visų srovių bendra Lietuvai Gelbėti Taryba, kuri ir i 
su prašymu į Washingtoną pas Prezidentą Rooseveltą. Ir štai spalių 15, 1940 me
tais Jungtinių Valstybių Prezidentas Rooseveltas priima Baltuose Rūmuose Lie
tuvių Tarybą. Tarybą sudarė: Kun. Jonas Švagždys, L. Šimutis, J. B. Laučka, 
p. Pivariūnas, p. Karpius, p. Vaidyla, adv. Bagočius, p. Grigaitis, p. Mileris ir tei
sėjas p. Zurys. Kada Taryba perstatė, kad Lietuva okupuota ir jos Nepriklauso
mybė prarasta..., tuomet Prezidentas Rooseveltas peržvelgęs įteiktą memoran
dumą pabriežė, kad “čia yra žymi klaida. Jūs kalbate apie Lietuvos Nepriklauso
mybės praradimą. Lietuvos Nepriklausomybė neprarasta. Ji tik laikinai už
gniaužta.” ' 
patriotingiems lietuviams, kad tėvų žemė vėl bus laisva ir nepriklausoma. Ir bė praneša, kad Japonai rinti savo apsaugą, nors 
toji rezoliucija ligi šios dienos dar nepasikeitė; ir mūsų lietuvių viltys nesuma- deda visas pastangas už- ji vistiek laikysis neitra- 
žėjo. Todėl šiandiena, kai Lietuvos žemelę mindžioja žiaurūs naciai okupantai, 
kai jau nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo praslinko 25 metai, lai Pre
zidento Roosevelto mums suteiktos viltys pažadina mus ligi aukščiausio entu
ziazmo dirbti ir aukotis šios šalies ir Lietuvos reikalams. Šiandien, kada visos 
kolonijos ruošia Lietuvos Nepriklausomybės minėjimus, lai nelieka nė vieno lie
tuvio, kuris nepareikštų savo meilės prie šios šalies ir tėvų žemės darbu, ir mo
rale bei materiale parama.

i
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pa-

Žiaurios Kovos Su Priešu 
Pacifiko Salose

Japonai Nori Užgrobti Solomon 
Salas

. . - VVashington, vas. 4 — kaip skelbiama oficialiai,
Tai blikstelėjo vilties žvaigždė tarybos nariams ir per juos visiems Amerikos karo vyriausy- pagelbės Turkijai sustip-

Raudonieji Atkirto 200,000
Nacių Susisiekimų Kaukaze
Perkirto Kursko Geležinkelį- 

Tik 30 Mylių Iki Rostovo
Londonas, vas. 4 — So

vietų Rusijos karo jėgos 
užėmė apylinkę tik 22 
mylios į šiaurę nuo Kurs
ko, nacių tvirtovės pieti
nėje Rusijoje, ir milžiniš-nu-

ra- ka nacių kariuomenė gali
•būti visiškai apsupta

GEDULĄ VOKIETIJOJE
vas.

Vokietijos propagan-
Berne, Šveicarija,

4
dos ministerija išleido tri
jų dienų gedulo dekretą, 
žuvus nacių “Stalingrado 
gynėjams”.

Apie nacių kariuomenės 
sunaikinimą Stalingrade 
buvo pranešta per radio 
specialiu komunikatu.
Šis Vokietijos nacių iš-

I

grobti šiaurės vakarų So- liai. 
lomon salas, ir kad Paci-Į 
fiko salose eina dabar 
žiaurios kovos. Tačiau 
teigiama, kad Japonų pa
stangos bus sulaikytos, 
nes Amerikos ir Australi
jos kariuomenės yra pri- 

I V Taniai tvarku i sirengusios Japonų puoli-J. V. lankai Nukirto žvarbų mus atremti ir priešą iš- 
Geležinkelį Tunisi joj įmušti iš pozicijų.

—
Iš Alijantų Centro, Šiau-' 

rėš Afrika, vas. 4 — Ame
rikiečiai !
priešą Tunisi jo j 
si prie jūros; užėmė Sened 
ir perkirto geležinkelį.;
Jung. Valstybių tankai mis dienomis Anglijos 
pasirodė nenugalimi. Į premjeras Churchill lan-

Britų aštuntoji armija kėši Turkijoj ir turėjo pa- 
taip pat žygiuoja pirmyn 'sitarimus 
ir stumia j " ’ 
mel armiją į Tunisiją. Į 
Prancūzai irgi daro žymų

i

Registrantų 
Dėmesiui

Visi vyrai nuo 18 iki 45 
metų amžiaus privalo tu
rėti prie savęs registraci
jos korteles, kurias jie 
gavo užsiregistruodami ir 

s, ku
riose pažymėta jų klasė.

Anglija Ir Turkija taiP pat tas korteles
... . » J J nose Dazvmeta įu klsmarkiai puola o • *- C

isijoj ir veržia- RhSITHSC Sutarti I

A '

Londonas, vas. 4 — Šio- 
dienomis

Vokiečių Lakūnai Virš 
Anglijos Miestų

žiniomis, 200,- 
gali patekti j

Londonas, vas. 4 — Ke
turi vokiečių lakūnai 

( su Turkijos bombardavo Anglijos
maršalo Rom- prezidentu Išmetu Inonu miestą. Sugriauta baptis- 

ir kitais valdžios pareigu- tų bažnyčia, bankas, vieš- 
nais. būtis, mokykla ir keletas

Pasirašytoji sutartis,* namų.

Bombardavo Vokietijos 
Miestą Cologne

Londonas, vas. 4 — An
glijos lakūnai bombarda-

Kaukaze žemiau Rostovo. 
Vienoje vietoje raudonie-Į 
ji užėmė žemės plotą, kad 
naciai negalėtų pabėgti iš 
Kaukazo. Naciams beliko 
trauktis jūra, bet ir čia (
gali būti užkirstas jiems progresą, 
kelias.

Sovietų 
000 nacių 
spąstus.

leistas gedulo dekretas' TaiPSi Paneša, kad rau-
galiojąs ne tik Vokieti jo- ^"‘^'gelZSraVokietijos industrijos 
j., innp-ini tik 63 mvlins i miestą Cologne, pridarė
puotose salyse. Per tns nuostoliu,

Ukrainos sostinės.
Reuter® žinios skelbia, Krimėja. 

kad Sovietų karo laivai ir, Berlyno radio taip pat 
lėktuvai bombarduoja Vo- duoda suprasti, kad na- 

Pirk Defense Bonds ir Stamps! kieti jos nacių laivyną, ku-'ciams gal priseis trauktis 
Remk šios šalies apsigynimą! ris stovi Juodoje jūroje iš Kaukazo jūra.

je, bet ir visose nacių oku-

dienas įsakyta uždaryti 
visus teatrus, kino ir ki
tas pasilinksminimo vie
tas.

ką,

tarp Taman pusiasalio ir:

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, vasario 6 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 

stoties, Boston, Mass. vėl turėsime progą klausytis 
gražios lietuviškos programos. Patartina visiems biz
nieriams, draugijoms skelbtis Darbininkų Radio pro
gramoje. Pavieniai asmenys, jeigu jūs norite padary
ti malonumą savo mylimiesiems, tai sukaktuvių ir ki
tokia proga juos pasveikinkite per radio. Skelbimus, 
pranešimus ir sveikinimus galite priduoti asmeniai 
arba pasiųsti pašta šiuo adresu: Darbininkų Radio,

>366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth Bos- 
Iton 2680 arba NORwood 1449.
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Į ĮVAIRIOS ŽINIOS
Stalingradas Išlaisvintas t

j
i

Maskva, vas. 4 — Sovie- vės, kuriose dirbama ka
tu Rusijos vyriausybė ro darbai, o kitos dirbtu- 
praneša. kad Hitlerio ka- vės yra antraeilės. Taipgi 
riuomenė 
fronte 
kinta 
lingradas 
koj kontrolėj.

Iš Maskvos pranešama, 
kad 330.000 Hitlerio ka
reivių nužudyta ar paim
ta į nelaisvę prie Stalin
grado. Sovietai skelbia, 
kad 91.000 vokiečių karei
vių. 23 generolai ir tūks
tančiai karių, per praeitas cTeen ~ c™ 
tris savaites pasidavė ru- proklam ~ja 
sams. Taipgi pranešama. dien, kaip 
kad į 20 dienų rusai nužu
dė 100.000 vokiečių karei
vių.

Sovietų kariuomenė va
rosi į Ukrainą, norėdami 
atsiimti Karkovą: taip 
pat esą netoliausia nuo 
Rostovo. Visuose frontuo
se sovietų rusai priverčia 
vokiečius trauktis atgal.

Hitlerio vyriausybė pra
neša. kad Rusijoje jų ka
riuomenė sunaikinta. Pa
čioje Vokietijoje, nacių 
vadai bijosi, kad nekiltų 
revoliucija prieš Hitlerio 
tvarką. Pavyzdžiui buvo 
pasakyta: “Nelengva ko
voti prieš Rusiją”: “nebu
vo padėties taip blogos, 
kad Vokietija neišeitų lai-, 
mėtoja”; “kad vokiečiams' 
lieka laimėti arba būti su- 
naikintais”. Jei Vokieti
jos žmonės tikėtų susi
laukti iš Suvienytų Tautų 
teisingo patvarky’mo po 
karo, tai gal jie sukiltų ir 
nuverstų nacių valdžią. 
Tas užbaigtų karą. Suvie
nytų Tautų noras yra ne 
vokiečius sunaikinti, bet j 
sunaikinti nacių partiją, 
kuri sukūrė tą baisią ugnį sūnus Mykolo ir Karalinos Vi- 
pasaulyj.

Stalingrado sumažina aliejaus kurui 
visiškai sutriuš- kiekybę didesniems na- 

ir sunaikinta. Sta- mams.
yra rusų visiš-

Gub. Green Pro
klamuoja Lietu

vių Diena
(LKFSB) 

bernatorius
i savo

gu- 
H.

Illinois 
Dwight 

valstybėje 
vasario 16

Lietuvos ne
priklausomybės dieną 
skatindamas suinteresuo
tuosius tą dieną prisimin
ti Lietuvą, apvaikščioti 
sukaktį šventės nuotaiko
je. Illinois valstybėje di
džiausioji lietuvių koloni
ja Chicagoje tuo džiau
giasi ir uoliai ruošiasi 
bendram dideliam paren
gimui, kurs įvyks vasario 
14 d. Orchestra Hali, ku
riame kalbės Tautų S-gos 
pirm. Dr. Hambro.

Flynn Ištraukė 
Savo Kandida-

Šiomis dienomis Prezi
dentas Rooseveltas buvo 
paskyręs Ed. Flynn iš 
New Yorko Jung. Valsty
bių ministeriu Australi
jai. Dėl to paskyrimo 
Kongrese kilo stiprus pa
sipriešinimas. Edward J. 
Flynn, matydamas stip
rią opoziciją, ištraukė sa
vo kandidatūrą, ir po to 
Prezidentas Roosevelt iš
traukė jo vardą.

Flynn buvo nepriimti
nas dėl to. kad jis būk pa
naudojęs New York mies
to plytas kiemui išgrįsti 
savo rezidencijoj. Tačiau 
jis su miestu buvo atsi
skaitęs be teismo, bet tar
dymas jam pakenkė, ir 
dabar tas skandalas buvo 

i plačiai keliamas. Ištrau- 
i kus Flynn vardą, pasibai
gė ir visas skandalas.

Dies Komitetas Gavo 
Pasitikėjimą

Dėl Aliejaus Kurui Trūkumo 
Užsidaro Dirbtuvės

Lietuvių Tautinės Tarybos nariui 
Kunigui Dr. Jonui STARKUI 

dėl jo Motutės
Valerijos ČIŽAUSKAITĖS-STARKIENĖS 

mirties
giliausią užuojautą reiškia 

LTT kolektyvas.

| VIETINES ZINIOSĮ
LANKĖSI

Ketvirtadieni, vas. 4 d.★
lankėsi kun. P. M. Juras, LDS 
vice-pirm. ir muzikas Povilas 
Sakas.
★ Vas. 4, lankėsi Tėvai Pa- 

sionistai — Tėvas Alfonsas ir 
Tėvas Gabrielius. Atsilankymo 
proga, Tėvas Gabrielius įteikė 
‘Darbininko’ spaustuvei, spau
sdinti Šv. Onos Noveną.——

Šiuo metu San Francisco mieste didžiausias ir var
gingiausias klausimas yra tai namų butų gavimas. 
Vaizdas parodo, kaip šeima susėdus laiptuose sėdi ir 
nežino ką daryti, kai negauna buto apsigyventi. O jų 
šeimos galva dirba apsigynimo darbą.

Kviečia Phiiaaeiphion

phia, Pa. ir dalyvauti su lietu
vių tautiniais šokiais ir muzika 
Tautų Festivale, kuris įvyks 
Academy of Music, Philadel- 
phia. Gegužės 5—8 dienomis, 
1943 m.

Tai būsiąs Nat. Folk Festival 
Association dešimties metų gy
vavimo minėjimas. Paprastai 
Tautų Festivalas kasmet Myk
davęs Washington. D. C., bet 
dėl nenormalės padėties sosti
nėje, šį metą jis perkeliamas 
Philadelphion. Rap.

National Folk Festival Asso- 
j ciation direktorė, Sarah Ger- 
trude Knott ir Business Mana- 
ger, M. J. Pickering prisiuntė 

____ kvietimą Lietuvių Jaunamečių
TURKIJA NEBIJO HITLERIO 1^. vadovaujamai p. O. I-

* * Vaškienės, atvykti į Philadel-

Sgt. Albinas H. Vilirnaitis,

VVashington. D. C., vas. 
4 — Dies komitetas, kuris 
tyrinėja anti-amerikiečių 
veiklą šioje šalyje, gavo 
Kongreso teisių komiteto 
pasitikėjimą.

Kongresmanas Dies, ko
miteto pirmininkas, sako, 
kad jis stengsis pravesti 
teisių komiteto rezoliuci
ją.. kuri reikalauja Dies 
komiteto veiklą pratęsti 
dviem metam, ir prana
šauja, kad tik apie 50 
Kongreso narių priešinsis 
jai.

Washington. vas. 4 —
Anglijos ministras Chur- 
chill pranešė prezidentui 
Rooseveltui, kad Turkija 
nebijo Hitlerio galybės ir 
nusistačius kovoti, jei vo
kiečiai mėgintų kokiu 
nors būdu eiti prieš ją. 
Turkija ir toliau nori pa
silikti neitrali valstybė, 
bet galimas dalykas, kad 
sutiktų leisti Suvienytom 
Tautom siųsti kariuome
nes per savo kraštą.

Yankiai Bombarduoja 
New Britain

Casablanca
Konferencija

limaičių. tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėje jau du metai. Jis 
turi sargeanto rangą ir pilnai 
patenkintas savo tarnyba.

Albinas yra baigęs Winasor 
High school. priklausė prie lie
tuvių par. choro, Hartford. Ct.. 
buvo veiklus Lietuvos Vyčių 
narys.

Jo brolis Kazimieras, taipgi 
tarnauja kariuomenėje.

Brolių karių Vilimaiči’i tėve
liai yra LDS 6-tos kp. nariai ir 

I “Darbininko" rėmė-

Naujoje Anglijoje yra 
didelis aliejaus trūkumas. 
Rhcde Island valstybėje 
dėl aliejaus trūkumo užsi
darė kaikurios dirbtuvės. 
Karo Produkcijos Tary
ba turėjo padaryti patvar
kymą. kad dirbtuvės, ku
riose dirbama karo dar- nuoširdūs 
bai. neužsidarytų dėl alie- jai. 
jaus kurui trūkumo. Pir
menybę gauti aliejaus ku-'ra daug padėję kun. J. Vaite- 
rui turi visos tos dirbtu-!kūnui studentavimo laikais.

P-nai M. ir K. Vilimaičiai y-

l

si
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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 “Varpeli'/’ 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:
FRANCISCAN FATHERS

| 310 Orchaid Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

If

Iš Aiijantų Centro, Aus-
— Gen. 

bomberiai 
Britain salą.

tralijos, vas. 4 
MacArthur 
puolė New
Vienas bomberis, nuvyjęs 
priešo kautynių lėktuvą, 
paleido bombas ant priešo 
karo laivo, stovinčio Wide 
įlankoj. į pietus nuo Ra- 
baul, tačiau negalėjo pa
matyti to bombardavimo 
rezultatų.

Rabaul yra svarbus ja
ponų punktas. Alijantai 
bombardavo jį jau penkis 
kartus ir padarė nemažai 

, priešui nuostolių.

i

Kun. Tiknišis Į
Armiją,

KUN. DR. DEKSNYS — 
KLEBONU

Vas. 4 d., mirė Veronika A- 
leksandravičienė, 67 metų, gyv. 
377 Broadway. Paėjo Dauno- 
rių kaimo. Vabalninku parapi
jos. Amerikoje pragyveno 35 
metus. Paliko vyrą Antaną. 
Laidojama sausio 6 d.. 9 v. r., 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapuose.Prancūzijos ir visišką į- 

veikimą priešo ■ 
pareiškė, kad tas bus at
siekta susivienymu visų 
laisvų prancūzų su alijan- 
tais kovai prieš priešą.

Šis susitikimas Prezi
dento Roosevelto su 
Churchilu jau yra ketvir
tas. Pirmą kartą jie susi
tiko Atlante, ru^piūčio 
mėn. 1941 m., po kurio At
lanto Čarteris buvo pas
kelbtas; antra kartą gruo
džio 22 d., 1942 m., kada 
Suv. Tautos įsteigtos; tre
čią kartą birželio 14 d., I
1942 m. Washingtone, ka
da Šiaurės Afrikos kova 
suplanuota, ir ketvirtą 
kartą sausio 14-24 dd.,
1943 m. šiaurės Afrikoj.
Galime tikėtis sulaukti 
•toli - siekiančių pasek
mių. OWI.

