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Sausio 22 d. “Darbinin

ko” numeryj tilpo žinia, 
kurią telephonu ir vėliau 
raštu pridavė kun. P. 
Strakauskas, Lovvellio lie
tuvių parapijos klebonas, 
kad Lowellietis kongres- 
manas p. Bart J. Callery,, 
Jr., legislatūros švietimo 
komisijos narys, įnešė į 
Massachusetts valstybės 
kongresą bilių, būtent, 
kad lietuvių, portugalų ir 
lenkų kalbos būtų dėsto
mos viešose aukštesnėse 
mokyklose, jeigu vaikų 
tėvai ar vaikų globėjai 
raštu to reikalautų, ir jei
gu atsirastų mokykloje 
nemažiau 15 mokinių, no
rinčių tas kalbas mokytis.

Bilius įneštas, tačiau 
patys lietuviai labai ma
žai į tai kreipia dėmesio. 
Kiek teko sužinoti, tik ke
li iš lietuvių pasiuntė kon- j 
gresmanui p. Callery, Jr. | 
padėkos ir prašymo tą bi-! 
lių remti laiškus. Kodėl 
taip yra? Ar gi mums ne
berūpi, kad mūsų vaikai 
turėtų progą mokytis sa
vo tėvų kalbos?

Patartina kiekvienam 
lietuviui ir lietuvaitei, nie
ko nelaukiant, rašyti kon- 
gresmanui p. Bart J. Cal
lery padėkos ir prašymo 
laiškus, kad atėjus biliaus 
svarstymo laikui, kon- 
gresmanas turėtų ma
žiausia 20,000 laiškų, kai
po įrodymą, kad lietuviai 
reikalauja viešose mokyk
lose dėstyti lietuvių kalbą.

Laiškus rašyti šiuo a- 
dresu: Bart J. Callery, 
Esq., 9 Bourne St., Lowell, 
Mass.

Jakavonis Užmuštas Darbe

Vasario 10 d., Fore Ri- 
ver laivų statybos kieme 
du darbininkai prarado 
savo gyvybę, statydami 
taisomo laivo kompart- 
mentą. Žuvusieji darbi
ninkai yra šie: Ernest Ju- 
bett, gyv. 563 South Main 
St., Sharon, penkių vaikų 
tėvas, ir Motiejus Jakavo
nis, 31 m. amžiaus, gyv. 
852 Crescent St., Brock- 
ton, Mass. Pastarasis yra 
p. Julės Jakavonytės, įžy
mios veikėjos ir visuome- 
nininkės brolis. Reiškia
me gilią užuojautą p. Ja- 
kavonytei ir visai Jakavo- 
nių šeimai.

Abu žuvusieji darbinin-' 
kai buvo įėję į mažą laivo' 
kambarėlį, kur jie ruošėsi I 
litavimo (welding) dar-; 
bui, kaip staiga kilo gais
ras. Jie jokiu būdu nega
lėjo išeiti ir niekas nega- 
Įėjo jų gyvų iš ten ištrauk
ti, nors ir bandė įvairiais 
būdais. Kada juos iš ten 
ištraukė, tai abu jau buvo 

Į negyvi.

Mirė Įžymus Veikėjas 
Kazys Dryža

Fondas Nepasiekė Užsi
brėžtos Sumos
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Japonai Buvo Priversti Apleisti 
Guadalcanal Salą

Washington, vas. 11 — buvo susektas ir areštuo- 
Amerikos laivyno sekreto- tas. Teismas paskyrė jam 
rius Knox pranešė, kad $5,00 kauciją. 
Japonai buvo priversti iš- j kaltinamas už 

likusius ka-;Service akto sulaužymą.
į Jung. Valstybių proku
roro asistentas Edward

Į A. Kallick pasakė Tuggle: 
“Tu esi pirmas tos rūšies 
nuo drafto išsisukinėtojas 
šioje šalyje. Kol kas nėra 
rekordo kito vyro, kuris 
būtų panaudojęs tokias 

Į priemones išsisukti nuo 
karo tarnybos”.

traukti savo i’’ ‘
reivius iš Guadalcanal sa-į 
los, nes jų belikęs mažas 
skaičius negalėjo atsilai
kyti prieš Amerikos kari
nes jėgas.

Japonai taip pat pareiš
kė, kad pasitraukė iš Gua
dalcanal salos. Visa sala 
dabar yra Amerikos ka
riuomenės valdžioje.

—
Japonai Neteko 57 Laivų

Jis dabar
Selective

Bridges Negali Išsisukti 
Nuo Deportavimo

Priekyje — Šv. Onos bažnyčia Vilniuje, apie kurią Napoleonas, kai varėsi > 
Maskvą, išsireiškė, kad tai yra gražiausia bažinyčia, iš jo matytų. Jis norėtų ją 
nukelti į Paryžių... Taip, tai yra viena iš daugelio Vilniaus puošmenų, kurios 
primena Lietuvos sostinės Vilniaus įkūrėjus, nes ji stovi Gedimino pilies pašlai- mi prieš Amerikos ir Aus
tėje ir skelbia, kad čia gyveno garbingi lietuviai... tralijos karo jėgas, Japo-

nai neteko 57 karinių lai
vų, ir daugiau kaip šimtas 
jų buvo išmušti ir karo

Iš Kharkovo Miesto
užėmė Pesčenaja

mylių į rytus nuo Kharko-1
vo.

Visuose kautynių fron
tuose rusai ne tik atsiima! 
miestelius ir kaimelius, 

o virš to turi mokėti laiką šių didina spaudimą gal bet taip pat užgrobia prie- 
ir pusę ir 6 dienų darbo būti su tikslu apsupti 
savaitė paliekama sava- Kharkovo miestą”, 
noriai.

An5“^"“" Naciai Ištraukė Armiją
---------- i |v izi i

New York, vas. 11 —So- 
lomons salose, bekovoda- San Francisco, Cal. — 

Šiomis dienomis Jung. 
Valstybių Federalis teis
mas svarstė Harry R. Bri
dges, CIO laivokrovių uni
jos pareigūno, apeliaciją, 
kurioj jis prašė teismo 
sulaikyti jo deportavimą į 
Australiją.

Federalis teismas Brid- 
ges’o apeliaciją atmetė.

Kaip žinoma. Jung. Val
stybių generalis prokuro
ras Biddle yra įsakęs 
Bridges deportuoti už jo 
komunistinę veiklą, kaipo 
svetimos šalies pilietį.

Taigi, atrodo, kad Brid
ges negalės išsisukti nuo 
deportavimo.

i
Washington, D. C., vas. i

11 — Smulkiųjų anglių 
kasyklų savininkai priėmė 
John L. Lewis, angliaka-' Londonas, vas. 11 — rusai 
šių unijos pirmininko, pa- Stockholmo koresponden- miestelį, kuris yra tik 18 , 

i siūlymą įvesti neprivers- tas praneša, kad Vokieti- 
tiną 6 dienų darbo savai- jos nacių armija pasitrau- 
tę. Tačiau sutartyje yra į-.kė iš Kharkovo miesto, ir 
rašytas punktas, kad dar- sako, jog Berlynas pareiš- 
bo savaitė yra 35 valandų, kęs, kad “rusai iš visų pu-

I

Panaudojo Mirusio Žmo* 
gaus Drafto Korčiukę

Baigiant ruošti “Darbi
ninką” spaudai, gavome 
p. K. Vidikausko praneši
mą, kad pereitą sekmadie
nį, vasario 7 d. staiga mirė 
įžymus veikėjas, katali
kiškos spaudos uolus rė
mėjas, “Darbininko” ben
dradarbis Kazys Dryža.

Palaidotas iškilmingai 
iš Šv. Kazimiero lietuvių 
par. bažnyčios Šv. Kry
žiaus kapuose ketvirta
dienio rytą, vasario 11 d.

Surūkė 235 Bilijonus 
Cigaretų

Washington, D. c.
Trečiadienio vakare, 

sario 10 d. užsibaigė 
džiojo Bostono Suvienyto 
Karo Fondo vajus, per ku
rį buvo užsibrėžta surink
ti $7,800,000.00. Dar trūk
sta $134.908.94 iki užsi
brėžtos sumos. Tačiau dar 
gali pasiekti tą sumą, kuo
met bus suvestos galuti
nos skaitlinės.

Didžiojo Bostono žmo
nės, gyvenantieji 49 mies
tuose ir miesteliuose, už
pildys tą trūkumą padi
dindami savo aukas. Ge
neralis pirmininkas Char- 
les C. Cabot, kurį rėmė 
40,000 savanorių Fonde. 
kolektorių, atsišaukė į vi
sus aukotojus, su kuriais 
nebuvo susisiekęs, kad jie 
tuojau susisiektų su vieti
niais Fondo centrais, arba 
su centraliniu ofisu, 70 į 
Federal St., Boston, HUB- 
bard 8600.

Daugelis jau padidino 
savo aukas vardu karei
vių, kad įrodyti, jog vyrai 
naminiame fronte atlieka 
savo pareigas, kuomet jie 
viską atiduoda karo eilė
se.

va-
Di-
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Jis buvo LDS 13 kuopos Vas. 11 — Internal Reve-
_ *i_____________ A kad A- 

merikiečiai surūkė per 
metus 235,840,459,145 ci- 
garetus.

narys, buvęs ilgametis tos nue Biuras sako, 
kuopos valdybos narys.

Lai Dievas suteikia a. a.
Kazio Dryžo vėlei amžiną 
ramybę.

(Kitame “Darbininko” nu- 
meryj tilps a. a. Kazio Dryžo 
atvaizdas ir platesnis aprašy
mas).

Sakoma, kad rusai smar
kiai bombarduoja miestą, 
ir jiems beliko tik 6 my
lios iki miesto. Kada ru
sai užėmė miestelį Čugu- 
jev, tik 22 mylios į pietry- 
tus nuo Kharkovo, ir mie
stelį Volčansk. tik 36 my
lios į šiaurės rytus, tai na
ciams sudarė rimtą pavo
jų būti apsuptiems. Taipgi

šo daug ginklų, amunici
jos ir kitokių karo pabūk
lų.

Kaukaze eina smarkūs 
mūšiai. Rusai veržiasi 
prie Azov jūros.

Philadelphia, Pa., vas. 11Į 
— Šiomis dienomis vai-! 
džios agentai susekė, kad; 
tūlas Jerry Tuggle, 28 m. i 
amžiaus, kokiu tai būdu 
gavo mirusio Normąn 

įHolden drafto korčiukę ir 
ją nešioja, kad išvengti 
karo tarnybos. Tačiau jis

Kaltina Devynius Už 
Papirkimų

Dideli Japonų Nuostoliai 
Guadalcanal Saloje

Bombarduoja Japonus 
Burmoje

New Delhi, Indija, vas.I 
11 — Anglijos lakūnai
bombarduoja Japonų tvir
toves Burmoje. Padaryta 
dideli nuostoliai. Visi An
glijos lakūnai laimingai 
sugrįžo į savo vietas.

i

VVashington, vas. 11 — tus ir gasolino stočių ve- 
Amerikos karo vyriausy- dėjus, kad jie apsisaugotų 
bės apskaičiavimu, nuo apgavikų, kurie persista- 
30,000 iki 50.000 Japonų to Office of Price Admi- 
kareivių buvo nužudyta nistration (OPA) inspek- 
Guadalcanal saloje. Dau
giau kaip 1100 lėktuvų 
buvo nušauta, 72 laivai 
nuskandinti.

Išvydami Japonus Iš sa
los, Amerikos kareiviai 
paėmė daug karo ginklų, 
maisto sandelius ir įvai
rios žaliavos. Japonai bu- kelyje, jeigu kartu su jais 
vo tvirtai įsitaisę saloje, 'nėra policininko. Taipgi

Amerikos kariuomenė,, inspektoriai, nuėję į gaso- 
turėdama tą svarbią salą, ]įno stotis, turi parodyti 
galės įsirengti bazes ir iš|Savo kredencialus. Jeigu

IWashington, D. C 
___________________________________________  11 — Jung. Valstybių ge

neralis prokuroras Biddle 

Raudonieji Užėmė Belgorodą mus, sąmokslą nuskriaus-1
* w c ti Jung. Valstybes ir klas

tingus reikalavimus yra 
kaltinami devyni asme
nys. Sakoma, kad pagal 
sutartis su Triumph Ex- 
plosives, Ine., Elkton, Md., 
valdžia permokėjusi $1,- 
418,617 daugiau už armi
jos ir laivyno amuniciją.

Triumph Explosive į- 
staiga, svarbi karo me
džiagos išdirbėja, nuo .spa
lių 13 d. pereitų metų, 
Prezidento Roosevelto į- 
sakymu. yra Laivyno De- 
partmento kontrolėje, ku
ris ir iškėlė tuos visus ne
normalumus ir kaltini
mus.

i Kaip praneša, kaltina- 
nesuprantamai maišiais yra: Gustav H. 

pasireiškęs dabartinis ap- Kann iš Pittsburgh, 
sunkinimas įsigyti svarą Triumph prezidentas, ir 
sviesto, pamažėl ryškėja. Joseph B. Decker iš Elk- 
Sakoma, kad greitu laiku ton, egzekutyvis vice-pre- 
sviesto kvota atsieis kiek- zidentas ir vedėjas, kurie 
vienam asmeniui po 13; 
svarų į metus. Ligi šiol e-| 
są buvo palaikoma 16 sva
rų sviesto asmeniui į me
tus. Taip bent statistika 
parodo, bet praktikoj ne
visi gali dabartiniu laiku 
gauti, kad ir 13 svarų į 
metus. Gal. kai bus įvesta 
paskirstymas, tai tuomet 
kuponai ir išlygins tą tei
sybę visiems.

Londonas, vas. 11 — So- riuos vokiečiai skubiai be- 
vietų Rusijos vyriausybė 

I praneša, kad jų kariuome- 
įnė užėmė Belgorodą, svar- 
, bų geležinkelių centrą. 
'Nuo Belgorodo rusai va- 
irosi link Kharkovo, Uk
rainos industrijos centro 
miesto, kuriame vokiečiai 
yra įsistiprinę. Užėmę 
Kurską, rusai užėmė dau
gybę ginklų ir maisto, ku-

Dies Komitetas Laimėjo 
Kongrese

sitraukdami paliko.
Iš pranešimų aiškėja, 

kad vokiečiai skubiai 
traukiasi iš Rusijos, ne
darydami didžių pasiprie
šinimų rusams. Hitleris 
gal nori ištraukti kariuo
menę iš Rusijos ir sudary
ti tvirtą apsigynimo vietą 
prie Rusijos - Lenkijos 
sienos, ir pasiūlyti ru
sams taiką. Stalinas yra 
pareiškęs, kad jis tik nori 
vokiečius išvaryti iš Rusi
jos. Tačiau yra abejotina, 
ar Stalinas sutiktų priim
ti Hitlerio pasiūlytą taiką.
★ Taip

•» vas.

toriais. Jis praneša, kad 
atsirado asmenų, kurie 
persistato OPA inspekto
riais.

j Bresnahan pažymėjo, 
kad tikriesiems OPA ins- )
pektoriams yra įsakyta 

i nestabdyti automobilių

1
galės įsirengti bazes ir iš
čia bombarduoti Japonus, jįe neturi arba vra įtarti- 
artimose salose.

Apsisaugokite Apgavikų

Massachusetts OPA di
rektoriaus pareigas einąs 
Lawrence J. Bresnahan į- 
spėja visus automobilis-

ni, tai su tokiais visiškai 
nesiskaityti.
ta. kad po tokių 
gacijų” 
vedėjai neberado gasolino 
kuponų.

Taigi apsisaugokite ap
gavikų.

Yra sužino- 
“investi- 

gasolino stočių

Remk šios šalies apsigynimą.
Pirk Defcnse Bonds ir Stamps! rinkimuose,

VVashington, D. C., vas. 
11 — Vakar Jung. Valsty
bių atstovų butas 302 bal
sais prieš 94 pratęsė Dies 
Komiteto prieš - Ameri- 
koninės veiklos tyrinėji
mą dar dviem metam.

Kaip žinoma, Dies komi
tetas iškėlė aikštėn komu
nistų. bundistų ir kitokių 
prieš šios šalies santvarką 
veikimą. Gali būti niekas 
taip smarkiai ir biauriai 
nepuola Dies komiteto, 
kaip komunistai. Komu
nistai savo spaudoje, susi- 

rezoliucijo-

mis varė smarkiausią pro
pagandą, kad tik Kongre
sas panaikintų Dies komi
tetą. Tačiau visa ta komu
nistų propaganda nuėjo 
vėjais. Kongresmenai, 
kalbėdami už Dies komi- 

i teto palaikymą, pareiškė, 
!kad jeigu kada buvo rei
kalingas prieš - ameriko- 
ninės veiklos tyrinėjimas, 
tai dabar yra reikalin
giausias. Teisingai, nes 
dabar komunistai yra 
aukščiausiai pakėlę gal
vas. Kaikur komunistų 
kojos nebesiekia žemės.

yra kaltinami suklastavi- 
mu produkcijos išlaidų ir 
paėmimu daugiau, kaip 
$500.000 savo 
niems reikalams.

Kiti kaltinami 
mokslą apsukti ir 
gą atstovavimą.

asmeni-

už są- 
klaidin-

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

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, vasario 13 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Lietuvos Nepriklausomybės sukakties minėjimo 
Darbininkų Radio programa. Yra pakviestas kalbė
ti pulk. Kazys Grinius. Pasukite savo radio rodyklę 
ant 1150 kilocycles ir klausykite programos iš WC- 
OP stoties, Boston, Mass.

Biznieriai, jeigu jūs norite, kad jūsų pinigas įdė
tas į skelbimus atneštų pelną, tai skelbkitės Darbi
ninkų Radio programoje. Skelbimus siųskite arba 
DIO, 366 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth 
asmeniai priduokite šiuo adresu: DARBININKŲ RA- 
Boston 2680 arba NORwood 1449.

I<
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Antras Sumažinimas
Popierio Laikraščiams

TURKIJA SUDARO SUTARTĮ 
SU RUSIJA

Britai Sunaikino Didžiausią Italų 
Sunkvežimių Dirbtuvę

Lietuvių Tautinės Tarybos 
Atsišaukimas į

105 SUMAŽINIMO
ĮSIGALIOS BAL. 1

11,

Lietuviai ir lietuvės! Vasario 16-ąją sueina 25 me-1 
tai kai Lietuva, jos ištikimųjų sūnų ir dukrų pasiry-. j 
žimu dėka, pasiskelbė laisva, nepriklausoma ir demo- į 
kratine valstybe.

Kelintą kartą mes šią iškilmę minime mums skau
džiose ir liūdnose aplinkybėse: jau ketvirti metai kai 
Lietuva okupuota, jos žmones verčiami tarnauti sve-i 
timiems dievams. Ir ne vien Lietuvoje: per prievartą | 
ištremti, desėtkai tūkstančių Lietuvos žmonių, tauty-| 
bes ir tikybos neskiriant, vergauja karo fabrikuose! 
Vokietijoje ,ar kenčia vargą Sibire.

Liūdniausia, kad, esamomis sąlygomis, jokia ap- 
čiuopiama pagalba jiems nėra įmanoma. Iš Europos 
gunamos žinios patvirtina, kad nacių priespauda Lie-j 
tuvoje ks kart vis didėja. Lietuvos žmonių medžio ji- įg 
mas ir jų deportavimas eina platyn. Išvežamų vietas 
Lietuvoje užiminėja naujai atgabenti vokiečiai - kolo
nistai.

Žiaurumo bei vargo požiūriu, ši trečioji okupuo
tos Lietuvos sidabrinė sukaktis, be abejo, bus sun
kiausia.

To nepaisant, susiminimui vietos mūsų širdyse 
neturi būti.

Pats faktas, kad šis karas, vokiečiams visiškai 
nelaukiant, jau įžengė į ketvirtus metus, sakyte sako, 
kad pusiausvyra ,pagaliau, pakrypo Suvienytų Tautų 
naudai, vadinasi, einama prie pergalės ir karo galo.

Lietuviai ir lietuvės! Jungtinės Tautos kariauja 
už žmoniškumą, už geresnę pasaulio santvarką, už de- 1 
mokratiją, už krikščionybę, kame ir maži ir dideli, vi-1 
si galės vienodai ir laisvai, naudotis savo gimtojo kraš- i 
to gerybėmis bei pasaulio ištekliais.

Taip pat Jungtinės Tautos kariauja ir už, per I 
prievartą, atimtų Nepriklausomybių atstatymą.

Štai kodėl, minint laisvos ir Nepriklausomos Lie
tuvos sukaktį, mes lietuviai, negalime ir vėl nepamirš
ti tiek mums artymo ir brangaus Atlanto Čarterio, 
kartu su jo neatimamu priedu — keturiom laisvėm.

Vienok, nacių propaganda nesnaudžia. Ji bando 
mūsų tautiečius visokiais būdais įtikinti, kad Atlanto 
Čarteris yra bereikšmis, kad Lietuva jau pažadėta 
svetimiems ir 1.1. ,

Lietuviai ir lietuvės! Ypatingai ten, toli, kenčian- 
tieji. Žinokite, kad Atlanto Čarteris nėra tuščias žodis.

1 Žinokite, kad autoriai savo nusistatymo tvirtai laiko- 
’ si. Tuščiai ir piktai propagandai nepasiduokite!

Atsiminkite, kad artymiausiais mėnesiais, prie 
savo milžiniško moralinio prestyžo Amerikos Jungti
nės Valstybės pridės dar pasaulyje neregėtą karišką 
pajėgumą. Mokėję suprojektuoti naujus pasaulio san
tvarkos pagrindus, Didžiųjų Demokratijų vadai mo
kės tinkamai išvesti ir patį pastatą.

Linkėdama matyti Atlanto Čarterio idealus per 
ateinančius metus įgyvendintais, Lietuvių Tautinė 
Taryba kviečia visus tautiečius ir toliaus su ta pačia 
energija dirbti šio krašto labui.

Šiuo keliu eidami, mes geriausiai pasitarnausime 
ir Lietuvai.

New York, 1943 m. Vasario mėnuo.

liepė ir ant automobilių 
lentelių, kur būdavo užra
šomi registracijos nume
riai. Dabartiniu laiku eina 
įvairūs mėginimai padirb
ti lenteles iš plastico me
džiagos dėl sekančių metų 
registracijos automobilių 
lentelių.

Londonas, vas. 11 —Bri
tai sunaikino Italijos Lan- 

įcia Motor Works, kur dir
bo 4,500 darbininkų ir pa- 

i gamindavo 12 ir pusė nuo- 
__ ! Taipgi praneša, kad bus Rimčių visų Italijos sunk- 

rvbas apie sudarymą ka- ten ir algų patvarkymas j v^žimių. Toji dirbtuvė bu-

I

Ankara. Turkija, vas. 11 tarnaus tik už $50. mene
— Sovietų Rusijos ir Tur- siui. 
kijos vyriausybes veda da

rinės ir pokarinės sutar- sulig gyvenimo standarto j voJTurine. 
ties.

Hitleris dėjo visas pas
tangas, kad Turkiją pa
traukti į savo pusę, tačiau 

‘ jam nepasisekė.
Turkija išsilaikė neitra- 

li iki šiam laikui, bet da
bar, permatydama vokie
čių pralaimėjimą, palinko 
į laimėtojų pusę.

i*VVashington. Vasario 
š. m., — Karo Produkci
jos Taryba oficialiai pra-> 
nešė, kad antras laikraš
čiams popierio sumažini
mas 10'< įsigalios balan
džio 1-mą.

Pirmas popierio sumaži
nimas dešimčių nuošim
čių jau įsigaliojo sausio 31 
d., š. m. Sumažinimo nuo
šimtis kiekvienam laik
raščiui bus taikomas jo 
suvartoto popierio 1941 
metais.

Sumažinimo popierio 
laikraščiams priežastis e- 
są reikalingumas popierio 
karo reikalams.

!
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į

Prezidentas įsakė Ištirti 
Priešvalstybinę Veiklą

j Šiomis dienomis Jung. 
Valstybių kongrese taip 
vadinamas Dies komite
tas. kurio pirmininku yra 
kongresmanas Martin 

į Dies. vėl įrodinėjo, kad fe- 
I aeralinės vyriausybės de- 
partmentuose yra parei
gūnų, kurie yra komunis- 

i tuojanti arba veikią su 
Į komunistais priešvals-

VVashington. Vas. 11. —įtybinį darbą ir kaikurie iš 
Prezidento Roosevelto į- jų priklausą komunistų 

sakymu įvesti 48 valandų organizacijoms.
Kongrese kilo smarkios

Kur Palietė Prezidento 
Roosevelto Įsakymas (vesti 
48 Valandų Darbo Savaitę

Berne, Šveicarija, vas.
11 — Rusų laimėjimai 
prieš Ašį .praradimas Ita
lijos imperijos Afrikoj ir 
bombardavimas Italijos 
miestų sukėlė paniką Ita
lijos spaudoje. Italijos lai
kraščiai labai pesimistiš
kai žiūri į karą. Net ir 
Mussolini laikraštis “11 
Popolo d’Italia” talpina puola šios sukaktys: 
labai mizernas antraštes, 
kaip tai: “Mes laimėsime”, Vileišis neoficialiai pas- 
“Jie Nelaimės”.

Kokias Dar Sukaktis Ture-

(LKFSB) Be sidabrinės 
sukakties nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paskel
bimo, vasario 16 dar pri-

— 23 metai, kaip buvo J.

Naciai Prisibijo Rusų Įsi
veržimo Į Bulgariją

i

i

★ Dies komitetas, 
sudarytas kongreso su 
kongresmanu Dies prieša
kyje. laimėjo pratęsimą 
savo darbo veiklos dar 
dviem metam. Laimėji
mas bei pareikštas pasiti
kėjimas ]_ 
balsais prieš 94. Dies ko- 32 miestuose: 
mitetas tyrinėja priešval- Bridgeport. 
stvbine veikla šioje šalvie. Hartford 
- ----- itain, Conn.:

N. H.: Springfield, Mass.; miems tarnautojams algų 
So- mokėjimą, kaipo vieninte- 

Bal- lė priemonė nusikratyti 
raudonaisiais.

Prezidentas Rooseveltas, 
atsižvelgdamas į tą J. V. 
atstovų buto sumanymą, 
išleido įsakymą ištirti an
tivalstybinę veiklą, jeigu 
ji yra. Tuo įsakymu Pre
zidentas paskyrė penkių 
vyrų tarpdepartmentinį 
komitetą ir jį įpareigojo 
surasti ir iškelti viešumon 
federalinių pareigūnų bei 
tarnautojų priešvalstybinį 

^veikimą. Ir jei tokie žmo
nės bus surasti veikią

darbo savaitę visose srity-
' se, kur yra jaučiamas trū- diskusijos. Dies komitetas, 
kūmas darbininkų. Karo 
Vyrų Jėgos direktorius 
Mr. McNutt, tuojaus už- 

pareikštas 303 dėjo patvarkymą šiuose
: Bath. Me.;: 

, VVaterbury, I 
and New Bri- Kongrese iškeltas

Portsmouth, nymas sustabdyti įtaria-

pasiūlė, kad tuos prieš
valstybinius pareigūnus 
ir tarnautojus pašalintų iš 
tarnybos. Tačiau depart- 
mentų viršininkai tą pa
siūlymą paneigė. Tuomet 

suma-

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBINTNKfi 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
. (KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuctojas 

NOTAP.Y PL'BLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt; 

KoDlyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL KOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas diena Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 6OU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2809

kirtas I pasiuntiniu USA.
— 21 metai nuo įsteigi

mo Lietuvos universiteto 
Kaune, kurs dabar nacių 
uždarytas.
— 21 metai kaip Steigia

masis seimas priėmė že
mės reformos įstatymą.

— 20 metų kaip ambasa
dorių konferencija Klai
pėdą priskyrė Lietuvai.

— 16 metų nuo mirties 
Dr. Jono Basanavičiaus.
— 10 metų nuo mirties 

pamokslininko Drabnio, 
M.I.C.

— 142 metai nuo gimi
mo vysk. Motiejaus Va
lančiaus.
— 57-tą gimtadienį šven

čia lietuvis poetas kun. 
Šmulkštys - Paparonis, 
kurs paskutiniu metu gy
veno Kaune.

Ta proga galima prisi
minti, kad šiemet vasario 
13 d. suėjo 5 metai nuo 
mirties Juliaus Naviko, 
kurs buvo “Kelio” ir “Vil
niaus Rytojaus” redakto
riumi.

iNew York, vas. 11 —Vo
kietijos naciai, prisibijo
dami “rusų įsiveržimo į. 
Bulgarijos pakraščius”, 
stato tuose pakraščiuose 
tvirtoves, “ypač Burgoj ir 
Varnoj”, praneša prancū
zų radio (Algiers).

v •

Buffalo. New York: 
merville. New Jersey:

; timore and Elkton. 
į Hampton Roads. Va.: VVa- 
shington, D. C.; Akron 
and Dayton. O.: Detroit. 
Mich.: Manitowoc, Wis.; 
Sterling, III.: Brunswick, 
Ga.; Mobile, Ala.; Panama 
City, Fla.; Pascagoula.

jMiss.; VVichita. Kan.;
Beaumont, Tex.: Cheyen-
ne. Wyo.; Ogden. Utah; 
Las Vegas. Nev.; Portland, 

'.Ore.; San Diego, Calif., 
and Seattle, Wash. 

į Bet viršininkai pastebi,' n^s v 
kad šitas sąrašas gali būti i priešvalstybinį darbą, ko- 

■ praplėstas. Tas miestų są- notėtas įpareigojamas 
rašas parodo, kad ten trū- • du°ti savo pasiūlymus, 
kūmas darbininkų karo kas tuo klausimu turi bū- 

i industrijoje ir raginami ^ daroma.
: darbininkai, kad skubiai 
užimtu darbo vietas.

' - iČia kreipiamas dėmesis 
tų darbininkų, kurie dirba 
nekariškus darbus. Nesi 
jeigu tokie darbininkai■ 
nesikreips savanoriai prie 
kariškų darbų, o jų am
žius yra kareiviavimo am
žius, tai jie gali būti pa
siųsti į karo frontą ir ten

• v

I

t 
I
I

I

i| PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS

1 yra
Ž mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

| “Šv. Pranciškaus Varpelis”
* Pigiausias laikraštis yra
I “VARPELIS"'

Metams kainuoja tik $1.00 
Kanadoje $2.00

Z Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 
f. Platintojai, surinkę tris naujas “Varpeliej” prenumeratas, 
i? ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
j? gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- 
] i meratų gauna vertingų dovanų.

I
!! “VARPELIS
j ? Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir j j 
j’ kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- ]! 
]' pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. H 
j J Adresas: H

r FRANCISCAN FATHERS 0

l 310 Orchard. Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Herrlock 6567 p

9 9

I

Daužo Vokiečių Tvirtoves
Tunisijoje

Londonas, vas. 11 — A- 
merikos lakūnai smarkiai 
bombardavo vokiečių tvir
toves Tunisijoje, suruošė 
aerodromus ir laivyno ba
zes. Aštuoniolika vokiečių 
lėktuvų buvo nušauta.

ATMINTINOS 
DATOS

Kavos kuponas —25.