- 7e Čilė Nutraukė
Santykius Su

Ašies Jėgomis
Dėmesiui

Dr. Paulina Luzackaitė, 
jau pilnai sustiprėjo svei
katoje ir yra pilnai pasi
ruošus pagelbėti ligos pri
spaustiems žmonėms. Dr. 
P. Luząckaitės ofisas yra: 
400 Broadvvay, Cambrid- 
ge, Mass. Tel. KIRkland 
7119. Reikale galite kreip
ti j jos ofisą arba šaukti 
telephonu.

Dr. Paulina Luzackaitė 
yra ne tik pasižymėjusi 
gydytoja, bet ir uoli vi
suomeniniame veikime. 
Linkime Dr. Luzackaitei 
geriausios sveikatos.

i ..

Nutraukdama santykius 
su agresoriais — ašies jė
gomis — Čilė tik seka jos 
tradicinį nusistatymą že
myno solidarumo ir drau
giškumo Jung. Valsty
bėms.

Šis vėliausias Čilės pa
reiškimas. tik įrodo drau
gingus santykius, kurie 
per daugiau kaip šimtme
tį egzistavo tarp tos Pie
tų Amerikos respublikos 
ir Jung. Valstybių.

Jung. Valstybių prezi
dentai, kabineto nariai, o- 
ficieriai ginkluotų jėgų ir 
geros valios ambasadoriai 
laiks nuo laiko aplankė 
Čilę, ir tos šalies aukštuo
menė atsilankė pas mus. 
Tas viskas tik ugdino ko- 
puikiausius kultūrinius, 
ekonominius ir politinius 
santykius. OWI.

• v

Visas laisvę - mylintis 
pasaulis nudžiugo, kada 
sužinojo apie istorinį suti
kimą Prezidento Roose- 
velto ir Ministre Pirm. 
Churchillo Afrikoj. Spren
dimas, nustatytas šio ka
ro taryboj, tęsti karą ligi 
“besąlyginio pasidavimo” 
priešo, turėtų prašalinti 
visas spekuliacijas dėl 
kompromiso arba pasiū
lymus taikos iš priešų pu
sės. Faktas, kad šie du va
dovai susitiko ir kalbėjosi 
per dešimt dienų ten pat, 
kur dabar vyksta svarbūs i 
karo įvykiai, įrodo, kad 
visą pasaulį apimantis 
karas buvo apkalbėtas ir 
planai sudaryti. Vokieti
ja, Italija ir Japonija grei
tu laiku pajus pasekmę 
šio svarbaus susitikimo.

Alijantai nusistatę išlai
kyti karo ofensyvą kiek
vienoj pasaulio dalyje. 
Kiekvienas žygis atskirai 
suplanuotas. Bendrai pa
darytas sprendimas sudė
ti kartu “visus rezursus” 
Suv. Tautų ir naudoti 
juos pagal “vieną nusta
tytą planą”, kurį nu
sprendė konferencija. Pir
mas tikslas yra, paleng
vinti Rusijos kovą. “Mak
simumas” reikmenų bus 
siųsta Rusijai ir Kinijai.

Kitas eilėje svarbių įvy
kių buvo susitikimas tarp 
Generolo Giraud ir De 
Gaulle. Po jų konferenci
jos, jie pranešė pilną su
tikimą įvykdinti galutiną 
tikslą — išlaisvinimą

/

(LKFSB) šv. P. 
kalto Prasidėjimo 
jos East St. Louis 
nas kun. Vinc. Tikuišis iš
vyko į kariuomenę, kape
lionu laivyne. J jo vietą 
vyskupo kviečiamas sau
sio 30 dieną nuvyko kun. 

1 Dr. Antanas Deksnys. Da
bar jo adresas bus: 
Bough avė., East 
Louis, III.

M. Ne- 
parapi- 

klebo-

•>

1506
St.
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Nuskandino Tris Japonų 
Laivus

San Francisco, vas. 4 — 
Amerikos karo laivas nus
kandino tris Japonų karo 
laivus.

Čikagos Liet. Baž 
nyčiose Rinklia
vos Dėl Lietuvos

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dSt visokių reikalų.

(LKFSB) Čikagos lietu
vių kunigų susirinkime 
nutarus ir jų nutarimą 
maloniai patvirtinus J. E. 
vysk. Štrichui, vasario 14 
d. Čikagos lietuvių bažny
čiose įvyks rinkliava dėl 
karo nuvargintos Lietu
vos. Kaikurių parapijų 
prašomi tėvai marijonai 
tam reikalui jau atspaus
dino ir konvertėlius.

t

★ Vokiečių nacionalso
cialistų partija savo rei
kalams perėmė vadina
muosius Napoleono rū
mus Vilniuje, kuriuose 
būsiąs įrengtas šios parti
jos centras. Bolševikų lai
kais juose buvo įrengtas 
komunistų partijos cent
ras.

— Ispanijos am- 
išleido valdišką

Užglnčija Taikos Planą
Rio De Janeiro, Brazili

ja, vas. 4 
basada
notą, kuria užginčija pa
leistas žinias, kad Adol
fas Hitleris ruošiąs taikos 
planą, kurį įteiksiąs per 
Ispanijos valdžią.

Kai laivas plaukia ramiai ir priešo puolimas nu
krypsta, tai tuomet ir kariai pailsi. Štai vaizdas paro
do, kaip britų ir kitų prietelingų tautų karo laivai vy
ko į Maltą ir ramioj valandėlėj ilsisi.



ties vie- 
Lietuvos
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Yra Kuo Susirūpinti
Anglų katalikų laikraštis “Pilot” pastebi, 

visuomenė labai susirūpinusi būsimos taikos 
Dar nežinia, kada taika įvyks, o jau dabar mėginama' 
rišti jos uždaviniai. Rodos būtų ir peranksti ir netiks-' 
lu eiliniams piliečiams kištis į valstybių vadų reika-; 
lūs, bet ką gi padarysi, kad tie reikalai paliečia pačius1 
gyvybinius piliečių klausimus, būtent, taip vadinamą! 
ketvertą laisvių, taip vaizdžiai Prezidento atpasako
tų: laisvę žodžio ir tikybos, ir pilną išsilaisvinimą iš 
skurdo ir baimės. Prezidento kalboj ta jauki ketvirkė 
sudaro žavingą vaizdą, bet kokia bus kietoji gyvenimo 
tikrenybė? Užtikrinama, kad viskas būsią gerai. Pata
riama pro ružavus akinius į ateitį žiūrėti. “Suvienyto
sios Tautos” labai sutariančios karo pastangose, tai ir 
taikos metu mylėsiančios viena kitą. Tad kam gi čia 
drumsti ramią ir nuoširdžią nuotaiką kokiomis tenai 
baimėmis ir abejonėmis? Mylėkit Rusiją, ir sielvartai 
savaime atpuls. '

V. M. Klausutis.

Lietuvių Kalbos Dėstymas
Mass. Valstybės Mokyklose

Atstovas Bart J. Callery Bilius Rekomenduojantis Įvedimą 
Į Mass. Valstybės Mokyklas Dėstyti Lietuvių Ir Kitų Tautų 
Kalbas Sveikinantis, Labai Maloni Žinia Amerikoj, Tuo 

Labiau Mass. Vaisi. Gyvenantiems Lietuviams.

kad 
eiga.

Šis paveikslas, tai sakoma, lapas iš Hitlerio parašytos knygos “Mein 
Kampf”. Šis laukas nusėtas užmuštais naciais prie Stalingrado, kur ru
sai ištaškė nacius. i

LIETUVIŲ kalba sena, mokiniai nemažai yra iš- 
graži ir turtinga, deja, mokę tėvų kalbos ir lietu- 
mes, kaikurie lietuviai, viškos rašybos. O kurie 
mažai šį faktą žinome. A- jaunuoliai mažo amžiaus 

pamokinami lietuviškos 
kalbos, tai jie jos neuž
miršta, vartoja užaugę; 
šie jaunuoliai sutampa su 
mūsų lietuviškomis orga
nizacijomis, spauda ir a- 
belnu lietuvišku gyveni-

Sausio 8-9 suvažiavimo nutarimus bevykdant.
Apie Sausio 8-9 ALT— Sekretorius ir ‘Naujienų’ nuosavybinis status quo 

LTT suvažiavimą buvo Redaktorius P. Grigaitis, ante 1941 m. birželio 22 ir 
jau pranešta (žr. Lietu- LTT narys ir ‘Lietuvių Ži- jų nauji sauvaliavimai — 
vių Tautinės Tarybos su- nių’ Redaktorius S. Gaba- faktinai, vokiškajai kolo- 
važiavimas New Yorke). liauskas, ALT narys ir ‘A- nizacijai “Lebensraumo” 
Skaitančiai visuomenei y- merikos’ Redaktorius 
ra žinoma, kad pirmas Laučka, SLA Sekretorius 
LTT posėdis įvyko sausio Dr. M. Vinikas, LTT Pir- parodo, 
8 vakare.. Per šį posėdį mininkas Pik, K. Grinius 
buvo pasikeista bendro- ir kiti, 
mis mintimis kas dėl

Anot “Piloto”, tas primygtinis raginimas mylėti tuvai vaduoti darbo 
Rusiją jau gerokai nusidėvėjo. Kas gi čia ją neapken- koordinavimo, 
čia? Rusų tauta, nežiūrint neįmanomo skurdo, tiekį 
yra parodžiusi didvyriško pasišventimo, kad užsitar
nauja pilniausią visų užuojautą. Bet tai nereiškia, kad 
su sovietų vyriausybe nebus jokių keblumų taikos 
konferencijoj. Paimkime, kad ir Jugoslavijos klausi
mą. Už jos laisvę dabar ryžtingai kovoja gen. Michai-. 
lovič. Anglija ir Amerika negali juomi atsidžiaugti. Į 
Ar taip pat link jo nusistačius ir sovietų vyriausybė?; 
Toli gražu ne. Sovietijoj jis liaupsimas iš kito galo, 
aiškiau tariant, griežtai smerkiamas kaipo kontrrevo- 
liucijonierius. Ar manote, kad Michailovičiaus klausi
mas taip lengvai ir susilauks teigiamo išsprendimo?

Arba vėl Lenkijos klausimas. “Piloto” manymu, 
gen. Sikorskis lyg ir norėtų dėtis su sovietais, nes ar
šiausi lenkų priešai yra naciai. Nuo jų Lenkijai gręsia 
tikra mirtis. Sovietai esą tik nuodai, kuriuos kartais 
rizikuojama duoti ligoniui (mažame, žinoma, kieky
je), kad ta desperatiška priemone būtų kaip nors ga
lima išgelbėti jo gyvastį. Ar tas nuodų kiekis nebus 
kartais perdidelis, Sikorskis nesiima spręsti. Vargu 
jis laisvai ir atvirai pasisako. Bet kiti lenkai, pav. Ig- 
nacy Matuszewski laiške į New York Times, negali j 
pamiršti, kad du milijonai jų tautiečių iškraustyta į 
sovietiją ir 7000 lenkų karininkų buvo komunistų nu
žudyta. “Kompromisai daroma, bet ne su mirtimi”.

rašo “Pilot” — tegu Rusijos dikta
torius atskleidžia savo planus dėl Lenkijos ir Pabaltės 
valstybių. Tai mažos šalys, bet ir jos nori savo sielas 
pilnai paveldėti. Ar Stalinas suteiks joms tą “laisvę”? 
Ar nepriklausomybė yra rezervuota tik tautoms, tu
rinčioms šimtą milijonų gyventojų?

“Žiaurus tikėjimo persekiojimas Rusijoj sumažė
jo. Bet bedievybė tebėra “valstybinė religija”. Už pra
eitį neatsiprašoma. Ateičiai jokių pasižadėjimų nepa
daryta. Visiems susirūpinusiems atsakoma ta seniai 
nudėvėta, pigia melagyste, kad Rusijoj religija neper
sekiojama, tik atskirta bažnyčia nuo valstybės, pana
šiai, kaip Amerikoj”...

Suprantama, kad tokiu tuščiaviduriu pareiški
mu, kad religija Rusijoj nepersekiojama, sveikam 
žmogui akių neužmuilinsi. Iš tiesų, mažosioms tau
toms yra kuo susirūpinti. K.

“Pagaliau

Lietuvos Partizanų Kova Su Na 
cių Būriu

(LKFSB) Amerikos lai
kraščiuose pasirodė šito
kia įdomi žinutė apie par
tizanų kovas Lietuvoje: 
vieną dieną būrys pavar
gusių vokiečių kareivių 
sustojo pasilsėti 
no sunaikinto
kaimo griuvėsiais. Staiga 
pasigirdo lakštingalos 
daina. Vokiečiai pakreipė 
savo žiūronus į netoliese 
esantį šlaitą bet tenai ne-

I

merikos kultūringi žmo
nes, kurie susipažinę su 
mūsų kalba, jos svarba, 
labai palankiai apie mūsų 
kalbą pasisako ir rašo. 
Nenuostabu, kad Mass. 
Valstybės kongresmanas, 
p. B. J. Callery rekomen
davo tarpe kitų tautų kal
bų dėstyti ir lietuvių kal
bą Mass. Valstybės moky
klose, jei bus norinčių tė
vų, kad jųjų vaikai moky
tųsi lietuvių kalbos. Už šį 
mums, lietuviams, paro
dytą draugiškumą, p. 
Bart J. Callery, Mass. Val
stybės lietuviai (ir kitų 
valstybių) turėtų pasiųsti 
jam padėkos laiškus, savo 
komplimentarinius parei
škimus ir tuo būdu pa
reikštų jam savo nuomo
nes šiame reikale ir paro
dytų jam savo lietuvišką 
nusiteikimą bei susidomė
jimą jo prietelingumu lie
tuviams.

Reikia gėrėtis šiuo ma
loniu faktu, kurį mums 
patiekė kleb. kun. P. Stra- 
kauskas (Lowellietis) 
“Darbininke”, pranešda
mas apie p. Callery lietu- gali suvaidinti mūsų kle- 
viams palankumą. Patai- bonai, dvasios vadai, ku
tina Mass. Valstybės lie
tuviams išnaudoti progą 
jiems teikiamų teisių. 
Lietuviai tėvai turėtų pa
daryti atitinkamų pastan
gų pareiškimui savo noro 
matyti lietuvių kalbos dė- 

' stymą mokyklose. Tai la
bai svarbus dalykas, nau
dingas mūsų augančiam 
jaunimui, taipgi, teikia 
progos jauniems lietu
viams - lietuvaitėms mo- 

j kytojoms turėti garbės ir 
gauti atlyginimą bei tar
nybą mokyklose.
Mūsų Jaunimas Noriai 
Mokinasi Tėvų Kalbos

Šį faktą žinau aš ir žino 
visos mokytojos Sesutės, 
Amer. liet, parapijinių 
mokyklų švietimo darbe 
dirbdamos. Mes žinome, 
kad Amerikoje gimę ir 

Įaugę lietuvių tėvų vaikai 
Įtiktai tie kalba lietuviškai 
'ir neblogai rašo, kurie są
moningų tėvų namie pa
mokinami, arba lanko lie
tuvių parapijines mokyk
las, kuriose, kad ir labai 
mažai lietuviškų pamokų 
tegalima duoti, tačiaus

mu.
Aišku, kad lietuvių kal

bos rimtas mokymas te
galimas tiktai mokykloje. 
Taipgi, suprantama, kad 
mūsų jaunimo nutautėji
mui kelio pastojimas te
galimas tiktai duodant 
jiems progą išmokti lietu
vių kalbą ir įgyli lietu
višką sąvoką. Gi tokį 
mokslą tegali parūpinti 
tiktai mokykla. Tatai 
svarbu mums, lietuviams, 
kad jeigu p. Bart J. Celle- 
ry’s bilius bus pravestas 
Mass. Valstybėje, kad lie
tuviai tėvai, gyvenanti 
šioje valstybėje, išnaudo
tų progą jiems teikiamų 
teisių, kad jie pasirūpintų 
valstybės švietimo admi
nistracijai padėti reali
zuoti lietuvių kalbos dės
tymą mokyklose. Šiuo rei
kalu labai svarbią rolę

New Yorke). liauskas, ALT narys ir ‘A- nizacijai 
J. paitkrinimas.

Naujai gaunamos žinios 
kad iki pereitų 

metų galo, šia prasme 
mažai kas pasikeitė. Vie
nos - kitos išimties ne
skaitant, Lietuvos žmo
nes savo turto savinin
kais vis dar nėra laikomi. 
Vokiškojo okupanto daug 
reklamuota “reprivatiza-. 
cija” kaip ir nepradėta. 
Daugiaus, — ateina žinių 
kad pastaruoju metu iš 
Vokietijos į Lietuvą pra
dėjo masiniai važiuoti vo
kiškieji kolonistai ir ten 
steigtis.

Tarpe naujai atvykstan
čių yra ir tie, kurie pagal 
1940 metų vokiečių - rusų 
susitarimą buvo iš Lietu
vos “repatrijuoti”, 

i Naujiems atėjūnams 
apgyvendinti, Lietuvos 

Diskusijų metu, tarp žmones iš ūkių, per 24 va- Į 
kitko, buvo paliestas 
klausymas kas link pri
traukimo prie bendros 
lietuviškos talkos ir vie
nos - kitos, iki šiol, nuo 
koalicinio darbo nuoša
liai stovinčios grupės ar 
asmens. Šiam sumany
mui abi tarybos parodė 
didelio pritarimo ir vien
balsiai pasisakė, kad abie
jų tarybų durys lieka pla
čiai atdaros: lietuviškos 
kilmės Amerikos pilie
čiams — ALT, Lietuvos 
piliečiams — Piliečių Są
junga, eventualiai LTT.

Ta tema pasisakė 
kalbėtojų: p.p. 
Pasiuntinys P. 
ALT Pirmininkas L. Ši
mutis, Kun. Vasys, LTT 
Vice-Pirmininkas Dr. P. 
Vileišis , LTT narys H. 
Rabinavičius, SLA Pirmi
ninkas F. Bagočius, ALT

eilė 
Lietuvos 
Žadeikis,

gyvus 
bendrai

pasitarimus, 
prieita išva- 
Koordinacinį

Diskusijos buvo veda
mos gvvai ir su dideliu 
susidomėjimu.