Naciai Bombardavo 20 
Miestelių Britanijoj

Londonas, vas. 11 — Vo
kietijos naciai vartoja 
naujus bomberius, kuriais 
gali vešti 2,200 svarų 
bombų, l”' 
bombardavo 20 Anglijos 
miestelių laike kurių pa
taikė į bažnyčias, mokyk
las ir kitokias įstaigas, 
užmušdami ir sužeisdami 
civilius žmones, tarp ku
rių nemažai vaikų.

Lietuvių Mokyklos Minės 
Vasario 16 d.

★
galioja dėl vieno svaro ka
vos ligi kovo 21.
★ Dabar cukraus štam

pas #17 geras dėl vienos 
poros batų ligi birželio 15.
★ Cukraus stampa —11,1 

galioja ligi kovo 14, dėl 
trijų svarų cukraus.
★ Ligi vasario 20, galio

ja kuro aliejaus kuponas 
±±3. Dabar jau galima įsi
gyti kuro - aliejaus ir su 
—4 kuponu.
★ Vasario 20, bus sulai

kytas krautuvėse pardavi
mas kenuotų daržovių ir 
vaisių.

Ateivių Registravimas Pa
vestas Teisingumo 

Departamentui

Šiomis dienomis * Vasario 22 — Asme-
i

(LKFSB) L. Kat. Feder. 
Vadovybė džiaugiasi ži
niomis, kad ir lietuviško
sios mokyklos ruošiasi 
kiek aplinkybės leis minė
ti sidabrinę sukaktį nuo 
.Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo. Mūsų mo
kyklos gražiai moka pa
tarnauti ir lietuviškai vi
suomenei, ir drauge būti 
ištikimos Amerikos reika
lams. Taip, pvz., šv. Kazi
miero akademijos auklėti
nės Čikagoj gruodžio mė
nesį pirko karo bonų ir 

i ženklų už $1.253.45, o sau- 
Isio mėnesį — $2.120.70.

Visas ateivių registravi
mas pavestas iš Pašto, 
Teisingumo Departamen
tui.

Nuo 1940 m. apie 7,500 
pašto įstaigų veda užre
gistravimo darbą ir jos 
pasiuntė Teisingumo De
partamentui visus užre
gistravimus, pirštų nuos
paudas, pranešimus ir ap
likacijas.

Pagal naują programą, 
ateiviai bus registruojami 
67 punktuose Immigra- 
tion and Naturalization 
Departamento patarnavi-

Lietuvių Katalikų Seimelis

nys, kurių pavardė prasi
deda A ir ligi E, imtinai, 
privalo užsiregistruoti sa
vo distrikto mokykloje. 
Tas taikoma Bostono ra- mo- 
jonui.

Vasario 23 — Privalo re-: šioje šalyje,
gistruotis asmenys, kurių !gistruoti ir nuimti pirštų 
pavardės prasideda raide nuospaudas, kada tampa 
nuo F ligi L, imtinai, irgi m- amžiaus. Irgi turi 
Bostono rajono, savo gy- užsiregistruoti 
venamuose distriktuose.

Vasario 24 — Registruo- 
sis asmenys, kurių pavar
dės prasideda M ir ligi R, 
imtinai, savo distrikto 
mokykloje.

Vasario 25 — Registruo- 
sis asmenys, kurių pavar
dės prasideda S ir ligi Z.

Visi asmenys privalo už
siregistruoti, nes su tos 
registracijos gautais ku
ponais galėsite įsigyti ke- 
nuotų daržovių ir vaisių.

Ateiviai, kurie gyvena 
turi užsire- 

1 o*i aty*nrvf i ir m■>i 4-i

★ Trūkumas geležies, ku
ris palietė visas šakas 
naudojamo metalo, atsi

visi tie, 
kurie įvažiuoja 30 dieni 
laikui, bet pasilieka il
giau. Ateiviai būtinai turi 
pranešti adreso pakeiti
mą. O.W.I.

Vasario 28 d., 1943 m., Šv. Petro lietuvių parapi
jos svetainėje, W. Fifth St., So. Boston, Mass., įvyks 
ALRK. Federacijos apskričio vadovybėje Lietuvių Ka
talikų Seimelis.

Seimelio sesijos prasidės maždaug apie 1 vai. po 
pietų.

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

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

★ Arklienos mėsos par
davėjai, už neprisilaiky- 
mą nurodytų pardavimo 
taisyklių turi atsakyti 
prieš teismą. Arklienos 
mėsos negalima malti dėl 
‘hamburg’ ir kitų tos rū
šies maltinių. Arkliena 
mėsa turi turėti aiškų už
rašą, kad tai arkliena. 
Kad pirkėjas žinotų ką jis 
perka.

Užsisakykite Toniko Pas Mus |
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems | 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. !
Grafton Avė., Islington Mass. |

Tel. Dedham 1304-W |
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1MJ/-R $

i
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DARBININKAS
(THE WORKER)

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

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------- by---------

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

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12,1918
SUBSCRIPTION KATES: I PRENUMERATOS KAINA

Domestic yearly ____________ $4.00' Amerikoje metams . .......... $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams.— $2.00 

$5.00

Kraujo Antspaudas Lietuvos Laisvės Raštui

$4.001 Amerikoje metams —

- Šūviais sužeistas į galvą žiemą slapstosi lauke. - “Su 
dalgiais kapokit vokiečius”. - Per fronto linijas į savano

riu pulkus. - Be grabo užkastas bolševikų sušaudytas 
kunigas. - Šiurpūs lietuvio partizano nuotykiai

Foreign yearly______________ $5.00 Užsieny metams
Foreign once per week yearly $2.50 Į Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

Laisves Žodis

Abraomas Lincolnas
____________

Du pirmieji Amerikos civilinio karo metai buvo 
labai sunkūs Federalistams. Konfederatai (Pietiečiai) 
beveik visados laimėdavo. Tačiau atėjus pačiam kri- 
tingiausiam momentui, kada Konfederatai kėsinosi 
paimti Washingtoną, Federalistai vis dėlto juos nu
galėdavo — pirmu atveju ties Antietam (rūgs. 17-18, 
1862 m.), antruoju — ties Gettysburg (liepos 1-3,1863 
m.). Šis pastarasis laimėjimas skaitoma perversminiu 
karo punktu Federalistų naudai. Tačiau iki galutinio 
Federalistų laimėjimo prireikė dar beveik du metu 
'kruvinai kautis. ,

Civilinio karo metu prezidentavo Abraomas Lin- pantai vokiečiai.

Pirk Karo Bonus šian-

11919 m. bal. 7-8 d. naktį' gyventojus su dalgiais, 
žuvo nuo bolševikų kulp- kirviais ir moteris su kar
kos. Mirė, kad kiti laisvėje štu vandeniu

I gyventų.

“Su Dalgiais Ka
pokit, Su Vande
niu Pliky kit Ber
montininkus"

Iš šiaurės į Lietuvą ėmė 
veržtis plėšikaujančios 
rusų - vokiečių gaujos, va
dinamos kolčakininkų, 
bermontininkų vardu, ver
kė nuo jų lietuvaitės, de
javo nuskriausti žmonės. 
1919 m. rudenį Lietuvos 
šiaurės Apsaugos Štabas 
išleido atsišaukimą: 
— Petys gi į petį, na, vyrai, 

kas gali,
Tik stokim į kovą už mylimą

šalį.
' Prikelkime Lietuvą mūsą.

— Vyrai! Atėjo valanda, 
kada mes vėl privalome 
paimti į rankas ginklą ir 
eiti valyti mūsų kraštą 

'nuo plėšikų kolčakininkų 
gaujų, susukusių sau liz
dą mūsų krašte. Vardan 
savo krašto laisvės ir gero
vės, mes privalome žūt 
būt savo laimėjimus ap
saugoti nuo pražuvimo... 
Vyrai prie ginklo! Laikas 
atėjo! Nelaukime, kad kas 

j nors ateitų mus išvaduoti 
j ir apginti. Mes patys tai 
: privalome daryti ir pada
rysime! Mes šio krašto gy
ventojai jau vieną kartą 
parodėme savo valią — tai 
buvo dar šiame pavasary
je, kuomet artojas, pame
tęs arklą, ėjo bolševikų 
mušti ir ant savo pečių 
pakėlė kovą pačiame fron
te prieš šimtą kartų gau- 
singesnį priešą. Vieną 
kartą laimėję, laimėsime 
ir toliau...”

Vyrai atsiliepė. Pulkais 
plaukė į kovų lauką, bet 
daug kur trūko ginklų ir 
jėgos. Kokios sunkios bu
vo sąlygos, galima spręs-

I

menką nepaklausymą 
gaudydavo Lietuvos vy
rus, kartais juos pririšda
vo prie balno kilpų, kar
tais prie arklio uodegų ir 
raiti lėkdavo kiek arklys 
iššoka, daužydami, tran
kydami nekaltus žmones. 
Užvirė kraujas daugelio 
valstiečių krūtinėje. Taip 
vienas jų — Jonas Stane- 
lis su keletą draugų pra
dėjo karštai rengti sukili-

— Lietuvos Taryba... skel
bia atstatanti nepriklau
somą demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietu
vos valstybę su sostine 
Vilniumi ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų vals
tybinių ryšių, kurie yra 
buvę su kitomis tautomis,
— šitaip skambėjo svar-j 
blausieji laisvės žodžiai 
1918 metais 20 Tarybos dien. Jie tave ryt išlaikys. prieš vokiečius. 1916 
narių pasirašytoje dėklą- —— 
racijoje. Tai buvo lietuvių montininkai, lenkai.

m. lapkr. 19 d. vokiečių 
Ir žandarai pradėjo plėši- 

tautos galingos viltys ir reikėjo daug kraujo išlie- kauti Geiteriškių sodžiu- 
nepalaužiami siekimai, ti, daug gyvybės aukų su- je, Karklinių valsčiuje, 
bet dar ne pati laisvė, nes dėti, kol deklaracijoje pa- Stanelio vadovaujamas 
Lietuvoje tebesiautė oku- skelbti laisvės žodžiai liko būrys pasirįžo juos gerai 

Jie net miela tikrovė. Kad pajus- pamokyti.
colnas. Jam teko pergyventi labai sunkios valandos neleido to pareiškimo pa- tume tą didįjį mūsų kovo- mas šoko 
dėl nuolatinių nepasisekimų ir milžiniškų nuostolių, skelbti: vokiškos cenzu- tojų pasišventimą, prisi- 
kuriais ir už laimėjimus reikėdavo užmokėti. Kaipo ros įsakymu buvo konfis-į minkime keletą atsitiki- 
vyriausias kariuomenės vadas, Prez. Lincolnas buvo kuotas ir tas laikraščio mų. 
atsakingas už savo generolų klaidas ir nepaslankumą, numeris, kuriame ši lais- 
Žmonių ūpas labai nusmuko, ypač dėlto, kad buvo ti- vės deklaracija kraštui 
kėtasi karą užbaigti į 5—6 mėnesius, o jis nusitęsė net norėta paskelbti. Berlyno 
4 metus. Pietiečiai pasirodė labai karingi, o jų genero- vyriausybė atsisakė pri- 
lai didžiumoje patys gabiausi ir ryžtingiausi. Bet me- pažinti Lietuvos valstybę, 
džiaginės Pietiečių pajėgos buvo kur kas menkesnės Įsisiūbavus revoliucijai 
negu Šiauriečių. Šiaurinės valstybės turėjo daugiau Vokietijoje ir pakrikusiai 
žmonių, turto ir dirbtuvių. Jų pramonė ir prekyba kur jų kariuomenei ėmus 
kas geriau buvo pastatyta, žodžiu, namų frontas buvo trauktis iš Lietuvos, pra- kupacinė vokiečių valdžia, 
nepalyginamai stipresnis. Kad ir karo veiksmai slin- dėjo į mūsų tėvų žemes jų žandarai sauvaliavo 
ko nesparčiai ir dažniausiai šiauriečiams nesėkmingi, veržtis bolševikai, ber- kiek tik jiems patiko.
bet buvo numanu, kad ilgoj eigoj Federalistai turi lai- 
mėti. Toli gražu ne visi taip manė, 
prezidentą pusiaukely taikintis, nes

Stanelis pir
su brauningu 

rankoje, nudėjo du vo
kiečiu, bet... pritrūko šo
vinių. Jį apspito žandarai 
ir dviem šūviais smarkiai 
sužeidė galvą. Įsimetę jį į 
vežimą žandarai vežėsi į j 
Vilkaviškį. Sužeistas nar-l 
suolis sukaupė paskutines 
pajėgas ir mišką privažia
vus nėrė į krūmus, kur jo 
žandarai niekaip nebesu
rado. Žandarai paskelbė: 
kas pristatys Stanelį gy- 

Už v4 ar negyvą— 1.000 mar- 
— kių, o jei kas jį priglaus į 

Daugelis ragino šia, nes per savo gabumus ir antžmogišką energiją iš savo namus, bus namai 
Konfederacija farmerio iškilo į prezidentus, niekam negelbstint, tik sudeginti, o gyventojai 

esanti nenugalima. Bet Lincolnas nė vieną momentą savamoksliškai skinant sau kelią į apšvietą ir visuo- sušaudyti. Sužeistas Sta- 
nesvyravo. Didvyrišku ryžtingumu jis žiūrėjo į nepa- meninišką vertingumą. Jo būdas gabumas buvo toly- 
sisekimus kaipo į eilinę karo būtenybę ir žodžiu ir pa- gus. Mylėjo žmoniją visa kilniosios širdies pajėga. Ne- 
vyzdžiu visus ragino ištverti iki laimingo užbaigimo, turteliams, nuskriaustiems ir vergams jis buvo tik- 
Lincolnas neapsiriko, nes pavasary 1865 m. sušilau- ras tėvas. Tai dėl vergų juodukų išlaisvinimo jis ne- 
kė sėkmingo karo likvidavimo. Deja, neilgai pergale vengė to kruvino civilinio karo. Mylėjo tiesą ir gyve- 
pasidžiaugė. Vyriausias Konfederatų vadas Lee pasi- nime jos principų prisilaikė. Amerikiečiai stato jį gre- 
davė bal. 9, 1865 m., o už penkių dienų, bal. 14, Prezi- ta Washingtono, kurį skaito Jungt. Valstybių tėvu, o 
dentas Lincolnas buvo mirtinai sužeistas. Jį nušovė Lincolna Unijos išgelbėtoju, 
aktorius Wilkes Booth, tardamas: “Už Pietiečius jau 
atkeršyta. Taip visados būna prispaudėjams”.

Fanatiškas žmogžudys pavadino Lincolną pris
paudėju. Gal taip jį vadino ir daugelis turtingųjų Kon
federatų, kurių interesams Lincolnas labai pakenkė, 
panaikindamas juodukų vergiją. Bet visa Amerika 
šiandien Lincolną gerbia kaipo vieną iš prakilniausių Lincolnas šiame atsitikime pasielgtų? Atsakymas riu. 
pasaulio istorijos asmenybių. Ir iš tiesų, jis buvo tik- lengvas: strategijoj gal kartais suklystų, bet niekad frontą, 
ras milžinas ir kūnu (6 pėdų ir 4 colių aukščio), ir dva- nenutoltų nuo religijos ir teisingumo principų. K

Lietuvio Kova Su
Vokiečių Žanda

rais
Dar 1916 metais, kaip 

tik Lietuvoje įsistiprino o-

•>

užpakalyje 
vokečių. Patys žinodami 
mažiausius takelius, pe- 
reikit į puolimą ginklais 
ir kulkosvaidžiais, kurie 
patys eina į jūsų rankas”. 