Betęsiant sausio 8 pra
dėtas diskusijas, dalyvau
jant ALT nariams, per 
sekančios dienos, ne ma
žiau 
buvo
dos steigti 
Komitetą.

Preliminarus tokiam 
komitetui steigti žygiai 
jau įpusėti. Komitetui su
siformavus, savaimi jam 
tektų koordinuoti svar
besnes Lietuvai vaduoti 
srytis.

*

džiojo lakštingalos suoki
mą. Vokiečiai pagyrė vai
ko išradingumą ir paragi- 

i no dar pašvilpti. Vaikas 
jiems davė suprasti, kad 
jisai mokąs pamėgdžioti 
ir gegutę ir parodė, kaip. 

■ Vokiečių klausinėjamas 
vaikas aiškino, kad jisai 
gyvena vienas tuose griu
vėsiuose, versdamasis 
kaip įmanydamas. Jis dar 
sakėsi žinąs kelią į arti- 

1 mesnį miestelį, kur malū
no tvenkinyje jisai meš
keriodavęs žuvis. Kari
ninkas jam pažadėjo gra
žią “benzinką” — mašinė
lę uždegimui cigarečių, 
jei jisai jiems parodys ke
lią, bet jei suklaidinsiąs— 
grąsino galvą nuimsiąs 
nuo pečių. Einant vokie
čių karininkas jo paklau
sęs, ar artimame miške - ~ ,
nėra partizanų. “Ar Tam- . pr^a buv° P™“1?1; 
sta klausi apie tokius gry- .
bus?”-

• v

I

rie su mūsų tautos kultū
riniais švietimo reikalais 
suinteresuoti; taipgi, lie
tuvių vyrų ir moterų 
draugijos ir klubai šiuos 
reikalus apsvarstę ir pas
kyrę komisijas tarpinin
kauti miestų mokyklų ad
ministracijoms, žodžiu, 
pareiga visų lietuvių rū
pintis, kad lietuvių kalbos 
ir rašybos mokinimas mo
kyklose būtų įgyvendin
tas, kad tuo būdu būtų 
sudarytos sąlygos mūsų 
jaunoms mokytojoms ir 
mokytojams gauti pirme
nybę mokyklų tarnyboje. 
Keleriopais atžvilgiais
svarbus šis kongr. p. B. J. 
Callery’s pasiūlymas
Mass. Valstybės 
viams.

Yra faktas, kad 
jaunuoliai, kurie 
mėgimu mokinasi tėvų 
kalbos, rašybos, ateityje 
yra geresni lietuviai pilie
čiai. Tatai Mass. Valsty
bės lietuviai privalote 
šiuo reikalu rimtai domė
tis ir rūpintis pasinaudoti 
lietuvių kalbos įvedimu 
mokyklose. Neabejoju, 
kad lenkai pilnai išnaudos 
jiems teikiamą teisę; len
kų kalbos pamokos bus 

Į skaitlingos lenkų vaikų, 
tatai ir lietuvių pamokos 
turėtų būti skaitlingos, 

p jeigu bus įsteigtos Mass.
I Valstybėje.

landas, prievarta iškraus- 
tomi.

Eventualiams kas dėl 
nuosavybės likimo neaiš
kumams išsklaidyti, LTT 
suvažiavimas rado reika- j 
lo ta tema principiniai 
pareikšti, kad Lietuvos 
žmones nesutiks su jo
kiais nuo 1940 metų bir
želio 16, prieš jų valią, bei 
socialų teisingumą pada
rytais nuosavybiniais pa
keitimais.

LTT mano, kad Lietu
vos žmonėms padaryta 
skriauda turės būt, savo 
laiku, pilnumoje atitaisy- 

sta klausi apie tokius gry- kad kiekvienas kam rūpi ta, ir tai, nepaisant tauti- 
-__ ____ nekaltai į jo kai- Laisva, Nepriklausoma ir nės ar tikybinės nu-

bą atsiliepęs vaikas drau- Demokratinė Lietuva, bus skriaustojo kilmės.
— * * *

Per sausio 9 posėdį, LTT 
suvažiavimas pareiškė žy
dų Tautai užuojautą dėl 
jos žmonių pasibaisėtinų 
persekiojimų ir kančių. 
Atitinkamas tuo reikalu 
laiškas liko Prezidiumo 
išsiųstas World Jewish 
Congress.

*

Pagaliau, 
ir kovo 22. 
tims paminėti, LTT suva
žiavimas kreipiasi į visus 
demokratiniai nusistačiu
sius tautiečius, kviesda
mas ruošti bendrus minė
jimus, o gautą pelną skir
ti Lietuvos vadavimui, 
ALT adresu. Atitinkamas 
25-am Nepriklausomybės 
minėjimui pritaikytas at
sišaukimas LTT jau pa-

ge skaičiuodamas grybų a^ieiW Tarybų sutiktas 
rūšis, kokios auga tame konuoširdžiausiai. 
miškelyje. Vokiečių kari- j 
ninkas nieko daugiau ne-' 
beklausęs.

Lyg žaizdamas berniu
kas vėl ėmė švilpti. Su
švilpė 32 kartu kaip lakš
tingala ir 2 kaip gegutė. 
Vokiečiai vaikui 
nieko nesakė, bet toliau 
miške partizanai žinojo kategorijų Lietuvoje liko 
ką reiškia ta daina: ant nusaviinta, suvalstybinta 
kelio 32 vokiečiai su ar šiaip pertvarkyta. Ypa- 
dviemis kulkosvaidžiais, tingai skaudžiai liko pa- 

> mišką vaikas liesta žemės nuosavybė ir 
berniukas atrodė išsigan- kaip zuikis nesulaikomai prekyba miestuose.

. Iš slaptų Vokiečiams rusus pa- 
lindynių, iš užu beržų ir keitus, naujieji atėjūnai 
medžių pasipylė kulkų viešai paskelbė, esą, jie 
salvė ir nė vienas vokie- privačios nuosavybės Lie- 
tys gyvas neištrūko. (Šį tuvoje neradę, šia argu- 
aprašymą yra paskelbęs mentacija, vokiečių, kaip 

Į N. Y. Herald Tribūne), jr mėginama, patvirtinti

dėl to

£ # £

Sausio 9-tą, popietinia
me seanse, buvo iškeltas 
dar vienas svarbus, nors 
ir nenaujas, klausimas.

Rusų okupacijos metu 
Lietuvoje, t. y. 1940 VI 15 
— 1942 VI 22 laikotarpy
je, visa eilė nuosavybinių

lietu-

mūsų 
su pa-

simatė jokio paukščio. Jie 
tik pamatė jauną berniu
ką sėdintį prie griovio ir 
drožantį lazdą. Kai vokie
čiai priėjo prie jo arčiau, Pasiekęs

dęs. Jis kažką slėpė savo nėrė į krūmus, 
burnoje. Vokiečių kari
ninkas paprašė parodyti. 
Berniukas išėmė iš bur
nos ir padavė mažytę ran
komis padarytą švilpinė-

1 lę, su kuria jisai pamėg-

v •

£ *

dėl vasario 16 
Šioms sukak- I

ruoštas ir, savo laiku, lie
tuviškoje spaudoje bus 
paskelbtas.

Panašiai numatoma 
tvarkytis ir Klaipėdos mi
nėjimo dienoje (kovo 22). 
Klaipėdai paminėti, LTT 
kviečia stambiaus tautie-1 
čių apgyvendintose apy
linkėse, tai dienai suruoš
ti pritaikytus minėjimus.

Iš savo pusės, LTT na
riai, kiek galėdami, prisi
dės. Pirmiausiai su atitin
kamom kalbom bei pa
skaitom.

LTT Sekretoriatas.
New Yorkas, 
1943 m. Sausio 25.
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Įspūdingos Patriotines Apeigos

Mahanoy City. Pa. — Sekma
dienį. sausio 31 d., 10 vai. ry
te. Šv. Juozapo lietuvių bažny
čioje įvyko dvigubos patrioti
nės apeigos. Prieš sumą, cho
rui majestotingai giedant A- 
merikos himną “The Star 
Spangled Banner”. dvi Sodalie- 
tės. baltuose rūbuose, atnešė 
prie grotelių ‘‘Service Fiag”. 
ant kurios pažymėta, kad net 
264 šios parapijos sūnų tar
nauja Amerikos kariuomenėje. 
Jas sekė du ministrantai. neši
ni “Honor Roll” ant kurios at
spausdinta vardai ir pavardės 
264 šios parapijos jaunuolių 
kovojančių už mūsų šalies lais
vę. Kiti du ministrantai atne
šė speciali “Honor Roll” skirtą 
vardams garbingai žuvusių ir 
nelaisvėn paimtų kareivių. Iki 
šiam laikui žuvusių tarpe yra
tik Jonas Kristupavičius. Kuo- kilnesnį tiksi, ir pasekmės bu

vo. kad Šv. Pranciškaus Sese- 
rys apturėjo šią stambią auką. 
Garbė už tai priklauso ir šios 
draugijos Dvasios Vadui. Kun. 
P. C. Česnai. kuris įskiepijo to
kią gražią pasiaukavimo dva-

tėvų ir šią savo avidės tarpe! Lai Die- 
giminių. aukavusių savo myli- vas atlygina amžinuoju užmo

kesčiu visiems, kurie daro gerą 
Jo

gynimui. ugdina ir palaiko taip 
pat lietuvybės židinį savo pa
rapijoj !

Neraudok tėvyne! Tau vaini
ką pina skaisti ateitis. Turint 
tokius garbingus vadus savo 
eilėse, mums kyla didžios vil
tys. kils ir amžius naujas, ir 
garbe spindės dar mūsų Lietu
va! Parapijietis.

Mahanoy City Lietuviai 
Neatsilieka Nuo Gėry 

Darbų!
Šv. Pranciškaus Seserys ne

seniai apturėjo gražią finansi
nę paramą iš Šv. Rožančiaus 
Draugijos, Mahanoy City, Pa. 
$100.00 sumoje. Šios draugijos 
narės savo metiniame susirin
kime nutarė paremti kokį nors

DARBININKAS

JAU PO KVOTIMŲ

Čia motinos, tėvai, žmonos, saldžiaširdės, susirinkę į San Francisco, YMCA, kad išgirsti apie 
jų mylimuosius, kurie patekę japonų belaisvėje.Jiems pranešama, kad ten jų mylimųjų asmenų 
sąlygos yra pakenčiamos. —

*

met ši patriotiška grupelė gra
žiai prie grotelių susirikiavo, 
mūsų klebonas kun. P. Česna. 
taurus Amerikos pilietis, atli
ko šventimo apeigas. Kokį ne
išdildomą įspūdį šis aktas pali
ko. ypatingai širdyse

ko lietuvį Joną Dereškevičių. 
Toji draugija savo narių tarpe 
turi labai mažai lietuvių, vie
nok savo pirmininku išsirinko 
lietuvį. Jonas Dereškevičius 
paeina iš Mahanoy City. Jis 
yra vedėju didžiausios vaisti
nės Shenandoah. Stief’s Drug 
Store.

mus sūnus, jaunystės pavasa
ry. kovai už šviesesnę mūsų a- 
teitį.

vardu!
Vienuolijos Valdyba.

SHENANDOAH, PA.
DARBAI

7 DIENOS GUMINIAME LAI
VELYJE ANT JŪRŲ 

Saržantas Konstantas Rusec- 
kas iš Shenandoah. trys metai 
atgal savanoriai įstojo į Jung. 
Valstybių aviacijos skyrių. Jis 
buvo inžinierius 
Flying Fortress 
Dalyvavo

dir. nais Pacifiko 
sto- v*° motorui 

Daug išva- nusileisti ant jūrų.
žinėjo. ieškodami pelningesnių buvo 9. Du iš jų žuvo.

NĖRA LAIKO TINGINIAVI
MUI

Jazukevičius. Juozas Katinas, 
Antanas Leketa, Leonas Le- 
vancevičius, Albinas Glavec
kas, Jonas Stradan, Vytautas 
Tamošiūnas, Edmundas Vaš
kas, Danielius Burda, Donaldas 
Atkočius, Albinas Jankauskas, 
Stasys Karsokas, Juozas Loki- 
kis, Juozas Leikus, Albinas 
Rakauskas, Vytautas Staku- 
nas, Kazys Tamošiūnas, Dovy
das Vaškas, Cna Augustaus- 
kaitytė, Izabelė Baliukonytė, 
Marijona Kiršaitė, Alena Du- 
sevičiūtė, Marijona Gvazdaus
kaitė, Antanina Baliukonytė, 
Elzbieta Kaliunaitė, Alena Ka
tinaitė, Marijona Kaliunaitė, 
Virginija Leketaitė, Dorota 
Levancevičiūtė, Marcelė Meš
kinytė, Aldona Pauliukai tytė, 
Biruta Sablinskaitė, Aldona 
Varaskaitė, Lile Tamulevičiū
tė, Ona Boris, Birutė Volunge- 
vičiūtė, Irena Baliukonytė, Fe- 
lecija Česnaitė, Aldona Dubic- 
kaitė, Ieva Balsevičiūtė, Ieva 
Jazukevičiūtė, Aldona Baliuko- !
nytė, Pranciška Kaliunaitė, E- 
lenora Kvaratiejūtė, Ona Kuz
mickaitė. Alena Kamandulytė, 
Albina Matačinskaitė, Virginia 

Pekeikaitė, 
Ona Vi

Kietųjų anglių kasyklos 
ba kasdien. Pradeda net 
kuoti darbininkų.

mūšiuose 
salose, 
sugedus.

Iš

galingai
himną.

momentas
lietuviams parapijie-

kuomet mūsų klebonas,
tėvynės Lietu-

ištikimas jos darbų karo dirbtuvėse. Jaunuo- plūduriavo guminiame

iĮ
šovė jas ant 

bombnešio.
su Japo- 
Jų orlai- 

turėjo 
viso jų 
Kiti 7 

laively-

Už valandėlės pasigirsta 
kiekvieno lietuvio širdžiai ma
lonūs žodžiai, choras 
laisvai gieda Lietuvos 
Koks jaudinantis 
mums 
čiams
karštas mūsų 
vos patrijotinės. 
sūnus, prisiartino prie trispal- lįafc paimti į kariuomenę. Pažy- Je ~ dienas. Jų maistas buvo 

čekoliado ir vie- 
vandens dienai, 

nedidelę žuvelę, 
suvalgė. Juos iš-

ręs lietuviškos vėliavos ir pa
kėlęs ranką, kuri nuolat išties
ta mūsų tėvynės šelpimo rei
kalams. pašventino mūsų tau
tos vėliavą ir meldė Aukščiau
siojo išvaduoti mūsų tėvynę iš 
sunkios vergijos. Mišių laiku, 
ypatingai per Offertorium. gi
liai susikaupę parapijonys. 
siuntė savo tyras maldas prie 
Taikos Karaliaus Sosto, jung
dami savo troškimus su galin
ga Sasnausko malda. “Neap
leisk Aukščiausias mūsų, ir 
brangios tėvynės. Maloningas 
ir galingas per visas gadynes!” 
Šią maldą choras jautriai at
giedojo. vadovystėje varg. Se
selės Josephine.

Garbė šiai parapijai, kurios 
vadai — klebonas ir vikaras, 
nurodydami savo parapijie
čiams jų pareigas savo šalies

mėtina. kad lietuvių, lenkų ir 
kitų tautybių daug daugiau pa
imta į karo tarnybą, negu taip 
vadinamų amerikonų. Iš lietu
vių karo tarnyboje iš Shenan
doah randasi jau su virš 450 
jaunuolių. Proporcijonaliai i- 
mant daug daugiau, negu kitų 
tautybių.

_________
Dr. MARIJONA REMEIKYTĖ

Shenandoah gydytojų drau
gija sekantiems metams pirmi
ninke išrinko Dr. Marijoną Re- 
meikytę. Daktarė Marijona sa
vo profesijoje turi 
pasisekimą. Ji yra gera lietu
vaitė ir dievota katalikė.

vienas kąsnis 
nas gurkšnys 
Sugavo vieną 
kurios ir akis
gelbėjo karo laivas. Po išsigel
bėjimo ilsėjosi ligoninėje porą 
savaičių ir apie dvi savaiti na
mie. Jau vėl grįžo į tarnybą.

VAISTININKŲ DRAUGIJOS 
PIRMININKAS

Šios apylinkės vaistininkų 
draugija sau pirmininku išrin-

Lietuviu Kalbos

GRAMATIKA

KAPITONAS VIKTORAS
BRUSOKAS

Pirmadienį. kun. dr. Mende- 
lis lankėsi mokykloje išdalinti 
pažymių kortas. Beveik visi 
vaikučiai sėkmingai išlaikė
pusmetinius kvotimus ir atil- Pečiulytė, Biruta 
sėję porą dienų visu smarkumu Alena Skamarakaitė. 
pradėjo naujo termino mokslą, sockytė, Petronė Marcinkiūtė, 
Kun. dr. Mendelis, kad parody- Virginija Klimkaitytė, Ieva 
ti savo pasitenkinimą vaikučių Lukšytė. Marijona Baliukony- 
atliktu darbu, visai mokyklai i 
“užfundino” saldainių. Jis vi-' 
suomet sako, kad mūsų mokyk
la gal neturi daugiausiai moki
nių, bet turi geriausius vaiku
čius. kuriais bent kokia moky-

z

kla gali pasigirti.

tė, Julė Ciraitė, Julė Gudukai- 
tė, Alena Gvazdauskaitė, Julė 
Katinaitė, Kotryna Kudzmaitė, 
Alena Kaliunaitė, Irena Leikiū- i
tė, Lenoa Meškinytė, Alena 
Katinaitė, Irena Repeikaitė. 
Bronė Kazlauskaitė, Rita Kas- 
paraitė, Rita Tamulevičiūtė, 
Antanina Švedaitė, Irena Ker- 

! šiūtė.

tems. Teko nugirsti, kad iš 120 
ar iš 130 sodaliečių beveik 100 
pelnijo ištikimybės dovaną. Ar 
šis skaitlius nebus tik didžiau
sias iš visų parapijos draugi
jų. Valio mūsų Scdalicijai ir 
josios dvasios vadui!

Šią savaitę mūsų bažnyčioje 
pamaldos įvyko kasdieną. Pir
madienį ir antradienį buvo at
laikyta 14 kartų Stebuklingo 
Medalikėlio Novena. Trečiadie
nį kunigai laimino gerkles be
veik kas valandą — 7, 8. 11, 12. 
1, 3:30, 5:30 ir 7 vai. vakare. 
Tūkstančiai žmonių atsilankė 
Šv. Alfonso bažnyčion, kad 
gauti palaiminimą Šv. Blažie- 
jaus dienoje. Ketėirtadienį bu
vo klausomos išpažintis prieš 
pirmą penktadienį. Švč. Sakra
mentas yra išstatytas kas ket
virtadienį. o 5:30 v. po pietų 
bažnyčia yra pilna šv. valan
dai. kuri yra laikoma už krašto 
gynėjus. Penktadienį, pirmas 
mėn. penktadienis. Mišios 7, 
7:30, 8 ir 12 v. vidurdienį. Ku
nigai džiaugiasi žymiu padau
gėjimu šv. Komunijų. Papras
tomis dienomis per Mišias vi
durdienį matoma 20 žmonių 
arba ir daugiau, kurie pasnin- 

kad priimti tuo laiku 
Jėzų į savo širdį. Tie. kurie 
lankosi Šv. Alfonso bažnyčion 
gali pastebėti didesnį pamaldu- 
hą žmonių tarpe. Karas regi
mai veda žmones prie didesnio 
uolumo ir dažnesnios maldos. 
Tai yra džiuginantis apsireiš
kimas. Mūsų kunigai sako, kad 
šiais laikais daugiau žmonių 
eina išpažinties, negu pirmiau. 
Matomai žmonės rūpinasi dva
siniais dalykais ir karščiau 
prašo Dievo užbaigos karui ir 
pasauliui taikos. Mūsų du ku
nigėliai dirba 7 dienas į savai
tę ir 15 arba 16 valandų per 
dieną. Tačiau abudu atrodo 
sveiki ir niekados nesiskun
džia. kad jie turi perdaug dar
bo.

Šv. Kazimiero Parapija
LDS 7 kuopos susirinkimas 

įvyks vasario 7 dieną, tuojau 
po mišparų. Šv. Kazimiero par. 
salėje. Kviečiame visus narius 
dalyvauti, ypač tuos, kurie dar 
nėra mokėję už organą “Darbi
ninką”, malonėsite atsilankyti 
ir užsimokėti savo duokles.

Komiteiuo.

Juozas Lobikis ir Juozas Ka- 
į tinas rinko skelbimus progra
mai.

Aušros Vartų parapijos jau
nimas kviečia visus atsilanky
ti — nepamirškite trečiadienį, 
vasario 10. 7:30 p. m. Mecha- 
nies salėje. Tikietai tik 60c. su 
taksomis. Jaunieji ir senesnie- 
ji galės šokti po “minstrel 
show”.

i Worcesterio Lietuvaitė.Danie-j___________________________

žauskas, direktorius, ir garbės 
'pirmininkai: kleb. kun. K. A. 
Vasys ir kun. J. C. Jutkevičius. 
Juozas Leikus bus vakaro ve
dėjas. Russ Cole’s orkestrą 
gros šokiams po “minstrel 
show.”

Sekanti bus “endmen”: 
zys Tamošiūnas, Albinas 
viekas, Jonas Stradan.
liūs Burda, Edmundas Vaškas. j 
Antanas Leketa. Alena Kati-Į 
naitė ir Rita Tamulevičiūtė 
dainuos ir Bobby Maltus ir 
Andy Narus gros akordionais. 
Bus šokėjų iš Tointon - Hickey 
Dance School, ir sekanti dai
nuos lietuviškas dainas: Albi
nas Jankauskas, Albinas Gla- 
vickas, Edmundas Butkevičius. 
Edmundas Vaškas, Kazys La
pinskas. Juozas Baliukonis.

Sekanti dainuos chore: Ta
rnas Overka, Antanas Begonis, į 
Edmundas Butkevičius, Ed
mundas Jonytis, Liudvikas Vi
sockis, Kazys Lapinskas, Jo
nas Mažeika, Motiejus Sauru- 
saitis, Kazys Serafinas, Alber
tas Tumosa, Jonas 

Juozas Glavickas, Sekr. Juozas Baliukonis.
----------- nas Augustauskas

Aušros Vartų parapijos jau
nimas aukoja savo aštuonio
liktą metinį “minstrel show”, 
kuris įvyks trečiadienį, vasario 
10-tą, 7:30 p. m., Mechanics
salėje, tiems 230 jaunuoliams, 
kurie yra karo tarnyboje. Jau
nimas sunkiai darbavosi prisi
rengime ir prižada, kad bus la
bai sėkmingas vakaras.

Sekanti asmenys sudaro ko
mitetą: pirmininkas Kazys Ta
mošiūnas; pagelbininkai: Sta
sys Karsokas, Edmundas Vaš
kas, Izabelė Baliukonytė, Ele- 
nora Kvaratiejūtė, Aldona Du- 
bickaitė, Alena Kamandulytė, 
Marijona Baliukonytė, Ona 
Kuzmickaitė, Kazys Lapins
kas, Antanas Leketa. Jonas 
Andriuška. Ieva Jezukevičiūtė, 
Albina Matačinskaitė. Vytau
tas Tamošiūnas. Edmundas Jo
nytis ir Irena Keršiūtė.

Vargonininkas Jonas V. či-

Miliam J. Chishobn
! GRA8ORIUS

i 'Asmeniikaa Patarnavimas" ]

: 331 Smith St, :
Į PROVTDENCE, R. L

Telephone:
Į Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286 |

Aušros Varly ParapijaBru- 
mie-
Pa.

Kapitonas Viktoras P. 
sokas paeina iš Maizeville 
stelio šalia 
Parvyko porai savaičių atosto- 

labai gerą g°ms ir poilsiui iš Šiaurės Afri- kauja. 
kos. Jis ten atsižymėjo savo 
darbais, kaipo kareivis, ir tapo 
apdovanotas antruoju iš aukš
čiausių garbės kryžium “Dis- 
tinguished Service Cross”. Po 
kongreso garbės medalio “Con- 
gressional Medai of Honor”, 
‘‘Tarnyboje Atsižymėjimo Kry
žius” yra aukščiausiu garbės 
ženklu, kurį J. V. valdžia duoda 
už didvyrišką pasižymėjimą 
kariui esant J. V. tarnyboje. 
Kapitonas Viktoras Brusokas 
ir vėl išvyko į karo laukus.

Shenandoah. LDS 108-tos Kuopos
Susirinkimas

V orcester, Mass. — Sekma
dienį, Vasario - Feb. 7, tuojau 
po sumos. Aušros Vartų par. 
svetainėje įvyks susirinkimas; 
prašome visų narių skaitlingai 
dalyvauti. Kadangi didžiumos 
mūsų kuopos narių mokestis 
už organą— “Darbininką” bai
gėsi gruodžio 31. 1942 m., tai
gi. prašome šiame susirinkime 
užsimokėti savo duokles. Taip
gi turėsime ir kitų svarbių rei
kalų.

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
oie dirbtinas akis.

Andriuška, 
Konstanti-

Vytautas
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.

A.

EILĖS APIE ŠV. JURGIO 
BAŽNYČIĄ 

Metodistų ministeris J.
Simons parašė eiles apie Šv.
Jurgio lietuvių bažnyčios iš
vaizdą. Eilės tilpo metodistų 
laikraštyje.

ST. GEORGĖ S,
What Visdom did t he Įathers 

have!
Who built this church of ours, 
Upėm the hill above the tovn, 
Its crosses kiss the stars.
It’s higher than the banking 

Kemse,
With pilės of golden coins,
It’s higher fhan the abboitoir, 
With Hnes of breves and loins.
It’s higher fhan the movie 

Kemse,
With its rebelUous lights;
It’s higher than the tavern’s 

roof
With all it’s sordid sights.

I

SODALIEČIŲ ŠVENTĖ
Sekmadienį, vasario 7 d. per 

Mišias 8:30 v. ryte įvyks meti
nės Sodalicijos iškilmės. Visos 
dr-jos narės, kurios buvo prie 
Šv. Komunijos per 12 mėn. pe
reitais metais, gaus ypatingą 
dovaną. Kun. Antanas Dubins- 
kas, Sodalicijos dvasios vadas, 
atnašaus šv. Mišias ir įteiksI 
dovanas ištikimoms sodalie------------- ~ The Hemsc of God upėm the hiU, 
Ignores not all f kis fury;
Būt praise the I^ord, its crosses 

stand
i Ten feet above the hrenery.

RAPORTERIS.

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

275 Main St., Webst«r, Mass.

Britų moterys - karės pagelbininkės — WRENS, 
daugiausiai užimtos radio darbu. Jos yra didelė 

pagalba kariuomenėje.
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7. BAŽNYČIOS TEISIŲ PANEIGIMAS

Kuomet valstybė palaikoma tokiais nustatymais, 
koki aukščiau buvo paminėti •— ir dabartiniu laiku jie 
užginami — aiškiai suprantama į kokią neteisingą 
padėtį Bažnyčia nustumiama. Nes kuomet bendroji 
valdžia pritaria tokiam mokslui, tada Katalikų religi
ja laikoma lygia civilinei draugijai, arba net žemiau. 
Į Bažnyčios įsakymus tada neatsižvelgiama, ir ji, ku
ri Jėzaus Kristaus įsakymu turi pareigą mokyti visas 
tautas, negali visai žmonių mokyti ar tarti ką nors 
apie mokymą. O jei dalykai reikalauja abiejų valdžių 
sutarimo, tie, kurie valdo, išleidžia sauvališkus įsta
tymus ir grynai Bažnyčiai priklausančius reikalus su 
pašiepa atmeta į šalį. Jie prisiskaito sau valdžią tvar
kyti Katalikiškos moterystės reikalus, užgrobia baž
nyčių nuosavybes, sakydami, kad Katalikų Bažnyčia 
neturi teisės turėti nuosavybes. Toliau, jie su tokia 
panieka žiūri į Bažnyčią, kad, nepripažindami jai to
bulos draugijos teisių, teigia jog ji niekuo nesiskiria 
nuo kitų valstybėje esančiųjų draugijų ir taigi netu
rinti jokių teisių ar legalės valdžios, kaip tik tą, kurią 
civilinė valdžia jai suteikia. Jei kokioje nors valstybė
je Bažnyčia pasilaiko savo teises — ir tai su civilinės 
valdžios pritarimu — žmonės tuojau pradeda šaukti, 
kad Bažnyčios reikalai turi būti atskirti nuo valsty
bės.

PERSEKIOJAMA BAŽNYČIA
Tokio šauksmo tikslas yra, kad pateisinti savo 

prarastą tikėjimą ir nevaržomai savotiškai gyventi. 
Ir kadangi Bažnyčia negali atsižadėti savo švenčiau
sių teisių, ir negalėdama ilgiau tokio pažeminimo pa
kęsti, reikalauja, kad pirmiau padarytas sutarimas 
būtų išlaikomas. Iš to kyla nesutarimai tarp bažnyti
nės ir civilinės valdžios, ir atsitinka, kad silpnesnioji 
valdžia lieka nugalėta stipresniosios žmogiškuose da
lykuose.

BAŽNYČIOS LAISVĖS VARŽYMAS
Tokiuose atsitikimuose civilinė valdžia arba vi

sai uždraudžia Bažnyčios veikimą, arba laiko ją su
varžę ir vergijoje. Valstybės įstatymai sutvarkomi ir 
išleidžiami atsiekti tą tikslą. Išleidimas įstatymų, 
tvarkymas valstybės reikalų, bedieviškas jaunuome
nės auklėjimas, užgrobimas ir sunaikinimas vienuo
lynų, visai tai daroma atsiekti vieną tikslą, būtent, 
sulaikyti Katalikiškų įstaigų veikimą, suvaržyti Ka
talikų Bažnyčios laisvę iki paskutinio laipsnio ir pa
neigti visas jos teises.

Pats žmogaus protas pasako, kad šitoks valsty
bės vyriausybės pasielgimas yra griežtai priešingas 
tiesai. Pati prigimtis liudija, kad visa valdžia, kokia 
ji bebūtų paeina nuo Dievo, visos valdžios šaltinio.

VALDŽIA NE Iš ŽMONIŲ
Sakoma, kad valdžia paeina nuo žmonių; šitas 

taip gudriai sugalvotas, kad žmonės pasijunta turi 
galią ir didžią svarbą valstybėje. Bet visa tai yra be 
tikrų įrodymų ir neužtikrina pastovios tvarkos gyve
nimui.

Iš tikrųjų, šitokio mokslo pasėkos yra tokios, 
Kad daugelis laiko teisėtu dalyku skelbti valstybėje 
sukilimus. Nes iš tokio mokslo seka, kad valdovai yra 
tik atstovai išrinkti pildyti žmonių valią. O prityrimas 
parodo, kad visi dalykai taip keičiasi, kaip ir žmonių 
valia ir bendruomenės nepastovumas, visuomeninio 
gyvenimo silpnumas yra aiškus visiems.

NE VISOS TIKYBOS LYGIOS
Laikyti, kad nėra skirtumo tarp religijų, kurios 

skelbia priešingus dalykus, veda prie to, kad paskiau 
visos religijos atmetamos. Jei visos lygiai geros, tai 
visos lygiai ir negeros. Ir čia yra niekas kitas, kaip 
tik bedievystė, nors tuo vardu ir nepavadinama. Žmo
nės, kurie tikrai tiki į Dievą, kad pasilikti nuosek
liais - logiškais, turi suprasti, kad skirtingi Dievo gar
binimo būdai, kurie rodo priešingumą, negali būti ly
giai malonūs ir priimtini Visagaliui Dievui.

DARBININKAS

Kas Buvo Tie, Kurie Pasirašė Lietuvos Laisvės Deklaraciją
Žandarų tardomi, iš universitetų mėtomi. - Kenčia badų ir šalti Sibire.
- Vokiečiai buvo sučiupę slaptų Vailokaičio dienoraštį. - Jonų Vileišį vo

kiečiai ruošėsi sušaudyti.11. Kun. Alfonsas Pet
rulis gimęs 1873 m. rugp. 
4 d. Katališkių kaime, Pa
nevėžio apskr. Mokėsi 
Šiauliuose, Žemaičių Ku
nigų Seminarijoje, Petra
pilio Dvasinėje Akademi
joje. Įšventintas kunigu 
daugiausia dirbo Vilniaus 
krašte, grąžindamas lie
tuviškas pamaldas į lietu
vių bažnyčias ir kitu bū
du prisidėdamas prie lie
tuviškųjų reikalų. Jis bu
vo vienas iš organizatorių 
ir steigėjų laikraščių “Tė
vynės Sargo”, “Vilties”, 
“Aušros”, “Draugijos”, 
“Bažnytinės Apžvalgos”, 
draugijų— “Ryto”, “Blai
vybės” ir kitų. Būdamas 
išrinktas į specialią kuni
gų komisiją uoliai gynė 
lietuvių teises Vilniaus 
krašto bažnyčiose. Drau
ge su kitais tarybos na
riais vyko pas popiežiaus 
nuncijų Miunchene, pasi
sekė išsirūpinti, kad lietu
vis kun. Matulevičius bū
tų paskirtas Vilniaus vys
kupu. Du kartu buvo su
imtas lenkų žandarų. Mi
rė nuo širdies ligos 1928 
m. birželio 28 d.

12. Antanas Smetona 
gimęs 1874 m. rugp. 10 d. 
Ukmergės apskr., ūkinin
kų šeimoje. Mokėsi Uk
mergėje, Liepojuje, Pa
langoje, Mintaujoje, baigė 
Petrapilio universitetą. 
Už lietuvišką veiklą buvo 
išvarytas iš gimnazijos ir 
iš universiteto, žandarų 
tardomas. Apsigyvenęs 
Vilniuje darbavosi lietu
vybės veikloje, dirbo re
dakcijose laikraščių 
Ūkininko”, 
nių”,

♦

gruodžio 
Lietuvos 
pareigas 
m., kada 
išrinktas

* * *

M AK E
EVERY 

L\\ S* PAYDAY
BONO DAY

Klausimai Apsvarstymui
1. Kaip valstybės valdžios spaudžia ir varžo Bažnyčios

veikimą?
2. Kodėl Bažnyčia yra visur persekiojama?
3. Ar visos religijos yra lygiai geros?
4. Ar žmonės gali nusistatyti Dievo garbinimo būdus?
5. Kam priklauso vaikų auklėjimo darbas?

NOVENOS

i į f

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ............................ 15c.
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ......................  20c.
prie Dievo Motinos Nuolatinis Pagelbos. Kaina ........_ 15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina ....................................—..... 20c.
Stebuklingojo Medalikčlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass

ruošiant religijos pirmuo
sius vadovėlius lietuvių 
kalba. Parašė knygą apie 
socialinius klausimus, yra 
vienas didžiausių bažnyti
nių teisių žinovų Lietuvo
je, paskutiniu metu tą 
mokslo šaką dėstė Lietu
vos universitete, drauge 
būdamas generalvikaru 
Kauno vyskupijoje.

18. Jokūbas šernas gimė 
1888 m. birž. 14 d. Jesiš- 
kių kaime, Biržų apkr.,' 
reformatų šeimoje. Mokė
si Dorpato ir Petrapilio u- 
niversitetuose, baigęs tei
sių mokslus Vilniuje dir
bo su lietuvių visuomene 
bei rašė lietuviškoje spau
doje. Buvo mokytoju lie
tuvių “Ryto” gimnazijoje. 
Nepriklausomoje Lietu
voje IV min. kabinete bu
vo ministeriu be portfelio, 
vėliau Prekybos ir Pramo
nės banko direktoriumi. 
Redagavo “Savivaldybės” 
žurnalą, paruošė spaudai 
knygą “Kovo 20”, skirtą 
paminėjimui prisijungi
mo Mažosios Lietuvos. 
Mirė 1926 m. liepos 31 d.