Jaunulio Lietuvio 
Karininko Mirtis 

Kautynėse
Ypač daug aukų parei

kalavo kovos su bolševi
kais. Jaunutis Jonas Nas
topka, paveiktas baisių 
žiaurumų iš pusės oku
pantų bolševikų, metė mo
kytojo darbą ir stojo į Bir
žų miliciją. Matydamas 
tik tikrasai krašto išva
duotojas — Lietuvos ka- 
įriomenė, viską metęs iš
keliauja savanoriu. Beva
žiuodami su būreliu išti
kimųjų. jie Panevėžy ran
da bolševikų sargybas, to
liau vykti nebegalėdami 
grįžta į Biržus ir pradeda 
slapta agitaciją prieš už- 
grobikų valdžią. Vietinis 
revoliucinis komitetas 
pradeda veikti prieš juos. 
Nastopka vėl viską pali
kęs slapta iškeliauna į 
Lietuvos armiją, bet pa
keliui sugauna bolševi- 

1 kai ir uždaro į Panevėžio 
kalėjimą. Dvi savaites bu
vo už geležinių grotų. Lai
mei — įvyko sukilimas 
prieš bolševikų vadovus ir 
sukilėliai jį iš kalėjimo 
paleido. Dabar Nastopka 
laimingai pereina frontą, 
su nepalaužiama narsa ve
ja priešus iš Lietuvos že
mių. Bevaduojant Jariš- 
kių kaimą karininkas Jo
nas Nastopka karžygiškai 
žuvo nuo priešų kulkos.

Taip Mirė Sava
norių Globėjas

Kai Lietuvos kaimų ber
neliai pakrūmėmis ir šiai- 

ti iš to atsitikimo: kai Pa-tr™ke 1 kanonų 
'svalio komendantas prašė i buflus; kad galėtu vaduo- 
: pagalbos iš Šeduvos gru-;tl krast? nu0 plesikaujan- 
pės viršininko pulk. Glo- clų p™so Sau«’ tiem,su?a' 
vackio, tasai jiems atsa-; Ianorlams da“g Pa8elbeJ° Aknystos klebonas kun. 
- Pagalbos nelaukit. Lie-! Jonaa Budr-Va B°'±‘kai 

tuviai neklausia, kiek a?le..ta\?aJUt“ ..“Į?919 
priešų, bet kur jie. Malo
nėkit sukelti vietinius

v •

I
I

nelis užeidavo pas drau
gus, bet ir tie baimės pa
gauti prašydavo greičiau 
juos apleisti. Ir taip žie
mos šaltyje, sunkiai su
žeistas, be gydytojo pa
galbos Stanelis slankiojo 
pamiškėmis, panamiais. 

Ir šiandien Amerikai tenka vesti sunkus karas, 1917 m. jį vėl užklupo žan- 
kurs daug kuo panašus į aną civilinį karą, Lincolno darai. Stanelis ėmė atsi- 
laikais įvykusį. Pradžioj nuolatiniai nepasisekimai, šaudyti, du sužeidė ir jie 
paskui — galutinis laimėjimas. Tai vis pasidėkojant pabėgo. Pradėjus organi- 
ir karių narsumui ir namų fronto ryžtingam pasišven- zuotis Lietuvos kariuome- 
timui. Ir šiandien gan dažnai statoma klausimas: kaip nei, Stanelis stojo savano- 

Pateko į bolševikų 
. Čia jis pirmasai 

K. verždavosi į kautynes ir

Šventasis Pranciškus Salietis, Katalikų Rašytojų Ir 
Katalikų Spaudos Globėjas

Šventasis išaukštintas ir pagerbtas

Šv. Pranciškus Salietis 1600 metais paskir
tas Genevos koadjutorium vyskupu, gi praė
jus dviem metam konsekruotas kaip Kuni
gaikštis Vyskupas. Prie konsekracijos ren
gėsi 20 dienų rekolekcijomis. Nenuostabu, 
kad Gerasai Dievas laimino išganingas jo 
vyskupavimo dienas. Be vyskupo pareigų, 
jis buvo be galo pamaldus ir labai labdarin
gas. Ne vieną kartą, atsikreipdamas į Nu
kryžiuotąjį, jis kartodavęs: “Kaip galima ką 
nors atsakyti Dievui, kurs taip mums išsisė
mė iš meilės dėl mūsų!”

Jo pamaldumas ir šventumas, uolumas 
Bažnyčios drausmei, labdarybė vargšams ir 
skurdžiams, ypatingas pasigailėjimas nusi
dėjėliams ir nusikaltėliams, dėl ko visa ir 
dvasiškija ir žmonės be galo mylėjo ir ger
bė jį. Jo pamokslai ir konferencijos, juo la
biau šventasis jo gyvenimo pavyzdis, atsida
vimas kilniems darbams ir malonumas arti
mui, be galo stebino kitus, ir dėl to daug lai
mėjęs atsivertimų. Kai prašyta jo, kad nebe- 
Skelbtų dviejų pamokslų į dieną dėl nesvei
katos, jis atsakęs: “Dievas aprinko mane ga- 
nytojum ir pamokslininku, argi ne kiekvie
nas turi eiti savo pašaukimo pareigas?”

Jis turėjo pilną Dievo Apvaizdos pasiti
kėjimą, džiaugsmo gausybę ir visada atsida
vęs savo Kūrėjui. Kai laikė šv. mišias ir da
lino Šv. Komuniją, jo veidas švietė meilės 
liepsna. Jis savo pareigas ir darbus aukojęs 
Dievui ir Jo garbei. Jis dirbo Dievui ir gyve
no Dievuje.

Jis vyskupavo 20 metų, dirbdamas Dievo 
garbei ir artimo gerovei, įkurdamas Seselių 
Vizitiečių Ordiną, pagaliau susirgo skaudžia 
liga ir mirė gruodžio 28 dieną, 1622 metais. 
Paskutiniai jo žodžiai buvo: — JĖZUS! Po
piežius Aleksandras VII jį beatikavo 1661 
metais, gi 1665 metais tas pats Popiežius jį 
kanonizavo ir skyrė sausio 29 dieną minėti 
jo šventę. 1877 metais Popiežius Pijus IX jį 
paskelbė Bažnyčios Daktaru.

Katalikų rašytojų ir katalikų spaudos 
globėjas

Nežiūrint skaitlingų pareigų, šv. Pranciš
kus Salietis rado laiko rašyti svarbius veika
lus, kuriuos Popiežius Benediktas XTV pava
dino “auksinėmis ir serafiškomis knygomis... 
kurios davė gražiausių duomenų plačiame 
pasauly”. Jo raštai pilni meilės ir saldumo, 
kuomi jo širdis buvo kupina ir degė. Jo gar
sioji “Filotėja” arba “Įvadas į Pamaldų Gy

venimą” — priskaitomi prie rinktiniausių 
dvasinių veikalų, kurie dar jo paties gyveni
me buvo išversti į daugelį kitų tautų kalbas. 
Suglaudus tų veikalų turinį, galima reikšti, 
kad Šv. Pranciškus Salietis “iš vienuolyno 
dvasiškąjį gyvenimą davė pasauliui”, būtent, 
jis pagrįso, kad šventumas yra galimas žmo
nėms, gyvenantiems pasauly, kaip ir tiems, 
kurie yra kunigai arba vienuoliai gyvenan
tieji vienuolynuose.

Jo pagarsėjęs “Traktatas apie Dievo mei
lę”, parašytas sieloms daugiau atsidavu
sioms dvasiniam gyvenimui, šventajam sky
rė vietą tarp didingųjų Bažnyčios teologų ir 
daktarų. Be kitų svarbių raštų, šventasis 
yra parašęs nesuskaitomų dvasinio turinio 
laiškų su patarimais vienuolėms. Jo instruk
cijos knygoje “Dvasinės Konferencijos” Se
selėms Vizitietėms, tai dvasinis turtas bei 
lobis sieloms apsirinkusioms gyventi vienuo
lijose plačiame pasauly.

Šv. Pranciškus Salietis pagrįso spausdin
to žodžio galybę savo sėkmingais spausdin
tais lapeliais, kuriuose ryškiai dėstė Katali
kų Bažnyčios mokslą, atverčiant kalvink. «s 
heretikus. Tai ne buvo svarbių jo raštų gar
senybė, bet visiems prieinamas ir supranta
mas jo metodas ryškinti katalikų tikėjimo 
mokslą, kas pažadino Popiežių Pijų XI jį iš
kilmingai paskelbti dangiškuoju Katalikų 
Spaudos globė jum. Savo enciklikoje, šventa
sis Tėvas katalikų rašytojams nurodė Šv. 
Pranciškaus Saliečio ir jo raštų kvalifikaci
jas bei ypatybes, kurios turėtų prisiimti ir

sausio 27 d. jį suėmę už- 
(Tęsinys 7-tame pusi.)

sekti savo raštuose. Šventasis Tėvas iš dalies 
kalbėjo: “Savo diskusijose, jie (rašytojai) 
turi sekti ir laikytis Šv. Pranciškaus Salie
čio tvirtybės, kartu ir jo nuolankumo ir mei
lės. Nes Šventojo Daktaro pavyzdys aiškiai 
moko, kad visi turi rūpestingai studijuoti 
Katalikų mokslą ir savo argumentais pre- 
zentuoti taip suprantančiai, kaip tik galima. 
Tegu jie nenusilpnina, nepaslepia ir nesu
mažina tiesos vien dėl to, kad neįžeisti kitų. 
Tegu jie ryžtasi įsigyti taisyklingą ir ma
lonų stilių, ir tegu savo mokslą puošia žo
džiais taip kryštoliniai - ryškiais, kad skai
tytojai taptų sužavėti tiesa...”

Kad katalikų rašytojai ir publicistai rea
lizuotų katalikų spaudos apaštalavimo dide
lę svarbą ir galingą įtaką, ir sekant Šv. Pran
ciškaus Saliečio garbingąjį pavyzdį, kad 
spaudoje be baimės ir drąsiai gintų Katalikų 
Bažnyčios mokslą, kad savo raštuose su
prantančiai žmonėms aiškintų katalikų ti
kėjimo tiesą. Tuomi jie atverstų kitų dauge
lį atskalūnų ir atsimetėlių nuo Katalikų Baž
nyčios, jų sielas laimintų Kristui Karaliui, 
ir katalikiškos spaudos galybe ir įtaka, kad 
pasaulio galiūnai, tautų vadai ir visa žmoni
ja Kristų Karalių pripažintų savo sąžinės ir 
sielos Karaliumi. Tada liautųsi kruvinieji 
ir žiaurūs karai, gi visa žemė aptektų Kris
taus Karaliaus palaimos spinduliais ir ji ne
būtų ašarų ir mizerijos pakalnė, bet dangiš
koji taika ir ramybė tarptų gerosios valios 
žmonėse plačiame pasauly.

Kun. A. Tamoliūnas.
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Lietuva Kultūrinėje Parodoje IŠLAIKĖ EGZAMINUS

Worcester. Mass. — šiame 
mieste Natūrai History Society 
suruošė parodą. į kurią pa
kvietė įvairias tautas, tarp jų 
ir lietuvius., kad porodytų savo 
rankdarbius.

Lietuvių kultūrinės parodos 
atidarymas įvyko vasario 1 d. 
Dalyvavo apie 500 žmonių. 
Mums lietuviams yra garbė, 
kad mūsų tautai buvo išrinkta 
pirmutinė suruošti šią parodą, 
kuri prasidėjo vasario 1 d. ir 
tęsis iki vasario 12 d.. Worces- 
ter Natūrai History name. 12 
Statė St.

Tėvai Marijonai iš Thomp- 
son. Conn. paskolino labai gra
žių iš Lietuvos išdirbinių, kurie 
yra buvę išstatyti New York 
Pasaulinėje parodoje 1939 m. 
Yra labai gražus kryžius, pa
dirbtas iš ąžuolo medžio, rašo
mųjų stalų, kūltuvės, kuriomis 
lietuvaitės Lietuvoje velėja dra- prigienei sidabrinis breis- 
bužius ežere ar upėje, lietuviš
kų klumpių ir kitokių gražių 
išdirbinių iš medžio ir odos. 
Taipgi parodoje yra išdėta 
daug Lietuvoje išaustų daiktų, 
kaip -tai: staltiesių, kilimų, 
rankšluosčių, juostų, sijonėlių, 
špilkų ir gintarinių daiktelių.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos vaikučiai nupiešė gražių 
paveikslų, kuriuos galima ma
tyti muziejuje.

Narės iš Lietuvių 
Klūbo, Šv. Kazimiero 
Klūbo ir Aušros Vartų 
Klūbo paaukavo labai 
užkandžių, kavos ir

Sąjungos 5-tos kuopos su
sirinkimas. Apsvarsčius 
bėgamuosius reikalus, fi
nansų rašt. M. Dilionienė 
pranešė, kad šiuomi laiku 
mūsų kp. randasi penkios 
ligonės, būtent, Ona Bul- 
vičienė, Izabelė Mancevi- 
čienė, Ona Galevičienė, 
Marijona Crowlev ir Ma
rijona Zinkevičienė. Lin
kime mūsų ligonėms grei
tai pasveikti.

Užbaigus susirinkimą, 
kp. pirm. p. M. Vaitekū- 
nienė pakvietė Garbės na
rę Oną Sidabrienę ir vei
kiančios komisijos narę 
Marijoną Grigienę prie 
stalo, ir jas papuošė “Or- 
chid Corsages” ir apdova
nojo dovanomis, p. O. Si
dabrienei įteikta Auksinė 
“fountain pen”, o p. M.

t

Vytautas Jakavonis,
gyvenantis 38 Sawtell Avė., 
Brockton. Mass. baigė grabo- 
riaus — embalmerio mokslus

ir sėkmingai išlaikė valstybes 
egzaminus ir gavo embahnerio- 
balsiamuotojo laisnį.

P-nas V. Jakavonis dabar dir
ba su J. Frank Conley, 9 Ches- 
ter Avė., kuris yra sėkmingas 
laidotuvių direktorius. Liūde
sio valandai atėjus, kreipkitės 
pas Vytautą Jakavonį, telefo
nas 5524-J., kuris nuoširdžiai ir 
su atsidavimu patarnaus.

P-nas V. Jakavonis yra bai
gęs Brockton High school ir su 
pasižymėjimu taipgi baigė Bos- 
ton School of Anatomy and 
Emhahning. Jis yra jaunas, 
čia gimęs ii- augęs, bet gražiai 
lietuviškai kalba.

Vytauto tėveliai priklauso 
prie LDS 2-ros kp. ir yra nuo
širdūs “Darbininko” rėmėjai.

Linkime naujam profesijona- 
lui geros kloties.

UŽUOIAUTA
Cambridge LDS 8 kp. 

reiškia giliausią užuojau
tą kuopos narei p. Emilijai 
Šeškauskienei ir jos šei
mai, mirus jos brangiam 
vyrui ir šeimos tėveliui 
Juozui šeškauskui.

Cambridge, LDS 8 kp., 
Valdyba.

to tėvais buvo, p. V. Sabas ir 
p. B. Samalienė.

Sekmadienį, vasario 7 d.,
8:30 vai. šv. mišiose dalyvavo 
parapijos Sodalietės ir Blaivi
ninkų draugija. Sodalietės ir 
Blaivininkai “in corpore” priė
mė Šv. Komuniją.

Lowell Lietuviai Iškilmingai 
Minės Lietuves Sidabrini

Rap.

Leitenantas Dr. Edvardas 
Abbot—Abračinskas

Šiomis dienomis Dr. Edvar
das Abbot - Abračinskas iš 

i Holyoke, Mass. savanoriai įsto-

Louell, Mass. — Sekmadien, 
vasario 14 d., 3 vai. po pietį;
Šv. Juozapo lietuvių parapijo 
svetainėje, Rogers St., įvyk 
bendros lietuvių prakalbos pa 
minėti Lietuvos Nepriklausc 
mybės 25 metų sukaktį.