19. Jonas Vailokaitis gi
mė 1886 m. Piktžirnių 
kaime, Šakių apskr. Pa-

I baigęs Petrapilio preky
bos institutą 4 metus bu- 

Į vo vedėju garsaus lietu- 
Į viško kooperatyvo “Žag
rė”. Ši organizacija turė
jo plačios katalikiškos ir 
lietuviškos kultūrinės 
takos Suvalkų krašte. A- 
nuo laiku rusai ėmė su
pirkinėti dvarus ir dalinti 
rusams. Vailokaičiai, Juo
zas ir Jonas, nepakęsda- 
mi, kad lietuviškose že
mėse kuriasi svetimieji, į- 
steigė bendrovę, kuri nuo 
bankrutuojančių dvari
ninkų ėmė pirkti žemes ir 
jose įkurdinti lietuvius.

vienas žy- 
asmenų visame

energin- 
Kudirkai leisti 
bendradarbiavo 
kitų lietuviškų 

Už platinimą 
atsišaukimų

garsaus lietuvių veikėjo 
inž. Petro Vileišio, gimęs 
1872 m. sausio 3 d. Biržų 
apskr. Medinių kaime. 
Jau Petrapily studentau
damas suorganizavo lie
tuvių stud. draugiją ir 
buvo 2 metus jos pirmi
ninku. Berlyno universi
tete ruošėsi profesūrai, 
bet ilgėdamasis lietuviš
kos veiklos, pertraukė 
studijas ir Vilniuje apsi
gyvenęs buvo 
miausių
lietuvių sąjūdyje. Daug 
dirbo spaudoje: 
gai padėjo 

i “Varpą”,
visoj eilėj 

i laikraščių.
patrijotinių 
buvo vokiečių suimtas ir 
grasinamas
bet nepavykus aiškiai jo 
kaltę įrodyti, turėjo sėdė
ti Lūkiškio kalėjime, buvo 
ištremtas į Cersko kone, 
stovyklą Rytprūsiuose. Iš 
čia pabėgęs slapstėsi Ber
lyne, bet 1917. m. atvyko į 
Vilniaus konferenciją. 
Buvo vidaus reikalų ir fi
nansų ministeriu, pasiun
tiniu USA, paskutiniu 
metu — Kauno burmis
tru. Daug darbavosi dėl 
suartėjimo latvių, estų ir 
lietuvių. Mirė 1942 m.

Šių vyrų vardai amžiais 
stovės ant Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi- 
— -------------- Jie savo
ryžtingu veiksmu nusipel
no neišdilstamo atmini
mo. K. J. Prunskis.

I

sušaudyti,

i 
i

perkeltas į Varšuvą, čia’ninku, 1922 m. 
buvo kapelionu ir gilinosi 21 d. išrinktas 
į katalikų akcijos darbus.1 Prezidentu. Tas 
Vėl grįžęs į Lietuvą labai jisai ėjo iki 1926 
rūpinosi liaudies švieti- prezidentu buvo
mu, tam reikalui įsteig- Dr. K. Grinius. Dabar A. 
damas “Žiburio” draugi- Stulginskis yra ištremtas 
ją. Redagavo religinį žur- į Rusiją. Paskutinės mus 
nalą “Vadovą”. Vokiečių pasiekusios žinios skelbia, 
Okupacijos metu dalyvavo kad jis buvo su tais trem- 
lietuvių visuomeniniame tiniais, 
ir politiniame veikime, kartais
Vilniaus konferencijoje juostos kirto medžius val- 
buvo išrinktas į prezidiu- gio gaudami lėkštę sriu- 
mą. Lietuvos ' 
buvo vice - pirmininku, liaudies prietelis šiandie- 
Steigiamojo Seimo vice ■ 
pirmininku, pirmojo sei- bire. 
mo pirmininku. 1926 m. 
buvo pakeltas į Telšių 
vyskupus, 
visą eilę knygų. Už nuo
pelnus mokslo srityje Lie
tuvos universitetas sutei
kė jam garbės daktaro 
laipsnį. J. E. vysk. Stau-į 
gaitis T 
Telšių diecezijoje.

15. Aleksandras

“L.
Vilniaus Ži- 

“Vairo”, 
dirbo “Lietuvių Komitete 
Nukentėjusiems dėl Karo 
šelpti”, būdamas kaikurį 
laiką jo pirmininku. Vo
kiečių okupacijos metu 
(per D. karą) buvo su ki
tais lietuviais areštuotas. 
Buvo Vilniaus konferenci
jos prezidiume, Lietuvos 
Tarybos išrinktas pirmi
ninku. Lietuvos reikalais 
važinėjęs po visą eilę už
sienio valstybių, 1919 m. 
bal. 4 d. išrinktas pirmuo
ju Lietuvos prezidentu. 
Dabar gyvena Clevelande, 
Ohio.

13. Jonas Smilgevičius
gimęs 1870 m. vasario 12 15. Aleksandras Stul-į laikraščius, kurį laiką re- gyvumo į Lietuvos ūkinį
d. Telšių apskr. Mokėsi ginskis gimęs vasario 26 dagavo “Lietuvos Žinias , gyvenimą. ____

Liepojuje, d. Kutulių kaime, Rasei- ( buvo Lietuvos Tarybos kaitis tebėra gyvas, 
Karaliaučiuje, nių apskr. Mokėsi Liepo- gener. sekretoriumi, vė- brolis kun. Juozas 

■ - - ” vice-pirmininku. 'tas į gibirą

U'

“Vilties”, kurie miškuose, 
vandenyje iki

Jūra tai didysis tautų vieške
lis, praleidžiąs žmonijos turtus 
ir keleivius, žodį ir mintį.

Prof. K. Pakštas.

i

Taryboje bos pietums. Tas lietuvių Tos bendrovės vedėju bu- 
•mininkn lianriips nripfplis šiandip- vo Jonas Vailokaitis. Eko- 

- ną kenčia" badą ir šaltį Si- naminiais reikalais beva
žinėdamas po Lietuvą rin
ko žinias apie okupantų 

16. Jurgis šauiys^ gimęs voi<-įečiu skriaudas ir tu- 
- rėjo daug vargo, kai vo- 

apskr. kiečiai tą jo dienoraštį 
i nučiupo. Būdamas Lietu- 
ivos Tarybos narys su pra
kalbomis lankė Suvalkų 
kraštą. Jo su broliu suor
ganizuotas ‘Ūkio Eankas’ 
ir eilė fabrikų bei pramo
nės įmonių įnešė nemažai

I -
; 1879 m. geg. 5 d. Balsėnų 

, Raseinių ;
Baigęs Palangos progim
naziją buvo įstojęs į Vil
niaus kunigų seminariją, 
bet už lietuvišką veiklą 

, , . iš ten turėjo pasitraukti.
Skupauja Vilniuje rašinėjo į “Var- 

!pą”, “Ūkininką” ir kitus

Yra parašęs kaime,

Mintaujoje, Liepojuje, d. Kutulių kaime, 
Berlyne, 1
Baigęs mokslus dirbo Pe-jjuje, Kaune. Aukštuosius 
trapily (Žemės Ūkio Mi-! agronomijos mokslus bai- 
nisterijoje) ir
Vilniuje įsteigė geležies to jis dar studijavo filoso- 
fabriką “Vilija”, kuriame 
dirbo tik lietuviai, 
daug prisidėjo prie Vil
niaus atlietuvinimo. 
kiečių okupacijos 
gyveno savo ūkyje, drau- kupacijos metu ne tik da- 
ge gindamas lietuvių rei- lyvavo lietuvių atgimimo 
kalus prieš okupantus, darbuose, bet dar įsteigė 
Organizuojant Vilniaus lietuvių mokytojų kursus, 
konferenciją apvažiavo kurie parengė pirmuosius 
beveik visą Žemaitiją rin-' mokytojus, kuriamai Lie- 
kdamas atstovus. Atsta-rtuvos mokyklai. Pirmi- 
čius nepriklausomą Lie-:ninkavo “Ryto” draugi- Dvasinę akademiją buvo 
tuvą daug prisidėjo prie jai, kuri rūpinosi liaudies paskirtas į Panevėžį. Čio- 
Lietuvos ūkinio gyvenimo, švietimu, 
iškėlimo. ’ raščius “

14. Vysk. Justinas Stau
gaitis gimė 1866 m. lapkr. 
14 d. šakių apkr., baigęs 
kunigų seminariją Sei
nuose ir kurį laiką vikara
vęs Lietuvoje, vėliau buvo

Varšuje. gė Insbruke ir Halėje. Be

tuo

Vo- 
metu

fiją. Vilniaus krašte dirb
damas agronomo darbą 
kėlė lietuvių tautinį susi
pratimą ir jų pažangumą 
žemės ūkyje. Vokiečių o-

liau — 1
1918 m. paskirtas pasiun-1 pasižymėję 
tiniu ir įg. min. Vokieti- riems tikslams, 
joje, 1919 m. pirmininku 
Lietuvos misijos derybose - 
su lenkais, buvo Lietuvos 
atstovu Italijoje, įg. min. 
prie Vatikano, vėl Vokie
tijoje ir pagaliau Šveica
rijoje, kur ir dabar tebe
gyvena.

17. Prel. Kazimieras šau
lys gimęs 1872 m. sausio 
16 d. Švėkšnos par., Tau
ragės apskr. Magistro 
laipsniu baigęs Petrapilio

I

!

I

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston. Marš.

Jonas Vailo- 
o jo

•v vįsvez-
Abu jie yra 
aukomis gė

20. Jonas Vileišis, brolis i

Give enough
♦ *
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r ♦
♦

/ * »

...soon enough!
GatATlK BOSTON UNHED WM FUNO
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M
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redagavo laik- nai kapelionaudamas la- { 
Tėvynės Sargą”, bai išvystė labdarybės į 

“Ūkininką”. Nepriklauso- darbą, taip kad išnyko ei- 8 
moj Lietuvoj yra buvęs getavimas parapijoje ir ? 
vidaus reikalų ministeriu,'mieste. Jis vienas pirmų-,J 
žemės ūkio ir valstybės jų turėjo drąsos pradėti ■ 
turtų ministeriu. Buvo dėstyti tikybą lietuvių 
Steigiamojo Seimo pirmi- kalba. Yra pasidarbavęs |8j

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 We^t Broadvvay, South Boston, Mass.

iiI į a
l
\

S



Penktadienis, Vasario 5, 1943

LOWtLL, MASS

411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.BROCKTON, MASS.

d.. 2 vai. po pietų, 
lietuvių parapijos 
įvyks iškilmingi 
kitos maldos už

I. J. Fox didžiausia kailinių firma 
Amerikoje, žiemos sezonui buvo pri
mirkusi kailinių stoką. Artinantis 
pavasariui, nori visus kailinius iš
parduoti. už tai dabar paskelbė 
CLEARANCE SALE, kuriame kaili
nių kainos yra nupigintos - numar- 
kiuotos. Taigi, Naujosios Anglijos 
ponios ir panelės, pasinaudokite 
šiuo dideliu išpardavimu — įsigyki
te kailinius dabar!

Kailinius galite nusipirkti su ma
žu depozitu, o likusį balansą mokėti kas mėnuo. Mūsų krautuvė jokio 
nuošimčio neįma, kad ir kailiniai yra perkami išsimokėjimui.

Jei turite senus kailinius, mes galime išmainyti į naujus ir už se
nuosius duosime gerą nuolaidą.

8

iJC4S _ —I
i GZRJDEZ7 UEn/VHZ!j KOLONIJOSE \ j Clearance

Aukštikalnis. S. J 
sekmadienį, sausio 24 d., sakė 
pamokslus ir po pietų. 2-trą 
vai., aiškino Maldos Apaštala
vimo draugijos tikslus. Užsi
prenumeravo apie 60 “žvaigž
dę”. Įrašė į broliją keletą nau
jų narių, ypač iš vyrų. Draugi
jai pirmininkauja p-lė Stasė 
Kazeliūnaitė, raštininkauja p. 
Elear.ora Švenčionienė. iždi- 
ninkauja p. Ona Akstinienė.

SALE!

bą, būtent: Pirm. Leonas Ra- 
žauskas, V. Pirm. Simonas Ra- 
žauskas, Rašt. Pranas Gudelis, 
Ižd. Pranas Ambrozaitis, Mar
šalkos — Pranciška Žilinskie
nė ir Povilas Andriuška.

LRKSA 191 kp. rengia eu- 
cherį parapijos svetainėje, sek
madienį, vasario 7-tą, 3 vai. po 
pietų. F. A.G.

CAMBRIDGE, MASS
ISTORINĖS IŠKILMĖS

Vasario 14 
Šv. Juozapo 
bažnyčioje 
mišparai ir
taiką ir šalies gynėjus.

3 vai. po pietų, bažnytinėje 
salėje. Rogers St.. įvyks pra
kalbos su gražia d«;inų progra
ma. Tai bus Lietuvos nepri
klausomybės 25 m. sukakties 
minėjimas. Didžiajam ir maža
jam chorui vadovaus vietinė 
varg. p. Veronika Dzedulionv- 
tė. Kalbėti yra pakviesti vieti
nis kleb. kun. P. Strakauskas: 
kun. J. Švagždys. Brocktono 
lietuvių par. klebonas ir LDS 
Centro Pirm.: p. Antanas F. 
Kneižys. “Darbininko” redak
torius: kun. Vosilius. Jung. 
Valstybių Laivyno kapelionas, 
miesto advokatas ir kiti.

Lietuvos nepriklausomybės 
25 m. sukakties minėjimą ruo
šia ALRK Federacijos skyrius, 
DLK Vytauto klubas. SLA 
kuopa ir kitos draugijos, va
dovaujant kleb. kun. P. Stra- 
kauskui.

Lowellio
viai nepraleiskite šių Lietuvos aviacijos skyriuje. Josios tėve- 
nepriklausomybės minėjimo iš- lis Juozas 
kilmių, visi ateikite ir daly- džj0. 
vaukite bažnyčioje pamaldose brolis, 
ir svetainėje prakalbose. Jo
kios įžangos nebus. Taipgi ne
bus jokios prievartos duoti au
ką ar pirkti Karo bonus. Pasi- 
rodykime gausiai, kad mums 
rūpi šios šalies ir Lietuvos rei
kalai. Komisija.

-------------I

Atostogom porai savaičių iš 
St. Mary's seminarijos. Balti- 
more. M d. buvo atvažiavęs į 
savo gimtąjį miestą, klerikas. 
Juozas Puišys.

Sekmadienį, sausio 31 d., jo 
draugai. pav„ V. Butkevičius. 
J. Savičius. A. Jodka. buvo at
važiavę iš Connecticut. kad su 
juom pasimatyti. Aušrelė.

SUSIŽIEDAVO — šią savai
tę susižiedavo Juozas Šimkus 
su p-le Veronika Švagždyte. 
P-lė Švagždytė yra baigusi Sa- 
cred Heart parap. mokyklą ir 
St. Patriko High school ir da- 

ir apylinkės lietu- bar dirba Bendix Kompanijos

yra kun. J. Švagž- 
Šv. Roko par. klebono

LAWRENCE, MASS
Šventoji valanda iš penkta

dienių, išskyrus pirmą penkta
dienį. nukelta į sekmadienį. 3 
vai. po pietų, vietoje mišparų.

Sodalietės išsirinko naują 
valdybą šiems metams: pre
fekte — Julijona Andriuškevi- 
člūtė. pagelbininkė — Stella 
Raznauskaitė. raštininkė — 
Fridą Taškūnaitė, iždininkė — 
Aldona Latvytė. Federacijos 
Skyriaus atstovėmis — Julė 
Zmkevičiūtė ir Ona Švenčiony- 
tė.

For VICTORY
BU Y

U N I T E D 
STATĖS 
DEFESSE 
BONDS 
STAMPS

Jaunikis, Juozas Šimkus yra 
baigęs Brockton High school 
ir aktyviai dalyvavęs sporto: 
rateliuose.

Vestuvės įvyks ateinantį pa
vasarį. Geriausio pasisekimo. !
★ Brocktone yra čeverykų' 

dirbtuvės. Darbai eina gerai. 
Reikalaujama daug darbinin
kų.
★ Brocktoniečiai ruošiasi prie 

spaudos vajaus. Vadovybėje 
kun. F. Norbuto yra ruošiamas' 
gražus veikalas — “Lietuviai 
po vokiečių svastika”. Tai šių 
dienų veikalas, vaizduojąs lie
tuvių vargus vokiečių okupaci
joje.
★ Brocktoniečiai ruošiasi ko

vo 7 d. pagerbti karių tėvelius. 
Ta proga įvyks šaunus bankie- 
tas par. salėje. Bus nevien ska
nūs pietūs, bet ir graži progra
ma. P-.nia Liolienė ypatingai 
darbuojasi, kad kuodaugiausiai 
išplatinus tikietų. Pagerbkime 
karius, kurie aukoja savo gy
vybę už šią šalį ir jų tėvelius.
★ Lietuvių jaunimo iš Brock- 

tono yra išėję į Dėdės Šamo 
ginkluotas jėgas virš pustrečio 
šimto.

Atėjusios j krautuvę visuomet 
reikalaukite, kad jums patarnautų 
šios firmos atstovas Bernardas Ko- 
raitis, kuris yra kailinių ekspertas ir 
žinovas, kuris patars ir pritaikins 
kailinius, kad jie jums tikrai pritik
tų.

Karo Tarnybos Vėliavos Šventinimas
Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas

Sekma-
3 vai. po’ 

įvyks Karo Tarnybos

Sekmadienį, vasario 7 d.,
tuojau po popietinių pamaldų, 
maždaug apie 3:30 vai. po pie
tų, parapijos svetainėje įvyks 
Moterų draugijos susirinkimas. 
Šios draugijos susirinkimai į- 
vykdavo kas mėnuo antro tre
čiadienio vakare, bet
perkeltas susirinkimas į pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio

j

35c.

15c.

15c.

Noricood, Mass. - 
dienį. vasario 21 d., 
pietų 
(Service Flag) vėliavos šventi
nimas Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioj. Iki šiol parapijos 
sąraše yra 81 lietuvis jaunuo
lis išėjęs atlikti karo tarnybą. 
Gali būti ir daugiau, tik išėju
sieji patys arba jų tėvai nėra 
dar užregistravę parapijoj. Jei- tuoj po pietinių pamaldų. Pra- 
gu yra tokių, kurie nepadavė 
savo sūnų, išėjusių karo tarny
bon, vardų parapijos klebonui, 
tai dabar turėtų tą padaryti, 
kad prieš vėliavos šventinimą 

' jų vardai būtų žinomi ir į- į
traukti į sąrašą.

Kaip žinoma, prie Šv. Jurgio 
parapijos priklauso ne tik 
Norwoodo lietuviai, bet taip 
pat ir apylinkių miestelių lie
tuviai. kaip tai Walpole. Can- 
ton. Tarnybos vėliavą aukoja 
parapijai p. Kazimieras Mic- 
KŪnas. gyv. Winslow Avė.

Po pamaldų ir vėliavos šven
tinimo ceremonijų, parapijos 
svetainėje pyks prakalbos pa
minėti Lietuvos 
mybės 25 metų sukaktį, 
kviečiami svečiai kalbėtojai. 
Paminėjimą ruošia visi lietu
viai. kurie remia šios šalies vy
riausybę ir jos karo pastangas 
laimėti pergalę ir atstatymą 
Lietuvos nepriklausomybės, 
kuri buvo užgniaužta diktato
rių ir kuri dabar yra žiaurių 
okupantų vergijoje.

Vėliavos šventinimo ir Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimo reikalu įvyks komisijos 
susirinkimas penktadienį, va
sario 
pijos 
Avė.
ti.

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

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

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS. 3 veiksmų 
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau- 

12 asmenų. 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina

AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno- 
knygoje dvi komedijos su dainomis. Para- 
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.

20c.

ja
UBAGŲ 

je 
Sė

25c.

30c.

15c.

mus ir ragintų visus pirkti Ka
ro Bonus, ypač pasižadėti skir
ti iš savo algų nors 10 nuošim
tį kiekvieną algos dieną. Komi- 
sijon įėjo šie: J. Versiackas, B. 
Adomaitienė.
Grinkevičius. Propagandos ko- 

dabar misija: A. F. Kneižys, P.
čas, O. Pazniokaitė ir V. J. Ku
dirka.

Susirinkime dalyvavo ir kle
bonas kun. S. P. Kneižis ir da-

IŠLEISTUVĖS
Sausio 25 d. pp. B. Jakučių 

namuose įvyko puikios išleistu
vės jų sūnui pusk. Alfonsui Ja
kučiui, kuris paviešėjęs 10 die
nų pas tėvelius, išvyko atgal j 
Texas valstybėn tęst tarnybą. 
Pusk. A. Jakutis atsilankymo 
proga pasimatė su savo drau
gais bei pažįstamais, taipgi ap
lankė parapijos kunigus, kle
boną kun. P. J. Juškaitį ir kun. 
A. Baltrušiūną; lankėsi pas N. 
J. Seseles mokytojas, pas ku
rias Alfonsas mokėsi pradžios 
mokslą. Išleistuvėse dalyvavo 
Alfonso draugai, taipgi kun. A. 
Baltrušiūnas, ir Alfonso ge
riausias iš jaunų dienų drau
gas vyr. aviacijos Įeit. J. Kap- 
čius, su kuriuo Alfonsas jau 
porą metų buvo nesimatęs. 
Leit. J. Kapčius sužinojęs, kad 
Alfonsas atostogauja, pranešė 
telegrama, kad atskrisiąs Bos
tonan ir dalyvausiąs Alfonso 
išleistuvėse, ką jis ir padarė. 
Išvykstant 
laimino ir 
liui Dievo 
linkime 
sėkmių.

P. Blažys ir V.

Kru-

šome visų narių įsitėmyti, kad
šio mėnesio susirinkimas įvyks vė naudingų patarimų. Taipgi 
sekmadienį, vasario 7 d., 3:30 pareiškė, kad Karo Bonų komi- 
val. po pietų, parapijos svetai- tetas gali visuomet naudotis 
nėję. Valdyba, parapijos svetaine be jokio mo-

_________ kesnio. Komitetas padėkojo 
Moterų Sąjungos 27 kp. susi- klebonui už paramą.

rinkimas įvyks vasario 8 d.,
7:30 vai. vakare.

. svetainėje.

parapijos svetainėje įvyksta iš
kilmingas Lietuvos 25 metų 
nepriklausomybės sukakties 
minėjimas. Šiose iškilmėse da
lyvaus iš Lietuvos, pulkininkas 
Kazys Grinius, kuris patieks 
daug įdomių žinių iš Lietuvos; 
taipgi kalbės adv. A. Jankaus
kas, ir kalbėtojas iš Karo Bonų 
platinimo komiteto. Parapijos 
choras su muziku p. M. Kar
bausku išpildys dainų progra
mą. Dalyvaukime visi, kaip 
vienas, šiame Lietuvos nepri
klausomybės minėjime, kur ga
lėsime prisiminti 22 metus lais
vos Lietuvos gyvenimo ir 3 
metų žiauriausių mūsų tėvynės 
vergijos kančių. Skirkime tą 
dieną susikaupimo dvasiai, at
verskime 25 metų Lietuvos is
torijos gyvenimo lapą ir rasi
me, kaip mes Amerikos lietu
viai 25 metai atgal su didžiau
siu pasiryžimu stojome tėvy
nės vadavimo ir atstatymo 
darban: mes rėmėme 
liūs finansiniai, 
krauju sau 
Šiandien
gos kartosis Lietuvoje. Lietu
vis turės kariauti ir vyti iš sa
vo tėvynės priešą, kas jis ne
būtų: rūdas, raudonas ar pil
kas.

Spalių 9 d. 1920 metų mums 
yra neužmirštama. Už tai mi
nėdami Lietuvos nepriklauso
mybę, minėkime netik dvasio
je, bet būkime tikrais savo tė
vynės mylėtojais, būkime pasi
rengę visus jos reikalavimus 

i sutikti, o ypatingai būkime 
pasirengę remti tėvynę finan
siniai, kas yra reikalingiausia 
jos vadavimui ir atstatymui iš 
griuvėsių krūvos. Per darbą ir 
kovą, matysime laisvą Lietuvą 
su sostine Vilniumi ir banguo
jančią jūrą su prieplauka Klai
pėda. A.D.

savo bro- 
o jie savo 

laisvę iškovojo, 
irgi tos pačios sąly-

h

Alfonsui, tėveliai 
linkėjo savo sūne- 
palaimos. Mes irgi 
Alfonsui geriausių

Parapijos klebonas kun. P. J. 
Juškaitis atsišaukia į tėvus, 
kurių sūnūs yra išėję karo tar
nybon, lapkričio, gruodžio ir 
sausio mėnesiuose, kad tėvai 
priduotų greitu laiku savo sū
nų vardus ir adresus kleboni
jom Tai reikalaujama J. 
Kardinolas.

E.

E. 
S.

VESTFIELD, MASS

Visi Amerikos piliečiai y- 
parapijos ra susirūpinę karo laimėjimu. 

Yra daug svarbių ir deda visas pastangas pagel- 
. reikalų. Todėl visos narės kvie- tėti savo vyriausybei, perka 
1 čiamos dalyvauti. Narė. Karo bonus, kad tik laimėjus

________ pergalę ir ne tik apgynus šios 
į Ketvirtadienį, vas. 4 d. Nor- kalies laisvę, bet taip pat, kad 
woodo ligoninėje, p. U. Paznio- išlaisvinus pavergtas tautas iš 
kienei padarė operaciją. Ašies vergijos. Amerikai lai-

Iš Chicagos atvyksta Sesuo mėjus karą, kitos tautos taip 
Lorenza. Kazimierietė, aplan- pat atgaus laisvę, atgaus ir 
kyti savo sergančią mamytę

I

nepriklauso-
Yra. U. Pazniokienę.

5 d., 8 vai. vakare, para- 
svetainėje, St.

Kviečiame visus

Karo Bonų Reikalu 
Susirinkimas

Sausio 22 d., parapijos sv«. 
tainėje įvyko lietuvių susirin
kimas. kurį sušaukė ir jį vedė 
p. A. F. Kneižys, Massachu
setts Lietuvių Karo Bonų Ko
miteto įgaliotinis. Paaiškinus 

i susirinkimo tikslą 
šiai jį užgyrus, eita prie valdy
bos rinkimo, kurion įėjo šie, 
asmenys: pirm. adv. Benjami-] 
nas Sykes: vice-pirm. Jonas 

James Pečiulis: rašt. Ona Pazniokai- 
dalyvau-

Vieni jų 
ligoninė-

1 tė; rašt. pagelb. Povilas Kru
čas; iždininkas Antanas Mic
kūnas, vaistininkas ir Balch 
Pharmacy savininkas.

Plačiai kalbėta apie Karo 
Bonų ir Štampų platinimą ir 
propagandos vedimą. Pagei
dauta, kad iždininkas p. A.

Sausio 30 d. apsivedė p-lė 
Mikalkevičiūtė su jūreiviu 
Bergman. Linkime linksmaus 
gyvenimo.

Sausio 31 d. išvyko savanoriu 
karo tarnybon J. Povilaitis. Jis 
stojo aviacijon. Linkime sėk
mių.

Konvertėlių Sistema
Mūsų klebonas kun. V. Pui

dokas nuo Naujų Metų įvedė 
visiems parapijiečiams, einant 
į bažnyčią, vartoti konvertė- 

Į liūs. Naujas bažnyčios palaiky
mui mokesčių būdas visiems 
patinka ir labai visi gražiai ir 
tvarkingai jo laikosi.

atgaus
p. mūsų pavergta Lietuva savo 

nepriklausomybę ir laisvę.
Mes, lietuviai turime dirbti 

ir aukoti kartu su kitais Ame-
1 rikiečiais, kad užtikrinti per- 

•alę. Prezidentas Rooseveltas 
jzu užtikrinęs, kad po karo vi
sos tautos bus laisvos. Pirkime 
Karo bonus ir štampas. Vieta 
pirkimui bonų yra patogi. 1140 
Washington St., nes pačiame 

ir vienbal- lietuvių centre. Vaistininkas 
t Antanas Mickūnas yra pasi
ruošęs visiems patarnauti. Ku
rie jau pirkote bonus, tai pa
duokite p. Mickūnui vardus ir 
už kiek pirkote.

Visi vieningai remkime mūsų 
vyriausybę ir karo vadovybę, 
o pergalė užtikrinta.

V. J. Kudirka.

DAYTON, OHIO

LANKĖSI KARIAI
Šią savaitę mus aplankė šie 

kariai: J. Mockevičius, tarnau
jąs Maryland. Mūsų Jonas jau 
yra baigęs technikos mokyklą 
ir paaukštintas vyr. puskari- 
ninko laipsniu; A. Auglis, tar
naująs Bostone, kur jis lanko 
N. E. Aircraft School: jūreivis 
J. Tamulynas: J. Frimantas ir 
grandinis J. Nemeikštis, tar
naująs S. Carolina, kur jis yra 
dantistų laboratorijoje pagel- 
bininku.

Yra daug ligonių, 
serga namuose, o kiti 
se. p. Aidukonienė po operaci
jos sveiksta ligoninėje, p. Fe
liksas Gikis, gyv. 1136 Wa-
shington St., pereitą sekma- Mickūnas savo vaistinėje įkūr- 
dienį. sausio 31 d. pasidavė o-j*W Karo Bonų stotį, kad lietu- 
peracijai Šv. Elzbietos ligoni
nėje. Brighton, Mass. p. Kodie- 
nė. gyv. Tremont St., serga na
muose, 
ligonių 
kituose 
riuose. 
gonius, 
(joms)

Gavęs žinių apie kitų 
padėtį, paduosiu žinias 

“Darbininko” nume- 
Melskimės už visus li- 

kad Dievas jiems 
grąžintų sveikatą.

liko nuliūdime žmoną Agotą ir 
du sūnus. Palaidotas vasario 1, 
iš Šv. Kryžiaus lietuvių par. 
bažnyčios.

Sausio 29-tą mirė Juozas S. 
Kavaliauskas, gyv. Deeds Avė., 
ilgametis parapijietis ir LRK- 

viai ir kiti galėtų nusipirkti SA 191 kp. narys. Velionis pa-
bonų ir gauti informacijų. 
Taipgi, kad paduotų vardus ir 
tie, kurie jau yra pirkę bonus. 
Ižd. Mickūno vaistinė —Balch 
Pharmacy yra: 1140 V7^shing-j Daytono Lietuvių R. K. Drau- 
ton St., kampas St. George St. i gijų Sąryšys metiniame susi

rinkime, sausio 25-tą, perrinko 
1943 metams visą seną valdy-

ton St., kampas St. George St.
Išrinkta komisija, kurios na

riai eitų j draugijų susirinki-

Sausio 29 d. vakare parapi
jos svetainėje įvyko kortavimo 
vakaras, kurį surengė Federa-' 
cijos 16 skyrius, tikslu, kad! 
gautu pelnu apmokėjus katali
kiškų organizacijų duokles Fe
deracijai. Parengimas pavyko 
neblogiausiai. Rengėjai taria 
širdingą ačiū klebonui kun. Pr. 
J. Juškaičiui už leidimą varto
ti svetainę, taipgi dėkoja rėmė
jams, kurie parėmė šį parengi
mą aukomis, po $1.00 aukavo 
šie: M. Norbutas, B. Jakutis ir 
P. Radaitis. Organizacijos tu
rėtų kreipti daugiau dėmesio į 
Federacijos skyriaus 
kiekviena iš jų turėtų 
atstovus dalyvauti 
susirinkimuose ir,
teikti paramos skyriui, tada 
susidarytų gyvesnis veikimas.

Draugiškas Parengimas
Praeitą šeštadienį pas Anta

ną ir Zuzaną Jonaičius, 11!X> 
Sycamore St. įvyko draugiškas 
parengimas. Nemažas būrys 
dalyvavo, gražiai pasisvečiuo
dami ir pasivaišindami vienas 
kitą. Visos aukos, kurios buvo 
sudėtos laike šio vakarėlio, yra 
paskirstytos visiems mūsų pa
rapijos ligoniams, kurie per il
gą laiką negali dalyvauti svei
kųjų tarpe ir darbuotis, kaip 
pirmiau Bažnyčios ir Tautos 
labui. Visi apturėję dovanas 
dėkingi visiems, kurie prisidė
jo prie to parengimo ir ypatin
gai Jonaičiams, kurie buvo to 
viso sumanytojais.

veikimą; 
išrinkti 

skyriaus 
daugiau

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 14 d., 6 vai. vakare,

Serga
Vaivada Pranas randasi No- 

ble ligoninėje, po sunkios ir 
pavojingos operacijos. Ligonis 
kasdien, eina geryn ir manome, 
kad Pranas greit galės po ilgos 
ligos grįžti į. savo šeimynos ir 
visų sveikųjų tarpą, ko iš šir
dies mes jam visi linkime.

Ramanauskienė Monika ran
dasi toje pačioje ligoninėje. 
Nors jau senai randasi tenai 
Daktarų griežtoje priežiūroje, 
bet dėl silpnos sveikatos opera
cija nėra galima pakol kas da
ryti.

Jutkevičius Viktoras Jr. nors 
tvirtas vyras, bet greit pagau
tas ligos nugabentas į ligoninę, 
ir po skaudžios operacijos žada 
greit grįžti namo. B.

Pirk Defense Bonds ir Stamps!
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VIETINĖS ŽINIOS
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ŽINUTES

Didesnės Salės
Negauname

Federacijos skyriaus valdyba 
ir Lietuvai Šelpti draugijos 
valdyba savo susirinkime svar
stė salės reikalą ir išrinko 
adv. A. Jankauską gauti dides
nę salę. Advokatas Jankauskas

DAKTARAI

Šou. 4476
Dr. Joseph F. Antanėlis

OPTOMETRISTAS
515 East Broadway 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir 
Penktadieniais 

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

ieškojo tinkamesnės salės, bet 
iš priežasties kuro taupymo, 
jos negavo. Taigi, mums vi
siems brangios Lietuvos Ne
priklausomybės metinės šven
tės apvaikščiojimas įvyks, kaipi 
jau pirmiau yra skelbta, Muni
cipal salėje, Broadway, So. 
Bostone, vas. 14 d., 2 v. p. p.,> 
1943 m.

Atsiminkime, kad šį metą su- 
eijia 25 metai nuo Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
akto. Atsiminkime, kad ta 
mums brangi Nepriklausomy
bė yra, šiuom tarpu, pavogta. 
Atsiminkime, kad šiame ap- 
vaikščiojime bus daug kalbų ir 
dainų. Atsiminkime visi ateiti 
į šį mūsų tautos Sidabrinį — 
sykiu ir kruviną jubiliejų.

Tautos Didžiausios Šventes

Vasario 16
MINĖJIMAS

Vadovybėje Federacijos Skyriaus ir Lietuvai 
Remti Draugijos įvyksta 

SEKMADIENĮ, 

Vasario-Feb. 14 d., 1943 
2-rą VALANDĄ PO PIETŲ 

Municipal Building Saleje 
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Bostone. Rengėjai — 17 Algir- St., So. Boston, Mass. Į arbatė- 
do Lietuvos Vyčių kuopa. Ko- lę kviečiami ir nepriklausą į 
mitetą sudaro — N. Traskey, šią draugiją. Prie arbatėlės bus 
J. Markelites, J. Trinka, F. Pe- ir pyragų, pyragaičių, 
treikis, A. Young, F. Razvad, 
p. Yankauskas, Al. Kleponis, ir 
Larry Svelnis. Komisija smar
kiai rengiasi, kad šokiai pavyk
tų. Jie pasamdė puikią Mickey 
Herberek orkestrą. Įžanga į šo
kius 55c. Tarnybos vyrams 25c. 
Šokiai tęsis nuo 7:00 ligi 12 v. 
L. Vyčiai kviečia visus su jais 
praleisti linksmai vakarą. Ir 
tuomi paremti Vyčių organiza
ciją. Rap.