Kalbės kun. Jonas Švagždyi 
Brocktono lietuvių parapijo 
klebonas ir LDS Centro Pirm: 
ninkas, p. Antanas F. Kncižyi 
‘Darbininko’ redaktorius, ir j 
Harold P. Ready, Lotvelll 
miesto advokatas.

j Meninę programos dalį išpil
dys Šv. Juozapo lietuvių para
pijos chorai, vadovaujant varg 
p. Veronikai Dzedulionytei

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Vasario 7 d. iš šeštadienio į ................
sekmadienio rytą, sudegė Eikš > i ir ®aTO vy Bus naujų damų .r eil,ų.

* * 1*1 __— I Lz s I w r i I i Z“, a n t«j Kiekvieno lietuvio pareigi 
šventės iš

lėtas, p. M. Grigienė daug 
darbuojasi ir aukoja kuo
pos labui. Ji yra tyki, nuo
lanki ir malonaus būdo, 
todėl yra visų narių myli
ma.

p. Ona Sidabrienė pri
klauso prie Moterų Sąjun
gos per 25 metus, nuolat 
dirba su dideliu pasišven
timu. Ji yra viena veik
liausių kp. narių: ji niekad 
neatsisako nuo darbo, ko
kis jis nebūtų, aukoja lai
ką ir energiją, ir prie vi
sokių aplinkybių prisitai
ko. Ji yra ir prakalbų 
sakiusi organizacijos 
kalais. Taip pat eina 
respondentės pareigas 
daug metų. Už jos gražius 
darbus ir pasišventimą 
narės įteikė jai auksinę 
“fountain pen’’.

P. Sidabrienės abi duk
terys yra Sąjungietės — 
Bronė Lankininkienė, Dr. 
Lankininko žmona, ir A- 
nelė Molienė.

Šių pagerbtuvių proga, 
prie skanių i

- pareikšta daug gražių lin- ■ cijos priešai iš rylų ir vakarų 
kėjimų nuo valdybos ir užgniaužė Lietuvos laisvę? Ne! 

: narių pp. Marijonai Gri-, Tėvynėje lietuvis, kuriam krū- 
į gienei ir Onai Sidabrienei. ■ tinėn įremtas dūrtuvas, kenčia 

V. K. N. ! ir laukia Droeos. Droaos nusi-! 
VVorcester, Mass. — Va-į

sario 1 d. įvvko Moterų ; Remk šios šalies apsigynimą! [■gyvenąs laisvose šalyse, sulau- 
I

Ballroam svetainė.
padaryta apie S100.000, ir su
žeisti 3 ugniagesiai. Eikš sve
tainė buvo lig lietuviška, nes

kęs vasario 16-sios, pakels savo lietuviai ten daugiausia turėda- 
balsą už brolių laisvę. Tą dieną vo savo parengimus, 
jam bus pasiryžimo diena ko-; 
voti, kovoti tol. kol jo tėvų že
mė vėl bus laisva, tol, kol nuo

Cambridge, Mass. — Sekma
dienį. vasario 14 d., parapijos 
svetainėje. 6 vai. vakare. įvyk
sta iškilmingas vasario 16-sios 
minėjimas. Vasario 16 d. suei
na 25 metai nuo Lietuvos nepri- trispalvės veido gedulo ženklas 
klausomybės paskelbimo akto, bus nuplėštas. Švenčiant vasa- 
Tą dieną mūsų Tėvynė sutrau- rio 16-ją ir, mes Cambridge 
kė vergijos pančius

Dvidešimts du metu

Sekmadienį, vasario 
tuoj po paskutinių mišių, para
pijos svetainėje, 
8 kp. susirinkimas. L_______
visi nariai dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų ir taipgi 
reikia išrinkti delegatai į Fe
deracijos seimelį. A. D.

Nuostolių resni°j° leitenanto laipsnį.
Dr. Edv. Abbot yra sūnus dalyvauti Lietuvos 

Mykolo ir Uršulės Abračinskų, kilmėse, 
gyvenančių 148 
Brockton. Mass. Daktaro tėve- pašto viršininkai, 
liai yra buvę ilgą laiką biznie- išgalės ir norės, 

, riai ir visuomenininkai. 
| las Abračinskas yra buvęs LDS 
Centro pirmininku. Jie išaugi- vius, vietinius ir apylinkės at- 

įvyksta LDS no tris sūnus ir dvi dukteris ir vykti ir dalyvauti mūsų tautos 
Kviečiami visus gražiai išmokslino. Jųjų šventės prakalbose ir koncerte.

14 d.,

Moterų 
Socialio 
Socialio 
skanių 

arbatos.
Visi užkviestieji svečiai ir atsi
lankę lietuviai pirmą vakarą 
buvo jais pavaišinti. Nuo vasa
rio 15 d. per dvi savaites pas
kirta kitai tautai, ir taip toliau 
iki pavasario.

Šios parodos rengimo komisi
ja: Amilia Milienė. Marijona 
Juozaitienė ir Anelė Sinkevi
čienė ir Alena Andrews. reiškia 
nuoširdžią padėką visiems, ku
rie prisidėjo kokiu nors būdu 
prie pasisekimo tokio svarbaus 
darbo. Ačiū visiems, kurie atsi
lankėte ir atsilankysite.

-V. Juozaitienė.

Pagerbė Sgjungietes

pa- 
rei- 
ko- 
per

Ames St., į Iškilmėse dalyvaus Lowelli<
................, ir jeigu kai 

■, galės nusipirk- 
Myko- ti J. V. Karo bonų ir štampų.

Rengėjai kviečia visus lietu

Kvieslys.

WORCESTER, MASS.

Aušros Vartų Parapija

sūnus kun. Albertas Abračins- 
kas yra vikaru Šv. Petro par., 
So. Bostone, ir yra labai visų 
mylimas ir gerbiamas.

Dr. Leitenantas Edvardas A. ■l 1
i Abott pradžios ir vidurinį 
mokslą baigė Brocktone, o auk
štesnįjį mokslą pasiekė Bosto
no Universitete ir gavo M. D. 
laipsnį. Praktikavo Massachu- 
setts General ligoninėje. Bos
tone, ir paskui Mercy ligoninė
je Springfielde.

Dr. Abott, baigęs medicinos 
mokslus pirmiausia praktikavo 
Athol, Mass., paskui išvyko į 
Boston City Hospital speciali
zuotis ausų, nosies ir gerklės 
ligų. Baigęs pagilinimo moks
lus. persikėlė į Holyoke. Mass. 
ir sėkmingai praktikavo iki: 
šiam laikui. Būdamas šios ša
lies patrijotu. savanoriai įstojo 
kaipo specialistas gydytojas į 
U. S. Laivyną.

Dr. Edv. Abbot yra vedęs lie
tuvaitę iš Bridgewater, Mass.. 
kuri ir-gi yra baigus aukštuo
sius mokslus Bostono Universi
tete. Augina sūnelį, kuris yra 
2 m. ir 10 mėnesių amž.

Linkime Daktarui Leitenan
tui geriausio pasisekimo.

ir stojo lietuviai neatsiliksim nuo išsi- 
laisvų pasaulio tautų tarpan. -blaškiusių pasaulyje lietuvių.

Lietuva Tą dieną bus mums susikaupi- , 
gyveno laisva. Per tuos metus mo ir pasiryžimo kovai dienaJ
Lietuva sugebėjo kaip ekono- Visi lietuviai esate kviečiami 
miniai, taip ir kultūriniai pa- dalyvauti šiose iškilmėse, 
žengti į priekį, ko kaikurios kalbėtojas iš Lietuvos, būtent, 
kitos tautos nesugebėjo per pulkininkas K. Grinius; taipgi 
šimtmečius. Lietuvos 
mums tą pavydėjo, bet pakenkt-*• W - X j — z   * V*.

Lietuvai negalėjo, tik jėga jie adv. A. Jankauskas. Parapijos jų ir kitus organizacijos reika- 
galėjo jau aukštai kultūringai choras, muzikui M. Karbauskui ius.
Lietuvai pakirst jos gyvybės vad.. išpildys dainų programą.
arterijas. Ir štai 1940 metais Bus renkamos aukos pavergtos antrą pirmadienį mėnesio para- 
birželio 15 d. klastingas prie- tėvynės reikalams. Jokios į- pijos svetainėje. Kursų komisi- 
šas ginklu užgniaužia Lietuvos žangos nebus. Dalyvaukime vi- ja: pp. V. Rakauskienė, Benke- 

: savo tėvy- vičienė ir Stonienė sekančiam 
nės laisvės dienas. : susirinkimui suruoš vaišes ir

„ . oi x i pavaišins visa nares.Sausio i d. buvo Skautų sek-; ________
madienis. Tą dieną mūsų para-j Tarnybos vėliavos šventini- 
pijos skautai 8:30 vai. ryte tu- mas ir Lietuvos Nepriklauso- 
rėjo šv. mišias. Lydimi kun. 
A. Baltrušiūno ir savo vado A.
Zavacko, 
vėliavą, 
maršavo per bažnyčią, kur jie to maždaug apie 3:30 vai. įvyks 
išklausė šv. mišių ir “in corpo- prakalbos parapijos svetainėje, 
re” priėmė Šv. Komuniją. Kun. St. James Avė. Šis bus bendras 
P. J. Juškaitis laikė šv. mišias; visų lietuvių minėjimas, 
jis sveikino skautus, linkėda
mas laikytis tautos ir Kristaus 
vėliavos. Kun. A. Baltrušiūnas 
pasakė pritaikintą pamokslą. 
Po mišių kun. A. Baltrušiūnas 
įteikė skautams jų ženklus. Tą 
pačią dieną p.p. mūsų parapijos 
skautai dalyvavo skautų iškil
mėse, kurios įvyko Bostono 
Katedroje. Tėvai turėtų leisti 
savo vaikučius prisirašyti prie 
skautų organizacijos.

Bus

priešai kalbės Karo Bonų komisijonie- 
rius, kun. P. J. Juškaitis ir

Moterų Sąjungos 27 kp. susi
rinkimas įvyko vasario 8 d., p. 
I. Tvaskienės namuose, 5 At- 
wood Avė.

Kalbėta apie naujų narių va-

Sekantis susirinkimas įvyks

laisvę. 22 metu laisvos tautos si ir prisiminkime 
siekiai ir pažanga kultūroje li
kosi nacizmo ir komunizmo ci
vilizacijos priešų sutarties au
ka. Jau greit bus trys metai, 
kaip Lietuva neša žiauriausius

, vergijos pančius antros kruvi- 
UŽkandŽių, į nos okupacijos. Bet ar civiliza-

I
I

V. K. N , j ir laukia progos, progos nusi- 
! kratyti priešų. Lietuvos išeivis,

nešdami Amerikos 
uniformuoti skautai

mybės Sidabrinio Jubiliejaus 
minėjimas įvyks sekmadienį, 
vasario 21 d. Vėliavos šventi
nimas bus 3 vai. po pietų, o po

Vasario 14 d. Moterų Sąjun
gos 69 kuopa minės savo 15 
metų gyvavimo sukaktį. Tą die- 

l ną, 9:30 vai. rytą. Aušros Var
tų parapijos bažnyčiose įvyki® 
Šv. mišios parapijos kareivių 
intencija. Visos narės bendrai 
priims šv. Komuniją.

Vasario 18 d. 69 kp. ruošia 
“Bridge ir Beano party” narės 
p. Julės Karalienės namuose, 
75 Vernon St. Įžanga 50 centų.' 
Valdyba nuoširdžiai kviečia - 
nares ir svečius dalyvauti. į 

i Nauja 1943 m. valdyba: pirm. J 
' E. Zakarienė; vice-pirm. — V. J 

J. Sprikaitienė; fin. rašt. M. Ma-® 
-'nasaitė; rašt. M. Sinkevičienė;®

Į ižd. D. Anusevičienė; iždo glo-® 
bejos — T. Mažeikienė ir S.l 
Antanavičienė; korespondentė® 
A. M. Wackell. A.M.W.U

•-----------------

Clearance
SALE!
I. J. Fox didžiausia kailinių firma 

Amerikoje, žiemos sezonui buvo pri- 
pirkusi 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 krautuve jokio 
nuošimčio neįma. kad ir kailiniai yra perkami išsimokėjimui.

galime išmainyti į naujus ir už se-
Atėjusios į 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.

nuošimčio neįma. kad ir kailiniai y 
Jei turite senus kailinius, mes 

nuosius duosime gerą nuolaidą.

411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

I

MIRĖ
Vasario 2 d. mirė Kazys Po

cius. Velionis vasario 6 d. iš 
N. P. bažnyčios palaidotas Šv. 
Mykolo kapuose. Vasario 5 d. 

:mirė Juozas šeškauskas. Velio- 
1 nis vasario 9 d. iš N. P. bažny- 
I čios palaidotas Šv. Kryžiaus 
I kapuose. Velionis paliko nuliū- 
j dime žmoną. Emiliją ir dukterį. 
Reiškiame nuliūdusiai šeimai 
užuojautą.

Yra pakviesti kalbėti pulk. 
K. Grinius iš New Yorko, ku
ris yra neseniai atvykęs iš Lie
tuvos. kun. J. Švagždys, Brock- 
tono lietuvių parapijos klebo
nas ir kiti, kurių vardus pa
skelbsime vėliau.

Pereitą savaitę susirgo pp. B. 
Adomaitienė, gyv. 4 St. George 
St. ir p. M. Balutienė, gyv. 39 
Concord Avė.

p. S. Karnyla, gyv. Tremont 
St., parapijos zakristijonas, jau 
jaučiasi daug stipresnis, ir jau 
eina pareigas parapijoje.

Šią savaitę p. Smilgienė, gyv.
50 Tremont St., eidama paslydo 
ir susižeidė ranką; p. A. Kudir
kienė, gyv. Franklin St., kuri 
kiek laiko atgal paslydus nusi
laužė ranką, sveiksta, p. M. 
Aidukonienė, gyv. Savin Avė., 

’ po operacijos ligoninėje, baigia 
Į pasveikti savo namuose.

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

ris yra karo tarnyboje. Kiti du 
sūnūs: Jonas ir Juozas, kurie 
taip pat yra karo tarnyboje, 
negali sugrįžti, nes Jonas ‘Kip’ 
yra kur nors Afrikoje, o Juo
zas karo mokykloje.

p. Feliksas Gikis, gyv. 11361 
Washington St., po operacijos 
Šv. Elzbietos ligoninėje, 
pat sveiksta, ir yra viltis, 
greit grįš į namus.

Yra ir daugiau ligonių,
neturėjau progos sužinoti apie 
jų padėtį. Pasimelskime, kad 
Dievas grąžintų visiems ligo
niams sveikatą.

taip 
kad

bet

APLANKĖ “GARNYS”
Vasario 2 d. “garnys” aplan

kė p.p. J. E. Survflus, palikda
mas jiems porą gražių sūnelių. 
Ponai Survilai yra LDS 8 kps. 
nariai ir, p. E. Survilienė yra 
Sąjungietė. Sveikiname.

p. U. Pazniokienė, gyv. Hea- 
ton Avė., kuriai ketvirtadienį, 
vasario 4 d. padarė operaciją 
ligoninėje, sveiksta.

pp. Pazniokų duktė Sesuo Lo 
renza atvyko 
reitą savaitę 
Kazimieriete 
apsistojo Šv.
lyne. Aplankė savo sergančią 
motinėlę ir savuosius, pp. Paz- 
niokai taip pat laukia sugrįž-

Kareivis Jonas Kulišauskas, 
Norwoodietis, rašo, kad Flori
doj buvo didelė audra ir pa
kankamai lietaus. Jis esąs pa
tenkintas kareivių gyvenimu. 
Sveikina visus savo draugus.

iš Chicagos pe
su kita Sesute 

iš Worcester ir 
Katrinos vienuo-

Sekmadienį, vasario 7 d. pa
krikštyta p. p. M. Karbauskų 
duktė, vardu — Leoną. Krikš-įtant savo sūnaus Gasparo, ku-

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

NOVEROS
prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ...........................
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ......................-
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pageltos. Kaina —.....
už Sielas Skaistykloje. Kaina ............................................
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina

DARBININKAS
36S W. Broadway, So. Boston, Mass.