L iet u vos Duktė.

Nuoširdžiai Dėkojame 
LRKSA 94 Kp.

Vardu LDS Centro Valdybos 
ir “Darbininko” Vadovybės 
nuoširdžiai dėkoju LRKSA 94 
Jaunimo kuopai, kuri per savo 
pirmininką Petrą Kupraitį pri
davė “Darbininko” palaikymui 
$10.00 auką. Labai ačiū.

A. Peldžius, “Darb.” adm.

BS^E9ESES«KSea>99E»«BBBB“ 

ris iš New Jersey, kur tarnau
ja prie Jungt. Valst. kariuome
nės aviacijos.

Kitas pp. Mockapetrių sūnus, 
kaipo radio mechanikas, dirba 
Mass. Institute of Technology 
prie eksperimentalių karo dar
bų. Rap.

Lietuvos Dukterų 
Arbatėlė

Lankėsi Korp. Mocka 
petris

globa

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

!
 OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro

Seredomia:—
|į Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Dienos pamaldos bus laiko
mos Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje, 10 v. r. Bus gie
damos šv. mišios su asista, sa
komas iškilmei pritaikomas 
pamokslas, ir teikiamas palai
minimas su Švč. Sakramentu.

savo gra-
namuose, 86 Cheever

Jis buvęs

Kalbės pulkininkas Grinius, Kun. Dr. K. Ur
bonavičius, Adv. K. Kalinauskas, Kapelionas 
Kun. J. Daunis, Paskolos Bonų Komisijonierius, 
ir Kamandierius Dr. Kasparas.

Muzikalę programos dalį patieks Šv. Petro parapi
jos choras, vadovybėje Muz. R. Juškos.

Bus aukos renkamos pavergtos tėvynės reikalams 
ir perduotos Amerikos Lietuvių Tarybai.

Visi kviečiami atsilankyti į Lietuvos Nepriklauso
mybės iškilmingą minėjimą ir bendrai pergyventi tau
tos 23 metų laisvą gyvenimą ir dviejų metų pragariš
ką žiaurią okupantų vergiją.

Jokios įžangos nebus. RENGĖJAI.

Lietuvos Dukterų po
Mot. Švč. D-jos arbatėlė įvyks 
vasario 21 d., 1943, 3 vai. po
sietų, “Darbininko” salėje, E

Pastaromis dienomis pas sa-į 
vo tėvelius Agotą ir Matą Moc- 
kaperius,, Dorchestery lankėsi , 
jų sūnus korporalas Mockapet-

Darbininko Kalendoriai Patinka

!

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour - 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą.
Pritaiko Akinfus

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

Vas. 2 d., mirė, ilgai sirgęs, 
Juozapas Baltrušis, 
žiuose
St., Milton, Mass.
stambus prekybininkas Water- 
bury, Conn. Jo sūnūs ir dukte
rys taip pat prekyboje darbuo
jasi. Velionis tapo palaidotas 
iš vietinės airių katalikų baž
nyčios, vasario 5 d.

Penktadienį, po Šv. Valandai, 
įvyks labai svarbus Maldos A- 
paštalavimo draugijos susirin
kimas. Apart kitko bus renka
ma nauja valdyba ir platina
mas organas “žvaigždė”. Kvie
čiami visi nariai ateiti pasi
melsti per šventą Valandą ir 
atsilankyti į susirinkimą.

★ Lankėsi Juozas Baltramai-^ 
tis iš Worcester, Mass. Atsi-j 
lankymo proga pasipirko kny- Mūsų 
gų.
★ Aną dieną p. Kazys Niau

ronis atvykęs į LDS kuopos 
susirinkimą užsimokėjęs savo 
metinę prenumeratą, suteikė 
Kalendoriaus fondan $1.00. Tą 
pat padarė ir p. Zabarauskie
nė suteikdama kalendoriaus 
fondan pusę dol. Ji nusiskundė 
nesveikata kojose, kuri ją var
gina. Buvo ir kitų nuoširdžių 
rėmėjų.

PADĖKA

ARBATĖLE

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomi3 nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai vak 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal sutarti)

Sekmadienį, Šv. Petro par. 
bažnyčioje, bus Blaivybės Sek
madienis. Visi pamokslai bus 
sakomi apie blaivybę. Svečiai

Antradienį, vasario 2 d., Mo
terų Sąjungos vietinė kuopa 
nutarė turėti šaunią ARBATĖ
LĘ, sekmadienį, vasario 7 d. š. 

_, “Darbinin
ko” salėje, So. Boston, Mass. 

nutarė vieningai

kunigai Tėvas A. Mešlis, S. J., 3 Val. po pietų>
ir kun. J. Daunis padės vieti
niams kunigams darbuotis Sąjungietės 
'bažnyčioje. Blaivininkai ir Tre- į sueiti ir susinešti dovanėles iš 
tininkai priims bendrai šv. Ko-: skanumynų ir kitokias, kad 
muniją šv. mišiose 9 v., Sodali- visus atsilankiusius apdovano- 
cijos šv. Komunija bus 10 v. j 
per Sumą.
dieną, 2:30 v. p. p.

1

jus. Taipgi jos nuoširdžiai
Jų susirinkimas tą kviečia visus prietelius ir jų rė-

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8

LANKĖSI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Res Šou 3729 Šou 4618

Uthuanian Fumiture Co.
M0VER8— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstano* 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

I

Telephons
80. BOSTON

1058

BayView MotorService
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių tšdirbyačių auto 
mobiliu*. Taisymo ir demoustravl 

mo vteta:

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

Joe Kapočlūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai

Antradienį, vasario 2 d. ‘Dar
bininke’ lankėėsi Cambridgie- 
čiai — pp. Juozas ir Ona Smil
giai ir jų sūnus “Al.” P-nas J. Į 
Smūgis yra buvęs LDS Centro 
pirmininku ir ilgus metus LDS 
8-tos kp. finansų sekretorium. 
P-nas Smilgis yra toniko išdir
bėtas ir turi biznį po vardu — 
Cambridge Bottling Co. Atsi
lankymo proga, pp. Smilgiai 
padėkojo už kalendorių ir 
spaudos fondui aukojo $2.00.

★ Tą dieną lankėsi p. Paulina 
Juškienė iš Arlington, Mass. 
Atsilankymo proga atnaujino 
LDS narystės mokestį ir auko
jo $1.00 kalendoriaus fondui.

★ Taipgi lankėsi saržantas p. 
Potembergas iš Cambridge. Jo 
tėveliai yra ilgamečiai LDS 8 
kp. nariai ir nuoširdūs ‘Darbi
ninko’ rėmėjai.

★ Trečiadienį, lankėsi 
Jacevičienė iš Bostono, 
lankymo proga nusipirko

“Darbininką 
fondui

gų, atnaujino 
kalendoriaus 
$2.00.

lankėsi

mėjus atsilankyti į jų rengia
mą arbatėlę. Reikia manyti, 

: kad sąjungietės šį kartą pasi- j
rodys šauniai, nes jau žinomas' 
jų vaišingumas iš praeities pa-i 
rengimų. Taigi visi į arbatėlę!]

didžiam nustebimui, 
mūsų prieteliai ir artimieji su
rengė mums “surprize” bankie
tą, tikslu atžymėti mūsų vedy
binio gyvenimo keturioliktas 
sukaktuves. Pareikštas mums 
prietelingumas visų susirinku
sių, verčia mus pareikšti mūsų 
nuoširdžiausią padėką visiems. 
Visiems atsilankusiems, o y- 
pač rengėjoms, kurios tiek 
daug darbo įdėjo, būtent: ma
no brolienei Martai ir Feliksui 

IKrauneliam, kurių namuose 
j tas įvyko; ponam Prakapam. 
kurie ten pat gyvendami labai 
daug prisidėjo darbu ir išlai
domis; ponam Ulevičiam už jų 
gražią dovanėlę; panelei Mar
celei Trainavičiūtei ir p-lei Mi
kalinai Ilkevičiūtei už jų nuo
širdumą besidarbuojant svečių 
ir viešnių priėmime ir dovanė
les. Ir visiems, kurie suteikė tą 
proga mums savo linkėjimus.

Lai jums visiems Dievulis at
silygina šimteriopai.

Adolfas-Veronika Ivanauskai.

★ “Darbininko” administracija kiekvieną dieną 
gauna daug laiškų su padėka už šių metų sieninius 
kalendorius. Štai jų keletas:
★ Alek. P. Krikščiūnas iš Washington Depot, Conn. 

rašo: “Kalendorių gavau, ačiū. Labai gražus ir tinka
mas, tikrai vertas pagyrimo. Kalendoriaus fondui 
siunčiu $3.00”.
★ B. Štoras iš Chester, Pa. rašo: “Prisiunčiu vieną 

dolerį už puikų kalendorių ir prašau nepamiršti ir ki
tais metais atsiųsti man kalendoriaus”.
★ A. Klevas, Waterbury, Conn. rašo: “Siunčiu dole

rinę už gražų kalendorių ir labai dėkoju, kad nepa
miršote manęs. Tikiuosi, kad ir kitais metais nepa
miršite”.

Šią savaitę sekantieji asmenys įstojo į Rėmėjų 
eiles:
S.

Vytautas Tamulis 
Kariuomenėje

Pagarsėjęs ir populiarus base- 
I bąli žaidėjas - metikas South 
Bostonietis Vytautas Tamulis 
dabar tarnauja Amerikos ka- 

į riuomenėje, Drew Field. Ta
mulis yra žaidęs su New York 
Yankees, St. Louis Browns, 
Brooklyn Dodgers. Philadel- 
phia Phils ir keliais žemesniais 
jauktais.

Vytauto brolis Julius, buvęs 
. Vyčių baseball ir basketball ra- 
telių vedėjas, jo sesutė (Aver- 
kienė) ir Mamytė tebegyvena 

; So. Bostone. Vytautas papras
tai žiemos metu žaizda vo bas
ketball su Vyčių 17-tos kuopos 
rateliu. Dabar, savo kariuome
nės dalyje dalyvauja baseball 
rately. Rup.

«

1|
I

Ona
Atsi-
kny- 
” ir 

aukojo

j.

VYČIŲŠOKIAI
VASARIO 6 dieną, vakare, 

įvyksta Lietuvos Vyčių Centro 
naudai šaunūs ŠOKIAI, Muni-

Viešnia. cipal Building salėje, South

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 i 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Viee-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Wiirfield St., So. Boston, Mas*. 

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

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Goul<l St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkvay 1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

948 E. Broadvvay. S. Boston, Mass.
Kasos 61. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai 
vakare, pobažnytir.ėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa.“ protokolu raštininke.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkai — Juozas Švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 6th St., So. Boston, Mass. 

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

i
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

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

I

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

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

Liudvika 
“Darbi-

< Tą dieną
Medonienė, atnaujino 
ninką”, ir kalendoriaus fondui 
aukojo S1.00.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Peritins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Ktinga, Sav

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

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- 

i 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.

(15-151

GRABO R1AJ

A. 
A.
A.
S.

Žičkienė, Dorchester, Mass................
K. Pranulis, Waterbury, Conn...............
K. Šankus, Brockton, Mass...................
G. Ozelis, L. I., N. Y................................
A. Erusevičius, N. Chelmsford, Mass. ...
D. Gricius, E. Pepperell, Mass. .............
E. Zailckienė, IVaterbury, Conn............
M. Babijonienė, St. Clair, Pa..................
Mrs. A. Švagždys, Chicago, III...............
M. Gutauskas, New Britain, Conn. .......
A. Ručinskienė, Cleveland, Ohio .........
Mrs. S. Stekson, Ozone Pk., L. I., N. Y.
B. Martunas, Terryville, Conn...............
H. Augys, Waterbury, Conn...................
P. Liubinas, VVaterbury, Conn...............
E. Audijeitienė, Watebury, Conn...........
M. Staknienė, Waterbury, Conn............
D. Matas, Waterbury, Conn...................

Žukas, Lawrence, Mass.....................
K. Steckienė. Hyde Park, Ma^ss.............
A. Andriuškevičius, Lawrence, Mass. ...
O. Baronienė, Lawrence, Mass..............
A. Petrusky, Shenandoah, Pa.................
A. Sudentas, Woburn, Mass...................
V. Mitchell, Nashua, N. H......................
J. Java, Mineville, N. Y..........................
B. Jakštienė, W. Lynn, Mass..................
J. Waynonis, Westfield, Mass................
A. Barkauskienė, Detroit, Mich............
K. Niauronis, So. Boston, Mass..............
Eva Zabarauskienė, Dorchester, Mass. .

Avinas, Vandergrift, Pa....................
Yaskus, Wilkes - Barre, Pa..............
Orantas, Waterbury, Conn...............
Krasauskienė, Chicago, III................

P. Bolevičius, Montello, Mass................
T. Kubilius, Montello, Mass...................
J. Treinavičius, Montello, Mass..............
M. Benesevičius, Waterbury, Conn.......
V. Ivanauskienė, So. Boston, Mass.......
V. Rutkaitis, Paterson, N. J..................
J. Jurgel, S. Groveland, Mass.
C. Sharris, E. Granby, Conn..................
A. Bagdonas, Lawrence, Mass. ............
P. Kulikauskienė, Lowell, Mass...........
J. ir O. Smilgiai, Cambridge, Mass.
O. Gaputienė, So. Boston, Mass.
P. Juškienė, Arlington, Mass..............
S. Jonaitienė, VVestfield, Mass. ............
O. Besasparis, Waterbury, Conn.
F. Janionis, Taftville, Conn..................
O. Jacevičienė, Boston, Mass. ............
L. Medonienė, So. Boston, Mass...........
B. Tamulevich, Brockton, Mass...........
O. Rekasie, Pittsburgh, Pa...................

Visiems Rėmėjams ir aukotojams nuoširdžiai dė-; 
ko jame už paramą ir aukas. t

I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK.Ž 
lietuvių graborius i* 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway.
SO. BOSTON MASS 

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

638 Dorchester Avė
Tel COLumbla 253*

CASPER
rUNERAl MOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mase

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* •
Baisa m uoto jas 

NOTARY PUBLIC 
Patam* vintas Dieną ir N a* t 

koplyčia Šermenim* Dyk* 
▼•I ŠOU Boston 1437

80 U Boston 3960
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NEW BRITAM, CONN
Lietuvos nepriklausomybės 

25 metų sukaktis bus minima 
šioje kolonijoje vasario 14 d.. 
po pietų, lietuvių svetainėje. 
354 Park St.

Sausio 27 d. įvyko ALRKF 
vietinio skyriaus ir LGD val
dybų bei draugijų atstovų su
sirinkimas. Paskirta diena, pa
vesta valdybai kviesti kalbėto
jus ir šv. Cecilijos chorą, ku
riam vadovauja p. Izabelė Jen- 
keliūnaitė. ir taip pat patarta 
valdybai tą dieną užprašyti 
šv. mišias.

Valdybą sudaro šie asmenys: 
pirm. P. Poškus: vice-pirm. P. 
Andriulionis: rašt. p. J. Janu
šonytė; ižd. J. Pitkevičius.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo dienoj surinktas au
kas nutarta pasiųsti A. L. T.

riai į Air Corps tarnybą Vita
lius P. Mičiūnas. buvęs Villa- 
nova Kolegijos studentas, pp. 
A. ir B. Mičiūnų sūnus, pp. Mi- 
čiūnai yra ilgamečiai LDS na
riai ir “Darbininko” rėmėjai, 
p. B. Mičiūnienė yra LDS Gar
bės narė.

Jaunuolis Vitalius pamylo 
skraidyti padangėse. Jis laiki
nai randasi Atlantic City. Lai
mingos kloties Vitaliau! Jis v- 
ra giliai dėkingas už įteiktas 
jam dovanėles vietinėms Sese
lėms Pranciškietėms. kun. V. 
Ražaičiui, pp. V. P. šimkam ir 
jų visai šeimai, savo krikšto 
mamytei p. O. Jenienei ir 
tiems jį atjaučiantiems.

m. pp.
Kauk-
Ave.,

ki-

Visi kviečiami dalyvauti šia
me iškilmingame Lietuvos ne
priklausomybės 25 metų su
kakties minėjime. Atėję išgir
sime turiningų kalbų, gražių 
dainų, ir galėsime prisiminti 
aukele pavergtai tėvynei Lie
tuvai. Broliai, lietuviai stokim 
į vieningą darbą pagelbėti mū
sų šaliai — Jung. Valstybėms 
laimėti pergalę ir išlaisvinti 
pavergtą Lietuvą ir išblašky
tus mūsų tautiečius.

KLEBONAS SVEIKSTA
Mūsų klebonas kun. M. Pan

kus sveiksta. Laukiame šią sa
vaitę sugrįžtant iš ligoninės. 
Lai Dievulis kogreičiausia grą
žina mūsų vadą vadovavimo 
darbui.

NAUJA PILIETĖ
Pereitą sekmadienį Šv. 

driejaus lietuvių par. bažnyčio
je tapo pakrikštyta pp. Vaznių 
pirmoji šeimos narė-dukrelė. 
Krikštynose dalyvavo
svečių ir viešnių, tarp kurių 
buvo kun. V. Ražaitis. 
Geraldas. pp. V. E. Petrošiai iš 
Bristol. pp. Petrošiai, pasinau
dodami proga, 
vo laikraštį
p. Vaznį, jaunos pilietės 
ką. Lai Dievas laimina 
pilietę ir jos tėvelius.

An-

daug

Tėvas

SAVANORIS DĖDĖS ŠAMO
TARNYBON

Sausio 30 d. išvyko savano-

užsiprenumera- 
"Darbininką” per 

diedu- 
jauną 
T. M.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Gruodžio 19 d., 1942
Mamertas ir Bronislava 
liai. gyv. 206 Wilson 
Kearny. N. J. gavo liūdną ži
nią. kad Vakarų Europoje, at-, 
liekant svarbius bandymus 
lėktuvu, gruodžio 14 d.. 1942
m. įvyko lėktuvo katastrofa, 
kurioj žuvo jų vienturtis sū
nus. elektros inžinierius, pir
mas leitenantas, Stasys J. 
Kauklis.