.... J ....

Villiam J. Chisholm
GRABORIUS

•’Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St,
PROVTDENCE. R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.
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Kada Juni3 reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 M Al N ST. Tel. 6-194* 
WORCESTER. MASS.

275 Main St., Wcbster, Mass.

k
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Penktadienis, Vasario 12,1943 DARBININKAS 8

Minėkime Tautos Prisikėlimo Šventę - Vasario 16
CLEVELANDO LIETUVIŲ 

DIENA

Lietuvių Nepriklausomybės Sidabrinio 
Didžiosios Iškilmės Rengiamos, Vasario 21 d., 

Lietuvių Salėje, 5 vaL po pietų.

Jubiliejines Iškilmes Rengia Lietuvių Komitetas

lietuviams
ir ypač, kada 

laisvės, tai

vieningai 
neteko 

savaimi 
glaustis 
vienoki

lietuviai, kuriems rūpi Ameri-

mos Draugijai $15.00; Lietuvos 
baduoliams $10.00; Raudona
jam Kryžiui $25.00, Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonų pirko 
už 500.00; Jung. Valstybių Ap
sigynimo Bonų pirko už $1000.
Vietinėms Pašalpinėms draugi- , kun. 
joms, dėl jų įvairių parengimų 
aukota 207.00; vietiniams varg
šams $118.00.

Kriaučiūnaitės Lamm sūnui 
Scott Roy ir ponų Kvederų 
dukterei Evelynai Onai. Kun. 
dr. Mendelis padarė Dievo kū
dikiais Karpavičių dukrelę Ma
rijoną Konstanciją ir paties 

dr. Mendelio išmokytos 
perkrikštės sūnų pp. Mierzwic- 
kių Edvardą Benediktą. Kū
mais Scott Lamm buvo Ale kas 
Gasiūnas ir Elzbieta Kriaučiū- 
naitė; Kvedero Antano dukre
lės krikšto tėvais buvo ponios 
Kvederienės sesutė Ona ir jos 
vyras. Karpavičiū Marytę pa
laikė jos grandpa ir grandma 
Vincas ir Konstancija Karpa- 
vičiai. Mierzwickų sūnų atnešė 
svetimtaučiai. Sveikiname nau
jagimių tėvelius. Linkime 
jiems daug džiaugsmo iš savo 
vaikelių.

Nuo senų laikų Clevelando draugingų Amerikai valstybių 
lietuvių kolonija buvo pasižy- konsulai.
mėjusi dideliu veiklumu, todėl Pakviesti yra mūsų apylin- 
ir šį kartą nori paminėti Lietu- kės kongresmanai.
vos Nepriklausomybės sidabri- Į šį minėjimą kviečiami visi 
nio jubiliejaus sukaktį.

Komunistai išsiskiria ir nesi- kos pergalė ir pavergtos Lie- 
deda kartu su kitais lietuviais, tuvos išlaisvinimas.

Jau senai laikas pribrendo vi
siems 
dirbti, 
Lietuva
kiekvienas lietuvis turi 
■krūvon, nes, rodos, 
Lietuvos padėtis liečia visus, ir 
rodos, jau neturėtų būti jokių 
kalbų ar ginčų, kas ateityj val
dys Lietuvą, nes tai nėra mūsų 
kompetencijoje spręsti.

Mūsų amerikiečių lietuvių in
teresas yra tik vienas — LAI
MĖTI KARĄ ALIJANTAMS. 
Mūsų visos pastangos yra 
kreipti į karo laimėjimą. Ne tik 
mūsų lietuvių toks noras yra. 
bet visų kitų pavergtų tautų.

Clevelando lietuviai nori 
jungtis į vieningą minėjimą.

Pereitą penktadienį, Nes. 
P-bos P-lės Švč. parapijoj įvy
ko skaitlingas lietuvių susirin
kimas, išskyrus komunistus, 
kurie nepripažįsta Lietuvai Ne
priklausomybės.

Buvo išrinktas iškilmėms 
ruošti Lietuvių Vienybės Komi
tetas, kurio garbės pirmininkai 
pakviesti abiejų lietuvių para
pijų klebonai: Kun. V. G. Vil- 
kutaitis ir Kun. J. Angelaitis. 
Komiteto pirmininku išrinktas: 
Jonas Jarus, sekretorium Ade
lė Gabaliauskienė ir nariais: 
Jonas Brazis. M. Cicenienė, Jo
nas Derius, Ona Micheličienė, 
Kun. Dr. K. Širvaitis. P. Stau- 
pienė. Mrs. Vaičiūnienė, ir N. 
Wilkelis.

RENGIAMA SU ĮDOMIA 
PATRIOTIŠKA PROGRAMA

Įžanga į šį minėjimą nustaty
ta 25 centai, už kurį gaus si
dabrinio minėjimo atminčiai 
brangų ženklelį.

Pelnas skiriamas pusiau: Ka
ro departmentui — Amerikos 
kariuomenei ir Amerikos Lie
tuvių Tarybai.

Programos pirmininku iš
rinktas Kun. Dr. J. Širvaitis.

Programą atliks: Stella Ma- 
lonis. Soprano; Moterų choras; 
Duetas išpildys: Mrs. Čarnienė, 
Vanda Suzelis. Stella Baker ir 
A. Miliauskaitė. Gyvas paveik
slas: “Lietuvos Laisvės Vizi
ja”.

Padarykime, kad Clevelando 
Lietuvių Vienybės parengimas 
būtų skaitlingiausias ir įspū
dingiausias. KOMITETAS.

i 
I

Šv. Jurgio Parapija, 
Cleveland. Ohio

Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuolyno Našlaitynas Liepsnose. Šis vaizdas parodo 
sudegusį našlaityną, Aušros Vartų viloje. Elmhurst, Pa., trečiadienio vakarą, 
vasario 3 d. š. m. Našlaitynas buvo globoje Nukryžiuotojo Jėzaus vienuolių 
Seserų. Sakoma, kad gaisras kilęs nuo elektros vielių. Padarė apie $15,000 
nuostolių.

Šv. Jurgio Kareivio Draugijos 
Auksinis Jubiliejus

Bridgeport, Conn. —
50 metų atgal, vasario 

1893, čia susitvėrė Šv. J. K. D. 
tik iš 11 narių. Nors ir mažas 
būrelis, bet patiesė tvirtus ka
talikybės ir lietuvybės pama
tus. Jie aiškiai įrašė į knygas 
šiaip: “Šiandien užsidėjo bro
liška draugystė po vardu Šven
to Jurgio Kareivio, dėl pašalpos 
ligoje, ir atsitikime mirties pa
laidot. Negali niekas daugiau 

'■>

Vasario 21 dieną, sekmadie
nio vakare 7 vai. Šv. Jurgio pa- prigu^ti mūsu draugystę 
rapijos vaikučiai išpildys gra- kaip fik Uetuvis Rymo Katah_
žią'programą paminėjimui Lie
tuvos Nepriklausomybės 25 
metų sukaktį.

Bus įvairi programa, kurią 
rūpestingai rengia vargoninin- įiaus*kas- 
kas V. Greičius. i Jančiauskas;

Šv. Jurgio parapija kasmet Dulbis; 
rengia tą minėjimą ir yra para- Blažyg - 
pijos tradicinis minėjimas.

PAMALDOS UŽ LIETUVOS
LAISVĘ

Antradienį, vasario 16 dieną, 
8:30 vai. rytą, Šv. Jurgio par. 
bažnyčioje įvyks iškilmingos 
klausomybės žuvusius ir už 
greitą taiką. Koresp.

Clevelando lietuvių Nepri
klausomybės jubiliejiniame mi
nėjime sutiko dalyvauti ir kal
bėti miesto Mayoras Frank
Lausehc ir pakviesti yra visų Pirk Defense Bonds ir Stamps! ir lietuvybę; jos nariams

tų labai gražioje vietoje ne- \
23 mažas sklypas žemės pardavi

mui. Ką daryti dabar? Ugi ba
landžio 21, Šv. J. K. D. susi
rinkimas nutarė, kad reikia 
duoti tūkstantį ir penkis šim
tus dolerių, ir paimti žemę. Tai 
čia ir buvo pradžia parapijos. 
Nupirkus žemę, vyskupas ski
ria lietuvį kunigą, ir tais pa
čiais metais, spalių 13, šventi
na mažą medinę Lietuvių Kata
likų bažnytėlę. O koks tada 
džiaugsmas! Šv. J. K. D. deda 
visas pastangas, samdo didelę 
svetainę dėl priėmimo draugijų 
iš kitų miestų, perka kumpius 
ir duonos, kad jUos pavaišinti.

į Namui, N. Y. S50.00; Bostono
i Streikieriams $25.00; Lietu-i
i '

įviams nukentėjusiems nuo karo' 
$25.00; dėl Lietuvos Atstaty
mo $30.00: Lietuvos Raudona
jam Kryžiui $10.00; Tautos 
Fondui $100.00; 1

** lių būriui $50.00; Dailės Dra-’i

Draugija turi nusipirkus še
šių šeimynų namą ir jau veik 
išmokėtas, ir visas turtas da
bar siekia apie $13.500.00.

Dabartinė Š. J. K. D. valdy
ba: Prez. Antanas Tuska: vice- 
prez. Pranas Rohm: prot. rašt. 
Jonas Stanislauskas; fin. rašt. 
Antanas Klimaitis: kasierius 
Juozas Lučinskas; duoklių rin
kikai — Leonas Radzvilas ir 
Karolis Rudys; maršalka — 
Jurgis Minalga; kasos globėjai 
— Juozas Dulbis ir L. Radzvi
las.

Draugija apvaikščios savo 
auksinį Jubiliejų su iškilmingo
mis šv. mišiomis savoje bažny
čioje. vasario 14. 1943, o vasa
rio 27, įvyks programa ir šo
kiai parapijos svetainėje. 7:30 
valandą vakare.

Veteranas Juozas Dulbis, Š. 
J. K. D. organizatorius ir pir
mutinis protokolų raštininkas, 
tikrai džiaugiasi sulaukęs tos me giliausią užuojautą jo liū- 

_ • dėsio ir skausmo valandoje.

trumpos plaučių uždegimo 
Maryland Generai ligoni- 

mirė dar jauna moteris 
Ona Šalkauskienė. Palai- 
iš Šv. Alfonso bažnyčios

I
Lietuvos Šau-i draugi jos auksinio Jubiliejaus.

- I A. J. Klimaitis.

A. A. ONA ŠALKAUSKIENĖ
Po 

ligos 
nėję 
a. a. 
dota
šeštadienį, vasario 6 d. Kun. 
Antanas Dubinskas atnašavo 
šv. Mišias ir tarė suraminimo 
žodžius, kaip vyrui, taip velio
nės giminėms. Nulydėta į Holy 
Redeemer kapus. Amžinąjį atil
sį duok jai. Viešpatie! Jos vy- 

i rui Ignotui Šalkauskiui reiškia-I

kas, kuris atlieka kataliko pa
reigas”.

Komitetas susidarė iš šių as
menų: Prezidentas Stasys Čiup- 
______ ; Vice-prez. Pranas 

Prot. Rašt. Juo- 
fin. rašt. Juozas ties prle bažnyė.os.

; Kas. Juozas Bezgelas: 
;prie pinigų — Petras Bezgelas 
ir Vincas Čiupkevičius; 1.___
globėjai — Klemensas Grabau
skas ir Juozas Adukevičius; 
maršalka — Juozas Povilaitis. 
Tie vyrai, tiesdami pamatus 
Šv. J. K. D. neapvylė Šventojo 
Jurgio, nes ji nuo pat pradžios 

l iki dabar kovoja už katalikybę 
; visa

dos pirmoje vietoje iki šiai die
nai stovėjo: Tikėjimas ir Tau
ta.

Drąsiai galima pasakyti, kad 
Bridgeporte, Šv. Jurgio Karei
vio draugija yra Lietuvių Ka
talikų Švento Jurgio Parapijos 
tvirtovė. Štai ką mums rodo jos užpakalyje ir su savo 
istorija: nuo pat pradžios savo dėl parapijos, nes ]_ 
gyvavimo draugija kasmet dė- ką yra paaukojusi $1721.44. 
jo pastangas, kad surasti ir j Tautos ir pasižymėjimo rei- 
pakviesti Gavėnios metu į vie- kaluose. irgi nėra pasilikus, 
tinę airių par. bažnyčią lietuvį Štai gegužės 30. 1902. miesto 
kunigą dėl atlikimo Velykinės, komisija kviečia dalyvauti Ka-

Rugsėjo mėnesy, 1902. šv. J. pų Lankymo šventės parodoje. 
K. D. pasamdo didesnę svetainę Nors tuo laiku buvo dar jauna 
ir sušaukė visus Birdgeporto ir nelabai turtinga draugija, 
lietuvius, kad pasitarti, kaip ir bet visgi nesigėdijo pasirodyti, 
kokiu būdu lengviau būtų gali
ma įsteigti Lietuvių Katalikų 
parapiją, bet iš to niekas neiš
ėjo.

Kovo 21, 1904, šv. J. K. D. 
per savo susirinkimą išrenka 
du pasiuntinius ir siunčia juos 
pas vietinį Airių Saldžiausios 
Širdies parapijos kleboną kun. 
Svveeney. kad juodu nuėję pra- se reikalingas 
šytų vardu draugijos, kad jis 
prašytų vyskupo skirti lietuvį 
kunigą vikaru, bet ir čia nieko 
gero nepešė, ir vėl liko tie pa
tys vargai ir ilgesiai.

Bet štai su pradžia 1907 me-j

i

MŪSŲ SODALIETĖS
Pereitą sekmadienį, per šv. 

samdo didžiulį beną, kad gale- mišias 8:30 v. rytą net 63 Soda- 
tų su muzika maršuoti nuo sto- lietės mūsų parapijos gavo iš- 

ir paskui tikimybės dovanas už tai. kad 
neapleido nei vieno

Šv. Komunijos su 
Šį metą sodaliečių 

vadas kun. Antanas 
kiekvienai dr-jos' Ona. Komisar Mrs. Bronislava. 
kun. Stedmano ge- Lietuvnikienė Zofija, 

knygelę “Naujo čiūtė Magdalena. Makarauskai- 
Skaitymai Kiek-' tė Valerija. Makusytė Lucija. 

Dienai”. Kun. Du-■ Mandravickaitė Jean. Mandra-

NUOTRUPOS
Jonas Jonča, kurs turėjo ne

laimę būti sužeistas randasi 
Franklin Sųuare ligoninėje, bet 
kiek teko nugirsti jau sveiksta 
ir mano grįžti namo šią savai
tę.

Kun. dr. Mendelis priėmė Lie
tuvių Dr-jų Tarybos pakvieti
mą dalyvauti vasario 14-16 dd. 
iškilmėse. Jis buvo kviestas at
kalbėti maldą, pradedant ir už
baigiant tų dienų programą.

Vasario 14 d. 11 vai. ryte Mi
šios bus su asista. Jau buvo 
garsinta, kad tos Mišios bus at
našaujamos paminėti Lietuvos 
25 metų Nepriklausomybės su
kaktį. ypač už dabar kenčian- 

' čius mūsų brolius ir seseris 
Lietuvoje ir už tuos, kurie žu- 

. vo. kad tą Nepriklausomybę į- 
gyti ir ją per 25 metus palai- 

Lukošai- kyti
Antradienį, vasario 16 d., 8 

vai. ryte Dr-jų Taryba turi už- 
. prašiusi šv. mišias už Lietuvos 
j nelaimingus žmones ir išprašy- 
' mui pergalės Amerikos gink
lams. kad J. V. laimėtų šį baisų 
karą.

Teko nugirsti, kad Velykinės 
priedermės kviteles ir prieš-už- 
ga veninės vakarienės bilietai 
bus pasta išsiųsti visiems para
pijiečiams po vasario 16 d. iš
kilmių. Buvo manoma šią va
karienę praleisti karo sunkeny
bių dėliai. tačiau surasta būdas 
vakarienė įvykdinti. Tad sek
madienį. vasario 28 d., kaip pa- 

Kunigai prašo visų, kad tėvai 
arba giminės priduotų vardus 
ir pravardes tų. kurie buvo pa
šaukti karo tarnybon nuo kalė
dojimo, tai yra nuo Naujų Me
tų. Tas yra reikalaujama Arki- 

Marcelė. vyskupo Kancelarijos ir kad 
į parapijos garbės 

sąrašas būtų pilnas.
žymėta Veikimo Kalendoriuje, 
vakarienė įvyks. Bilietai bus 
$1.50. Tai bus paskutinė pra
moga prieš Velykas.

linskaitė Ona. Cavaselis Mari
jona. Česnaitė Evelina, čučuly- 
tė Darata. Dubauskaitė Veroni
ka. Garpštienė Aldona. Gasiū- 
naitė Anelė. Ivcškaitė Marijona. 
Jovaišaitė Al vert a. Jurkštienė 
Emilija. Juškauskaitė Elena 
(Erdman), Keidošiūtė Anelė. 
Keidošiūtė Dolores, King Mrs.

. vėl nuo bažnyčios į svetainę. 1942 m. 
ir tenai prie užkandžių pasida- mėnesio 

draugija, 
dvasios
Dubinskas 
nariai įteikė 
rai žinomą 
Testamento 
vienai Metų 
binskas paaiškino, kad J. V. 
Valdžia spausdina beveik pus
antro milijono egzempliorių 
šios knygutės, kuri yra duoda
ma kiekvienam Katalikui ka
reiviui ir jūreiviui karo tarny
boje. Skatino visas sodalietės 
pašvęsti bent 5 

-•j dieną skaitymui
„ aukomis tymo Sv' Rašt0' .
per tą lai- gana ivertina brangų turtą.

j Palieka jo skaitymą Protestan
tams, nekatalikams. Kun. Du
binskas priminė visiems, kad 
Šv. Raštas niekados nenusibos
ta. Kuo daugiau jį skaitai, tuo 
įdomesnis jis tampa, nes tai 
nėra kokio paprasto išminčiaus 
žodžiai, bet pačios Šv. Dvasios 
tikroji išmintis. Tai nėra žmo
gaus mokslas, bet paties Dievo! Strazdauskaitė Stella. Štreimi mūsų pačių 
Sūnaus. Kuris pasakė, kad' kytė Anastazija, Valčeckaitė 
“Dangus ir žemė praeis, 
mano žodžiai nepraeis”.

kasos Jyti savo jausmais.
1912 m. vėl Š. J. K. D. pasi

kartoja džiaugsmas. Nesigaili 
nei darbo, nei pinigų, vėl kvie
čia visas draugijas, samdo mu* 
ziką, paraduoja per miestą, 
nes tą dieną jau šventina nau
jos mūro bažnyčios rūsį.

Birželio 29. 1924 m. dar di
desnis džiaugsmas atsikartoja. 
Tą dieną jau buvo pašventinta 
nauja graži mūro bažnyčia, 
kurios Š. J. K. D. taip troško, 
ilgėjos ir laukė per 22 metus.Į
dabar jau stojos kūnu.

Draugija niekados nestovėjo

minutes kas- 
Naujojo Įsta- 
Katalikai ne

vickaitė Leonora. Maskevičiū- 
tė Anelė, Maškevičiūtė Ona. 
Matulionytė Olga. Mažeikaitė 
Marijona. Nageliūtė Ona, Ne- 
muraitė Marijona, Nemžek 
Mrs. Elena. Norkiūtė Bronisla- 
va, North Mrs. Ona, Pečiulytė 
Eleanora. Petkiūtė Ona, Pet- 
kiūtė Pranciška, Petrikiūtė E- 
leanora. Petrikiūtė Uršulė. Pe- 
čiukaitienė (Pietsch) Anelė, 
Pavilionytė Delfiną. Preibytė 
Elzbieta. Ramanauskienė Mag
dalena. Rėkus Mrs. Phi’.omena. 
Ruginskiūtė Marijona, Salkau- 
skaitė Elena. Šilinskvtė Vikto
rija, Šimkovičiūtė Darata, Šim- 
kevičiūtė Eleanora. Skabins- 
kaitė Emilija, Stalionytė Mari
jona. Strazdauskaitė

kas tie lietuviai. Užsimokėjus 
už beną $55.00. maršuoja per 
miestą lygiai, kaip ir kitos or
ganizacijos.

Tas pats atsikartoja rugpiū- 
čio 16, 1903 m. Šimtmetinėj pa-’ 
rodoj, ir liepos 4, 1918 m. J. V.' 
Nepriklausomybės šventės pa
rodoje. o vis tokiuose dalykuo- 

pasišventimas.
energija, ir pinigai kainuoja.

Aukų Tautos reikalams irgi 
yra davus, nors ir ne po daug, 
bet sudėjus j krūvą, tai nevisai 
mažai. Štai jos: Lietuvių Kny
gynui $7.00;

Kuris pasakė, kad' kytė Anastazija.
bet Lelija, Zableskytė Emilija.

Po mišių įvyko trumpas susi- 
IŠTIKIMOSIOS SODALIETĖS rinkimas, kuriame buvo išrink- 

SodaLiečių Garbės Sąrašas
191,2

Pirm. Akelaitytė Marijona;
Vice - pirm. Maškevičiūtė Mari
jona; I rašt. Biežytė Janina; 

į II rašt. Vyšnauskaitė Albina: 
! Iždin. Budelytė Adelė.

Adomaitytė Pranciška, Ado
maitytė Emilija. Anskaitytė 

i Viktorija, Augaitytė Juozapi- 
1906 Tautiškam na, Budelytė Magdalena. Čap-

ta nauja valdyba ir sudaryti 
planai 1943 m. veikimui. Ge
riausio pasisekimo Sodalicijos 
garbingiems darbams!

NET KETURI KRIKŠTAI
Jau daug metų praėjo nuo tų 

laikų, kad tą pačią dieną būtų 
net keturi krikštai. Tas įvyko j 
jereitą sekmadienį, vasario 7. 
d. Kun. Dubinskas suteikė! 
Krikšto Sakramentą Marės

Juozas Kasinskas
Ine.

i Laidotuvių Direktorius
Į Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 V/ashinqton Blvd.

L

BALTIMORE, Md.
Telephone Plaza 8595
Llmosinal <HI visokių reikalų.
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ATŽYMINT 25 METU LAISVOS IR NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SUKAKTI, ĮVYKS

Sekmadieni, Vasario-February 21,1943
3-čią VALANDĄ PO PIETŲ

St. Mary’s Auditorium'e Lawrence, Nassachusetts
Dalyvaus vietiniai ir apylinkių geros valios patriotiniai nusiteikę lietuviai ir 

išklausys kalbų, kurias patieks: Gerb. Adv. Antanas O. Shallna, Garbės Konsu
las; Kun. Dr. Antanas Bružas, M. S.; Miesto Mayoras James P. Meehan, Senato
rius Michael A. Flanagan; Kongresmanas Thomas J. Lane; Pastos Viršininkas 
Charles A. Cronin; Kun. P. M. Juras ir Kun. J. Skalandis. Šv. Pranciškaus Para
pijos Choras, vadovaujant Prof. Povilui Sakui, sudainuos patrijotines dainaso
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Thomas J. Lane,
Kongresmanas

BOND DAYTa pačia proga bus pardavinėjami WAR BONDS AND STAMPS. LITHUANIAN DAY...

Adv. A. O. Shallna.
Garbės Konsulas

James P. Meehan,
Mayoras

f

Kun. P. M. Juras,
Klebonas

F '.y®

■ -
•

dSį&

Charles A. Cronin,
Postmaster

Prof. P. Sakas,
Muzikas

K. Vencius, 
ALRKF Skyr. pirm.

Kun. J. Skalandis, 
Asistentas

Kun. Dr. A. Bružas, M. S.
Nashua Klebonas

Michael A. Flanagan,
Senatorius

I

Stela Raznauskaitė,
Skyr. Raštininkė

ALRK FEDERACIJOS SKYRIAUS IŠKILNIŲ RENGIMO KOMISIJA:
Kun. P. M. Juras, garbes pirm., K. Vencius, pirm., S. Raznauskaitė, sekretorė, L. Švenčionienė, ižd., L. Venčienė, S. Ri- 
maitė, P. Sakas, K. Butkevičius. Nuoširdžiai Kviečia Visus RENGĖJAI.

t
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Minėkime Tautos Prisikėlimo Šventę - Vasario 16
VIETINES ŽINIO?f f''

L!

prieiti prie sakramentų. 2 vai. 
p. p., kapelionas bus prašytas 
laikyti iškilmingus mišparus ir 
suteikti palaiminimą Švenč. Sa
kramentu. Tuoj po pamaldų, 3 
v. p. p., bažnytinėje salėje bus
gerųjų mūsų šeimininkių pri- darė kalėjimai! ir nuteisė 
ruošta vieša vakarienė ir prog- mirti. Dar prieš suimant 
rama. Toks tai šio puikaus su- geri Žmonės

KRAUJO ANTSPAUDAS LIE
TUVOS KRAŠTO LAISVEI

Pradžia 3-čiame pusi.
tos Lietuvos degantiems reika
lams.

Galima duoti per Raudonąjį
Kryžių mūsų kareiviams savo sirinkimo nuoširdus nutarimas, bėgti, bet jis atsisakė, kal- 
kraujo.

Jeigu visi Bostono lietuviai 
tuojau aukuotų savo kraują ir 
tai Lietuvos 25 metų liūdno Ju
biliejaus vardu — būtų net ir 
rekliama.

Tatgi tuojau asmeniškai ar 
giau kas daryti, kaip džiaugtis, telephonu susitark su Red 

Galima atlankyti Nepriklau- Cross Boston Metropolitan 
somybės pamaldas, prieiti prie Chapter Blood Donor Center, 
Sakramentų, pasimelsti gerovei 691 Boylston St., sale Bostono 
savųjų gyvų ir mirusių. Iškil- didžiojo Knygyno, ir duok savo 
mingos pamaldos bus laikomos kraujo, kad sutaupyti

ŽINUTES
Kai kurie South Bostoniečiai 

džiūgauja iš bendro Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo, 
kurs įvyksta vas. 14 d., 2 v. p. 
p., Municipal salėje. Jie kalba, 
jog nebereiksią ruošti kito pa
rengimo, samdyti kitos salės, ir 
t. t. Sakyčiau, kad galima dau-

Kas už jį? bedamas — ar aš galiu pa-
Kas pageidauja vakarienės likti tikinčiuosius vienus 

bilietų, kreipkitės pas ponias: be dvasios vado? Mirties 
Marksienę, Raškauskienę, An belaukdamas kun. Jonas 
čiukaitienę, Barauskienę, Jan- dar visą mėnesį išsėdėjo 
kauskienę, panelę M. Kilmony- Jakobspilies kalėjime. To- 
tę, ir jų pagelbininkes.

Sekamas susirinkimas šiuo 
reikalu bus kitą trečiadienį po 
Šv. Teresės novėnos pamaldų.

kaliniai balsu verkė ir 
šaukė paleisti. Bolševikai 
išsivedė, kulkos nutildė 

jam “patarė karšt4 kuni8° širdi- ° į0
- - - kruviną kūną be grabo už

kasė žemėse, kur jis išbu
vo iki rudens, kada jį per
gabeno į Rokiškį. 1938 m. 
ant jo kapo išdygo didelis 
gražus kryžius su žo
džiais, kuriuos parinko 
Tumas - Vaižgantas:
— Pirmas atspėjęs Lie-

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
IŠ DARBO LAUKO

Šią savaitę, ypatingai jos bai- 
. . . .. i gyvybę į goję, daug, lietuvių duoda savo

Šv. Petro par. bažnyčioje. 10 v. kito žmogaus. Telefonas Ken. kraujo per Raudonąjį Kryžių 
r., vas. 14 d., 1943. 19060. Reikiant, manau, sutarti.

Galima visiems sueiti, 2 v. p. I padaryti galima “Darbininko” 
p., Municipal salėn išgirsti pra-l ofise, 
kalbų ir dainelių. _________

Galima šio minėjimo proga Vasario 8 d., staiga mirė An- 
pirkti daug U.S.A. War Bonds. I tanina Krukonienė (Jakavony- 

Galima daug aukuoti paverg-|tė), 48 metų, gyv. 1 O St. Place, 
So. Bostone. Ji paėjo Radny- 
čios parapijos. Amerikoje pra
gyveno 31 metus. Jos vyras _______
Jonas yra miręs. Paliko dvi j šiomis dienomis lankėsi baž- 

. _ f
dukteri ir du sūnų. Vienas sū- nyčioje bei klebonijoje šie sve- 
nus tarnauja Dėdės Šamo ka- čiai kunigai: J. Daunis, A. Bal- 
riuomenėje.

Jos laidojime buvo žmonių ir 
iš Haverhill, Mass. Šie reiškė 
So. Bostono parapijai pagarbą 
ir dėkingumą už išauginimą 

[jiems kunigų - lietuvių. Sako: 
— Mes džiaugėmės turėdami 
kun. F. Norbutą. iš meilės ver
kėme išleisdami kun. J. Daunį. 
Manėme, kad kito kun. lietuvio 
nebegausime. Ir štai tą pačią 
dieną gauname kun. J. Žuroms- 
kį. Visas Haverhillis yra dėkin
gas So. Bostonui už tokius ge- 

I rus lietuvius kunigus.
Čia galima pridurti, kad jau 

I tokia derli yra Amerikos lietu- 
jvių dalis. Čia, priaugo kunigų 
parapijiečių, kunigų vienuolių, 

Į kunigų redaktorių, rašėjų ir 
j veikėjų. Jiems gali priseiti 
Įvesti misijas net pačioje Lietu- 
I voje. Ačiū Dievui mes Ameri- 
I kiečiai jau turime savo gydyto
jų. advokatų, mokytojų, moks- 

Įlininkų ir vadų.

kareiviams.
Ketvirtadienį, kun. Virmaus- 

kis aukavo pusę kvortos savo 
kraujo. Pusę kvortos savo 
kraujo jis yra jau aukavęs va
sarą, Vyčių seimo bėgy.

DAKTARAI
Tą pačią dieną kareiviams 

paaukavo pusę kvortos savo 
kraujo kun. F. J. Juškaitis.

je pat mirtininko kamero
je sėdėjo ir vienas liutero
nas, taip gi pasmerktas tuvos laisvę, Pirmas pasa- 
mirtį. Kun. Budrys savo kęs — ginkime šalį — ir 
švelnia siela taip į jį pa- kritęs bolševikų auka: bu- 
veikė, kad tas liko katali- vo jų sušaudytas 1919. II. 
ku ir įnirsiantysis kuni
gas dar išklausė išpažin
ties mirtin pasmerkto sa
vo kameros draugo. Nei 
žmonių prašymai pasigai
lėti, nei giminių deginan
čios ašaros, nei tikinčiųjų 
alpstančios širdys bolše
vikų nesuminkštino. Sau
lei tekant vasario 26 d. 
bolševikai kun. Joną išsi
vedė iš kalėjimo. Draugai

27. Lietuva ilgai minės ge
rąjį savo sūnų”.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas, M.D.,
(LIETUVĖ GYDYTOJA)

400 Broadway,
CAMBRIDGE. MASS.

! trušiūnas. J. Skalandis ir J. Žu- 
romskis.