Velionis gimęs kovo 26 d., 
1919 m.. Kearny. N. J. Pradi
nius mokslus užbaigė Šv. Ceci
lijos par. mokykloje, o viduri
nius — Kearny High School. 
Mokslas jam labai gerai sekė- , 
si. Tėvelių padedamas ir Dievo 
pagalbos pasiprašęs, jis siekė 
aukštesnio mokslo. Jis įstojo į 

, Newark CoIIege of Engineer- 
ing, kur mokėsi 4 metus. Ją 
baigė birželio 13 d., 1941 m. su 
aukštais pažymiais bei pagyri
mais. Apie a. a. Stasio gabu
mus buvo rašyta labai plačiai 
anglų spaudoje. Kaipo inžinie- 

t rius. jis dirbo tik vieną mėne
sį. nes tuojau savanoriu įstojo 
į karo tarnybą, kur taip pat 
parodė savo nepaprastus ga
bumus ir buvo pakeltas ant
ruoju leitenantu ir paskirtas į 
Fort Monmouth, N. J., kur iš
buvo tik vieną mėnesį. Iš čia 
jis išsiųstas į Angliją, kur lan
kė Military College of Science. 
Mokėsi operuoti ir užlaikyti 
slaptą radio prietaisą. Užbai
gęs kursą, jis pasižymėjo nepa
prastu sumanumu. Jis buvo 
priskirtas prie Britų Armijos 
vienetų praktiškam darbui, ku
rį jis buvo išmokęs kolegijoje.

■ Ten jis gavo pirmojo leitenanto 
'laipsnį. Jis buvo Electronic 
Training grupėje. Būdamas tik

I

A. a. Inž. Leit. S. Kauklis

Šiuo laiku, kai žmonės daug 
dirba, tai tikrai į parengimus 
negalima nei žmonių sutraukti. 
Bet visgi turėtų šiuos parengi
mus atminti ir rimtai paminė
ti.

Iš jaunimo viens po kito vis 
"Laisvos šokiai, kur visi galės pasišokti, daugiau išeina į kariuomenę, ir 

Taipgi vasario 27, bus mini- paskutinioims savaitėms vėl iš
ėjo apie dešimts jaunikaičių. 
Iš šios kolonijos jau tarnauja 
apie pusantro šimto jaunuolių.

Bridgeport, Conn. — Vasario reikalais.
14. šv. Jurgio parapijos sve
tainėje įvyks Lietuvos Nepri- pai. Visi turėtų atminti šią die- 
klausomybės paskelbimo 25;ną ir gražiai paminėti. Po pro- 
metų sukakties minėjimas. Bus gramo bus pasilinksminimas— 
dainų ir vaidinimo 
Lietuvos Atgarsiai” programa.1 
kurią išpildys parapijos chorai ma 50 metų Šv. Jurgio draugi 
ir solistai. Taip gi priaugau- i 
čiųjų mergaičių grupė šoks lie-- 
tuviškus šokius. Kalbėtojai vi- į buojasi, kad viskas gerai pa- Linkėtina jiems geriausios lai- 
sus supažindins su Lietuvos ' " ~

Bus pardavinėjami
Amerikos karo Bonai ir štam-

I 
jos gyvavimo, jubiliejus. Drau
gijos valdyba ir komisija dar-

I vyktų. mės.

Neapsakomas Džiaugsmas
Iš visur pasisuka j

Oto Goto
CIGARETUS

P Loriliard Compan’—Es«blishe4 l CO

nauja: pasidžiaug sammy

GERKLĘ-ERZINANČIŲMAŽIAUSIA kokybių
TARS AND RĖSINS

MAŽIAUSIA nikotino
Kaip parodyta bepartyvMkų nepri
klausomų tyrinėjimų 7 vadovaujan
čių, rūšių cigaretų, padarytų 
Reader’s Digest.

Reader's Digest nebando iškelti Old Gold pardavimu, ar pa
brėžti viršenybę vienį ar kitį iš 7 rūšių cigaretų. Dėlto, pir
miau ir po išduoto raporto — daugelis tūkstančių rūkytojų 
pasuko į Old Gold. turėdami smagumą iš pridėtų nepalygina
mai brangiu tabako Latakia lapų.

KAYE-S BANO IR SVEČIŲ: TREČIADIENI 8 VAL. V. 18 WEEI

8
tuvos rėmėjai ir pavyzdingi 
šios šalies gyventojai.

Velionis sūnus ta:p pat buvo 
patriotas šios šalies ir kartu 
labai mylėjo savo tėvų kalbą. 
Jis buvo pasiryžęs, užbaigti 
mokslus, važiuoti į nepriklau
somą Lietuvą. Karas suardė 
jo planus. Todėl jis savanoriai 
įstojo ginti šią šalį nuo prie- 

! šų ir tuo pačiu pagelbėti Lie
tuvai atgauti nepriklausomybę 
ir laisvę. Deja, Dievas jam Turtuolių, 
skyrė kitokį likimą.

Liko dideliame nuliūdime tė
veliai Mamertas ir Bronislava 
Kaukliai ir du velionio dėdės— 
Jonas ir Pranas Stasilioniai. p. 
Jonas Stasilionis yra nuošir- 

I dus “Darbininko” bendradar
bis.

p. Mamertas Kauklis paeina j 
iš Smilgių par., Dapšionių kai-į 
mo, Panevėžio apskr., o p. Bro
nislava Kauklienė paeina iš 
Sidabravo par., Taukočių kai
mo.

Nors pp. Kaukliam jau buvo 
' pareikšta užuojauta LDS Cen-

■ tro valdybos vardu gruodžio 
mėn. pabaigoje, kaip tik gavo
me žinutę apie žuvusį jų myli- 
miausį sūnų Stasį lėktuvo ne
laimėje, bet negalima nepakar
toti mūsų visų LDS organizaci
jos Centro Valdybos, “Darbi
ninko” redakcijos ir adminis
tracijos gilių užuojautos žo
džių. Lai Dievas jus, pp. Kauk
liai laiko ilgus metus geriau
sioje sveikatoje, o jūsų mylimo 
sūnelio vėlei lai suteikia ramy
bę amžinybėje. Taipgi reiškia
me gilią užuojautą ir pp. Jonui 
ir

l

Nariai ir narės atsilankė į 
susirinkimą skaitlingai, su tik
slu, kad užsimokėjus už laik
raštį "Darbininką”. Tai gražus 
ir girtinas dalykas, šiuomi pa
sirodo, kad lietuviai katalikai I 
mėgsta skaityti “Darbininką” į 

ir trokšta jį palaikyti. Remia, 
netik užsimokėdami savo na
rystės duokles iš anksto, bet ir 
aukomis. Tai ko daugiau iš 
darbo žmogaus galima norėti? 

milijonierių, kaip
kitataučiai, mes dar savo tar
pe neturime. Kiekvienas valgo
me duoną uždirbtą savo pra
kaitu.

23 metų amžiaus paaukojo 
vybę už šią šalį.

Tokia buvo Dievo valia!
Velionis priklausė prie Lie- • 

tuvos Vyčių Algirdo 90 kuopos 
nuo pat jaunų dienų, prie Šv. * 
Vardo draugijos jaunamečių! 
skyriaus, prie beno, kuriame 
jis gerai grodavo, prie LRKSA 
165 kp. ir kurį laiką ėjo atsa- 
komingas finansų raštininko 
pareigas. Priklausė prie Dievo 
Motinos Sopulingos lietuvių 
parapijos ir lankė jos bažnyčią, 
kas mėnuo priimdavo šv. Ko
muniją. Nerūkė nei negėrė 
svaiginamųjų gėrimų. Buvo la
bai gražiai išaugęs, šešių pėdų 
aukščio, šviesiaplaukis, rimtas 
ir be jokios puikybės jaunikai
tis. Jis buvo visų mylimas. To
dėl ir karo tarnyboje jis buvo 
visų mylimas.

A. a. inž. Įeit. Stasio Kauklio;I
tėveliai gavo daug užuojautos 
laiškų, telegramų.

K. S. Stice, Lt. Col. Signal 
Corps Commanding, rašo pp. 
Kaukliam:

“Ali of us who knew Stanley 
had developed a great regard 
and friendship for him”.

Toliau rašo apie jo eitas pa
reigas ir sako:

“Becouse of his excellence in 
performing these duties your 
son was promoted to the rank 
of First Lieutenant on 30th 
May, 1942 with his date of 
rank effective from lst Feb- 
ruary 1942. Shortly thereafter, 
in June 1942, because of his 
technical effieciency he was 
detailed to an important posi- 
tion of research 
mental work...” 

į A. a. inž. 1
palaidotas iškilmingai 
džio 19 d.. 1942 m. Amerikos 
Militarėse kapinėse. Laidotu- 

įvėse dalyvavo aukštieji Jung.
Valstybių ir Britanijos kari
ninkai. Iškilmingas pamaldas 

! atlaikė Jung. Valstybių kape- 
ilionas, kun. Francis J. Horgan, 
! kuris taip pat prisiuntė pp. į 
i Kaukliam užuojautos pareiški- Į 
Imą.
| Velionio karstas buvo ap
dengtas Amerikos žvaigždėta i 
vėliava; laidojant paleista trys! 
šūviai ir trimito balsai. Ant 
naujai supilto a. a. Stasio Kau- 
klio kapo uždėta gėlių vainikai 
jo tėvelių vardu, karininkų or
ganizacijos ir Britų karininkų 
ir civilių personalo vardu.

A. a. inž. Įeit. Stasio tėveliai, 
Mamertas ir Bronislava Kauk- 
liai yra LDS organizacijos il
gamečiai nariai ir “Darbinin-

gy-

Pranui Stasilioniam.

C.BROOKLYN.N.Y
GRAŽIOS VESTUVĖS

O.

Tamsūs dūmai verčiasi visur 
iš dirbtuvių kaminų, ratai su- 

■ kasi, mašinos ūžia, žmonės 
I skubiai dirba, prakaituoja die
ną, naktį — truškina jėgas 
diktatorių. Gale darbo savai
tės, jie gauna už tai ne menką turi savo parapijos 
atlyginimą. Nors pragyveni- vįškų parengimų, kaip kitose 
mas brangus, tačiau nelaidūnas kaimyninėse kolonijose, 
darbininkas ir taupi namuose turime gavę pamiršti ir 
šeimininkė gali gražiai gyventi. gergtį kaimynų gražiais 

!gijų darbais, ypač radio 
Benesevi- • i-amomįs. Mes klausomės 

atosto- ramos ig Waterbury, iš
Britain ir Darbininkų Radio 
programos iš Boston, Mass., 

i kurią labai gerai girdžiame.
1

į Laikraštis “Darbininkas” vi
sados mums gerai ir greitai 
patarnauja įtalpindamas ilgas 
ar trumpas žinutes ir paduoda- 

. mas naujausias žinias ir gra
žius straipsnius. Džiaugiamės 
laikraščiu “Darbininku” ir jo 
išleistu gražiu sieniniu Kalen
dorių. Skaitytojai neturėtų pa
miršti “Darbininko”, turėtų jį 
platinti 
skaitytojų, 
rašytis į LDS. 
bininkų Sąjungą), 
narys, užsimokėjęs tris 
rius arba mokėdamas po 25c. 
kas mėnuo gauna laikraštį 
“Darbininką” be jokių ekstra 
mokesnių.

Nors darbininkai dirba ilgas 
valandas dirbtuvėse, kad lai
mėjus šį žiaurų karą, bet lais
vu laiku nuo darbo visuomet 
ras suraminimą skaitydami 
laikraštį “Darbininką”.

Nenusiminkime, kad jei trūk
sta šio bei to, nes tai yra maž
možiai palyginus su Europa. 
Būkime pasirengę sutikti sun
kesnius laikus, jeigu būtų rei
kalaujama. kad laimėti perga
lę. Dirbdami vieningai tikrai 
laimėsime pergalę. Pirkime 
Karo bonus ir štampas. Aš esu 
tikras, kad alijantai laimės ka
rą geg. 22. 1944. A.P.K.

Pirk Karo Bonus šian- 
u’!dien. Jie tave ryt išlaikys.

- truškina jėgas 
Gale darbo savai-

Washington Depot. Conn.
Šiame miestelyj lietuviai ne- 

nei lietu-

i
I

išauklėjo 
tarnauja 
(a staff

Klierikas Bronius 
čia praleidęs linksmai 
gas namie su savo tėveliais grį
žo į Baltimorės Seminariją tęs
ti toliau mokslą.

Pp. Benesevičiai 
tris sūnus. Juozas 
USA kariuomenėje
sergeant); Bronius eina moks
lą; Jonas, jauniausis, 18 metų 
amžiaus rengiasi į kariuome
nę. Tėvelis Martynas Benesevi-' 
čia yra ilgametis “Darbininko” 
skaitytojas ir LDS 5 kuopos 
narys. Pp. Benesevičiams ir jų 
šeimai linkime geriausių sek- į 
mių gyvenime.

I

Mirė Rozalija Šiopienė, ilga- 
s nario. 

Prano Šiopio žmona.
Iškilmingai palaidota sausio 

mėn. 27 d., iš Šv. Juozapo par. 
bažnyčios, naujame Šv. Juoza
po kapinyne.

LDS kuopa reiškia gilią už-: 
uojautą p.p. Šiopiui ir liku
siai šeimai, jų liūdnoje valan
doje, o mirusios vėlei amžiną 
ramybę.

Paskutiniu laiku labai padau- mečio LDS 5 kuopos 
gėjo vestuvės ir visos veik su 
kariais. Tik gaila, kad ne visos 
lietuvaitės išsirenka savo gyve
nimo draugus lietuvius. Bet 
šios vestuvės atsižymi tuomi, 
kad abu jaunuoliai lietuviai.

Šliūbas įvyko sausio 23 d., 
9:30 ryte, Šv. Jurgio par. baž
nyčioj, laike mišių, kurios bu-. 
vo atnašaujamos jaunųjų ia- 
įtencijai. Jaunoji p-lė Jadvyga 
’ Valioniūtė susituckė su kariu 
1 seržantu Andrium Jančium.
Gražų įspūdį darė, kuomet pri
ėmė šv. Komuniją netik jauna
vedžiai, bet ir jų palydovai Pa-I 
broliu buvo jaunojo draugas 

and experi-|įrgi karys’ ° PamerSe jaunoJ°
; sesutė. Vestuvių pokylis įvyko

Įeit. Stasys Kauklis ■>aunosios tįveIių namuose 3“
o i Plymouth St. Jaunasis kilęs iš į je 

® i TTrrn_ v»___ t>_ _ i_; Wilkes - Barre, Pa., skaitlin
gos. 11 narių, šeimos. Gražiai 
vartoja lietuvių kalbą. Jo bro
lis Petras taip pat tarnauja ka
riuomenėj.

Jaunoji — Valioniūtė pavyz
dinga jaunuolė, išauklėta kata- 

į likiškoj - lietuviškoj dvasioj. 
!tad jai nebuvo sunkumo susi
rast sau gyvenimo draugą 
rą lietuvį bei pavyzdingą 
nuolį, uolų karį.

Linkėtina jauniesiems 
žaus laimingo šeimyniško gy
venimo.

Lik-
jau-

Moterų choras uoliai rengia
si. prie pirmo. Šv. Juozapo pa
rapijos metinio koncerto, ku- 

I ris įvyks šio mėn. 28 d. parapi
jos auditorijoje.

Choras susideda vien tik iš 
vedusių moterų. mėgstančių 
dainas ir muziką. Suorganizuo
tas Moterų Sąjungos 43 kuo
pos iniciatyva. Gieda bažnyčio-

• šv. mišiose dešimtą vai. 
kiekvieną sekmadienį. Jų švel
nūs, harmoningi balsai sugrau
dina nevieną 
dant kareivių 
užprašo, tėvų 
gija kiekvieną 
tinį sekmadienį.

Chorą lavina ir vadovauja 
komp. A. Aleksis. J.T.

bažnyčioje gie- 
mišiose, kurias 
ir savųjų drau- 
mėnesio pasku-

gra-
Piety Amerikoje Kelionės 

įspūdžiai

Mes 
pasi- 
drau- 
prog- 
prog-
New

“Darbininko”,
surasti daugiau 

Taipgi patartina 
(Lietuvių Dar- 

Kiekvienas 
dole-

BALIUS
Vasario 13 d. Jaunų Moterų 

d-ja rengia Valentino dienoje 
i šokius, kurie įvyks parapijos 
svetainėje. Gros Avižonio or
kestras. Bus skanių užkandžių 

j ir gėrimų. Tikimasi daug pub- 
ko”’skaityloaji ir rėmėjai. Jie jlikos- Jaun^ Moten* Parengi-

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

Boston. Mass

Maldaknygė
“Darbininke” galite gauu ką 

tik išėjusią iš spaudos didelė- 
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio 
išleistą maldaknygę — “Maldų 
Šaltinis”, ši maldaknygė yra 
paranki kaip vyrams, taip ir 
moterims, nes ji yra nedidelio 
formato 
Storumo 
apdarai, 
gražus 
kryžius 
$2.50.

i

— 5’4 x 3% colių, 
apie pusę colio, odos 
ant kurių įspaustas 

auksinis simbolis — 
karūnoje. Kaina tik

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

taip pat priklauso ir prie kitų 
I katalikiškų organizacijų ir yra 
į jų nuoširdūs rėmėjai. Nors jie 
nėra turtingi, bet Dievui pade
dant, sūnui leido pasiekti auk
štus inžinierio mokslus. Jie 

[ prenumeruojasi lietuviškus ka- 
talikiškus laikraščius, priklau- 

1 so prie lietuvrškų katalikiškų 
‘į organizacijų ir pas remia pagal 
Iišgalę: jie yra nuoširdūs Lie-

, mai visuomet būna įdomūs.

WATERBURY, CONN
IŠ MŪSŲ PADANGĖS 

Šių metų sausio mėn. 24 d., 
pirmą vai. po pietų, Šv. Juoza
po parap. patalpose įvyko Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos 
vietinės kuopos, narių susirin
kimas.

Užsisakykite Toniko Pas Mus ;
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graffon Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130į-R

i
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