LANKĖSI
lankėsi

Šiurpi Vieno Par
tizano Istorija

Justinas Vareikis tik 18 
metų turėdamas jau gabe
no knygas iš Prūsų. Kartą 
jisai ant Jonavos kelto 
nuginklavo perdaug smar
kaujantį kazoką ir jo kar
dą įmetė į Nerį. Klastin-

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel. TROvrbridge 6330

Pirmadienį, vas. 8,
Ad. Viškelis iš Norwood, Mass.
Atsilankymo proga, p. Viškelis

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Šou. 4476
Dr. Joseph F. Antanėlis 

OPT O MET RISTAS 
! 515 East Broadvvay 

So. Boston, Mass.
Į Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir
I Penktadieniais
[ Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
[ šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

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

Shenandoah, Pa. — Kietųjų 
anglių darbininkų su darbda
viais užmokesties sutartis bai
giasi balandžio mėnesyje. Uni
jų distriktai savo susirinkimuo
se svarsto kiek daugiau užmo
kesties reikia reikalauti nuo 
darbdavių, darant naujų sutar
tį. Atsižvelgiant į pragyvenimo 
pakilimą ir į užmokestį, kurią 
gauna karo dirbtuvių darbinin-i 
kai, kietųjų anglių darbininkai 
rengiasi reikalauti $3.00 į die
ną daugiau, negu, kad dabar 
gauna. Spauda praneša, kad 
pernai metą kietųjų anglių bu
vo iškasta 60,000.000 — (60 
milijonų tonų). Karo dirbtuvių 
darbininkai, kurie buvo skaito
mi būtinai karo pastangoms 
reikalingi, nuo karo tarnybos 
tapo paliuosuoti. Angliakasiai 
tokiais nebuvo skaitomi ir to
dėl iš kasyklų apylinkių daug 
daugiau į kariuomenę paimtų, 
negu kad iš kitų vietų. Lietu
viai anglių kasyklų apylinkėse 
skaitlingai gyvena. Todėl lietu
vių karo tarnyboje, imant skai
čių kitų tautybių ir palyginant 
su lietuviais, rasime, kad lietu
viai kitas tautybes skaičiumi 
kareivių toli pralenkia.

karo būtų nepriklausomas ir 
laisvas.

Lietuvių Karo Reikalams 
Pust Ii'?/

Karo Bonų $207,275.00 — 
Taupymo Ženklų $7,575.00 

čionykščiai lietuviai uoliai 
remia visus valdžios karo vedi- 

’ mui parėdymus. Jie uoliai re- 
mia Raudonąjį Kryžių, parda
vinėja taupymo ženklus ir karo 
bonus, moterys susiorganizavę 
grupėmis siuvimo, mezgimo, 
pirmos pagalbos, namų slaugių, 
vyniojimo bandages darbus at
lieka. Net ir mokyklos vaikai 
uoliai dirba rinkime senų gelž
galių, blekinių dėžių ir parda
vinėjime taupymo ženklų. Jie 
senų gelžgalių surinko kelioii- 
ką tonų. Pereitą savaitę blėki- 
nių dėžių surinko 3863. Taupy
mo ženklų parduoda į mėnesį 
už $400.00. Nemažas skaičius 
davė Raudonam Kryžiui savo 
kraujo. Kiek lietuviai kraujo 
duoda parapijos raštinėje yra 
registruojama. Nuo pradžios J. 
V. įstojimo į šį karą iki šių 
metų pradžiai Shenandoah lie
tuviai karo 
$207,275.00;
$7,575.00.

Vareikis ypatingai 
daug pasidarbavo: įvairių 
priešo šnipų (karininkų ir 
kareivių) jisai suėmė apie 
150. Kartą jisai pateko į 
lenkų rankas, kurie jį taip 
sumušė, kad 4 dienas gu
lėjo be sąmonės. Jo drąsu-, 
mą liūdija keletas atsiti
kimų: kartą Santakų dva
re suėmė priešo karininką 
įsikišęs ranką į kišenių — 
neturėjo jokio ginklo.

(----------------------------------------------------------------------------------------------- ■

PARSIDUODA So. Bostone tei
smo parėdimu trijų apartmentų 
mūrinis namas ant Dorchester 
St. Įeigų $500.00. Pečium ap
šildomas. Įnešti 350.00 cash 
virš pirmų morgičių. Dėl pilnų 
informacijų kreipkitės: Fran
cis T. Keefe, 50 Congress St.. 
Boston. Mass.

i
I

REIKALINGA MOTERŲ arba 
MERGINŲ, kaipo kambarinė 
tarnaitė ir valytoja. Dienos ir 
nakties darbas. Atsišaukite — 
“Housekeeper”, Hotel Essex. 
Boston, Mass. (12-5)

Panelė Liudovika Kniuipytė, 
ponios Svilienė ir Stakutienė 
ieško prietelių ir organizuoja 
komitetą padegėliams našlai
čiams šelpti, Elmhurst, Pa.

atnaujino “Darbininką”, kurio
yra skaitytojas nuo 1924 metų gai lenkams puolant Lie- 
ir kalendoriaus fondan aukojo tuvą, 
$1.00.

I

★ Antradienį, ‘Darbininke” 
lankėsi Tėvas Pr. Aukštikal
nis. “Žvaigždės” administrato
rius ir kun. J. Daunis, kuris ne
užilgo išeina į U. S. armiją, už
imti kapeliono vietą. Gero pasi
sekimo.

ĮVAIRUS SKELBIMAI ★ Tą dieną lankėsi kun. J. 
Kripas iš Hartford, Conn. At
silankymo proga pažadėjo pri
siųsti spaudos darbą ir priėmė Kartą 2 kareiviu šnipu va-
pakvietimą — pasakyti “Dar- rėsi su nėveikiančiu šau- 
bininko” reikale prakalbas, ku- tuvu, dalgį prie šono prisi- 
rios Gavėnios metu bus ruošia
mos Naujoje Anglijoje.

ir Lankėsi kun. Pr. M. Juras 
iš Lawrence, Mass. Atsilanky
mo proga įteikė “Darbininko” 
spaustuvei atspausdinti vysku
po Ant. Baranausko “Anykščių 
Šilelis’* ir “Pasikalbėjimas Gie
smininko su Lietuva”.
it Lankėsi pp. Gasparas ir 

Joana Jakavoniai iš Haverhill, 
Mass. Atsilankymo proga pa
dėkojo už kalendorių ir jo fon
dan aukojo $1.00.

“SURURISE PARTY”

Trečiadienį, po Šv. Teresės 
Novėnos pamaldų įvyko, kaip 
skelbta, susirinkimas kapeliono 
kun. J. Daunio pagerbimo rei
kalu. Pranešta, kad kunigas 
kapelionas reikalauja jog nie
kas - nieko nerengtų jo naudai 
bei garbei; kad jis pageidauja, 
savo jaunystės bažnyčioje, lai
kyti šv. mišias už kareivius, ir 
pageidauja, kad visi užsiintere
savę asmenys, ypač kareivių 
šeimos atsilankytų į šias šv. 
mišias. Tokių, jis pageidauja, 
religiškų išleistuvių į karo lau
ką.

Susirinkimas giliai įvertino 
kapeliono dvasinį nusistatymą Pr°ga, 
ir galvojo.

Šiuom tarpu pranešta, kad 
Lietuvos Dukterų Draugija už
leidžia vas. 21 d. Ji nukelianti; 
savo parengimą į geg. 16-tą.

Pagalvojus, klebonui prita
riant, vienbalsiai nutarta vas. 
21 d. padaryti kapeliono 
Jono Daunio dieną.

Per septynias šv. mišias, 
tingai per paties kapeliono šv. 
mišias, 9 v. r., parapijiečiai tu
rės progos pasimelsti jo inten
cijoms. savo ir savo šeimų, ir

REIKALINGA VYRŲ valytojų 
ir namo prižiūrėtojų. Atsišau
kite “Housekeeper”, Hotel Es-. 
sex. Boston. Mass. (12-5)

i
Į šeštadienio vakare, vasario 6 
d. įvyko “surprise party”, E- 
mery Hali, Fields Corner, Dor
chester, p. Pranę Balutytę, 
gyv. Florida St.. pagerbbti. ku
ri ruošiasi priimti Moterystės 
Sakramentą su p. Plekavičiu iš 
Cambridge.

PADĖKA
Vasario 4 d. mirė Veronika

Palaidota
vasario

WASHINGTON 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-1
ri kriaučiaus — visi kreipiasi Aleksandravičienė, 

i į mūsų šapą, taigi darbo yra iškilmingai šeštadienį, 
i daugiau kaip galima padaryti. *6 d. iš Šv. Petro lietuvių para- 
I Pardavimo priežastis — savi- pijos bažnyčios su trejomis šv. 
Įninkąs labai pavojingai serga, mišiomis Naujos Kalvarijos 
Norėdami pasinaudoti šia gera kapuose. Velionė buvo pašarvo- 

rašykite E. J. Krikš- ta S. Barosevičiaus ir Sūnaus 
čiun, Washington Depot, Conn. laidotuvių name. 
Tel. Washington 2041. i Nuliūdęs velionės vyras An- 

115-15) tanas Aleksandravičius ir arti-

Res. Šou 3729 8ou 4618

Lithuanian FumttureCo.
MOVER8—

rišęs. Priešai rengėsi jį 
nužudyti, tai jis net į tur
gų važiuodamas, net mėš
lą veždamas vis turėdavo 
šautuvą ir granatų. Net ir 
savieji jam priekaištau
davo: kaimynai pyko, kad 
gali kaimą sudeginti. Va
reikis viskam buvo pasi
ruošęs: sode turėjo išsika
sęs apkasą, kur apsigin
klavęs ir nakvodavo. Len
kai mėgino kelis kartus jį 
apsupti. Kartą pastatė iš 
abiejų pusių kulkosvai
džius, bet ir šiuo kartu ji
sai gyvas išliko. Daugė
jant pavojams jisai eida
vo nakvoti ant Neries til
to, kur buvo lietuvių sar
gybos. Žvalgydavo priešo 
pusėje persirengęs karei
viu. Kartą, lietuvaitės pa
siskundė, kad jas skriau- 

jdžiąs lenkų įgulos adju
tantas. Vareikis persiren
gė elgeta, prisidėjo medi
ną koją ir nuvyko ‘‘to 
niekšo pamokyti”. Laimė 
kaltininko, kad jo nerado. 
Vareikis su savo būriu ap
saugojo, kad lenkai nesu
sprogdintų Jonavos tilto. 
Pagerbimui jo narsą A- 
merikos lietuviai jam do
vanojo 700 dolerių, ku
riuos įteikė pats Šaulių 
Sąjungos kūrėjas VI. Put- 
vis.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Paminėjimas Vasario 21 d. 

7:30 Vakare
Shenandoah lietuviai rengia

si Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę tinkamai apvaikščioti.. 
Pereitą sekmadienį kunigai iš 
sakyklos pranešė, kad sekma
dienį, vasario 21 d. bus laiko
mos mišios už Lietuvos laisvę 
žuvusius ir už tėvynės ištrem
tuosius. Per visas mišias bus 
sakomi tai iškilmei pritaikinti 
pamokslai. Vakare bažnyčios 
svetainėje bus muzikalė prog
rama su kalbomis lietuviškai ir 
angliškai. Lietuviai turėtų kuo- 
skaitlingiausia tose iškilmėse 
dalyvauti, kad sau prisiminus 
lietuvybės pareigas ir pasau
liui priminus, kad lietuvių tau
ta yra gyva, ji nori ir reika
lauja. kad jų tėvų kraštas po

bonų išpirko už 
Taupymo ženklų

Senas Mainierys.

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Mirėjimas

Sekmadienį, 14 d. vasario, 
Philadelphijos Lietuviai Kata
likai minės 25 m. Sidabrines 
Lietuvių tautos nepriklausomy
bės sukaktuves.

ypa- Looal A Long 
fMotaneo
Movint

326 ■ 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

mieji nuoširdžiai dėkoja Šv. 
Petro lietuvių par. kunigams 
už dvasinį patarnavimą, varg. 
Rapolui Juškai; dėkoja laido
tuvių direktoriam Barasevi-1 
čiam ,ir bendrai visiems už da ' 
lyvavimą šermenyse ir laidotu- drąsių

; gėles ir dvasinius bukietus. .Lai game noru prisidėti prie
; w z- ' - ~ ---------

Lietuvos Kareivių 
Priesaika

— Prisimindami 
lietuvių žygius,

I

sų viltis laukiant Lietu
vos atstatymo. Mus užde
ga ne tik žuvusiųjų narsa, 
bet ir pirmoji Lietuvos 
karių priesaika, kurią Ne
priklausomybės sukakties 
proga čia ir prisimename:
— Aš prisiekiu Aukš

čiausiam Viešpačiui Die
vui teisingai tarnauti Lie
tuvos kariuomenėje... Pri
siekiu nesigailėdamas 
sveikatos nei gyvasties li
gi paskutiniam kraujo la
šui ginti Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, o taip 
pat mūsų žmones ir visą 
mūsų žemę nuo- kokių 
nors užsienių ar vidaus 
priešų užpuolimo ir nuo 
visų tų, kurie mūsų krašte 
kels riaušių, ardys žmonių 
darbą, ir ramumą ar ki
taip kaip skriaus žmones... 
Kad šią priesaiką darau 
tikra širdimi ir gryna są
žine, iškeliu ranką prie 
Viešpaties Dievo”.

Žinau, kad Nepriklauso
mybės sukakties dienoje 
daugelis lietuvių tyliai pa

tuos kartos šią priesaiką nesi
gailint jėgų vėl vaduoti iš 

vėse, už pareikštas užuojautas, mes dar daugiau užside- okupantų nagų tėvų že
mę, pavergtus brolius ir

Iškilmės prasidės su suma 
naujoje Šv. Andriejaus par. 
bažnyčioje. 19-tos ir Wallace 
gatvių, 11 valandą ryte. Šv. 
Mišios aukojamos už gyvus ir 
mirusius Lietuvos ir Amerikos 
kareivius, už kenčiančius lietu
vius ir už mūsų brangios tėvy
nės išlaisvinimą.

8-tą vai. vakare, Šv. Andrie
jaus Mokyklos salėje, 1123 Le- 
mon Gatvė, įvyks koncertas ir 
prakalbos. Įžanga — 25 centai. 
Pelnas skiriamas Lietuvos pa
galbai ir išlaisvinimui. Kiek
vienas ištikimas Lietuvos mylė
tojas nepasigailės, nors 25 cen
tus paaukoti šiam kilniam tiks
lui. Tikietus šiam minėjimui 
galite įsigyti Šv. Andriejaus 
klebonijoje, taip-gi Šv. Kaži, 
miero ir Šv. Jurgio klebonijose. 
Rasite veikėjų visose trijose 
parapijose, kurie šiuos tikietus 
pardavinėja.

Jūs žinote gerai, nereikia man 
priminti Jums, kiek mūsų my
limoji Tėvynė yra nukentėjus 
ir tebekenčia. Kaip prakeikta
sis komunizmas buvo ją prislė
gęs, kaip nacizmas ją spaudžia, 
kiek iš mūsų brolių ir seserių 
žuvo šioj karėj, kiek jų buvo iš
tremtų. O kas žino, kiek 
brangioje šalelė gal kenčia 
karo, bado, gal net maro.

Tad, brangūs lietuviai,
jauskite savo brangiąją moti
nėlę. Lietuvą: parodykite savo 
užuojautą jos 25 metų nepri
klausomybės minėjime: įsigy
kite bilietus koncertui ir pra
kalboms. nors tiek pagelbėdami 
materiališkai: ir savo dalyva
vimu šiame minėjime gaivinki
te tą dar liepsnojančią Lietuvos 
dvasią. Lietuvos Vytis.

toji
nuo

už-

■ Dievas visiems atlygina iš Sa-, Amerikos ir demokratijų savanorių kapus.
vo malonių šaltinio. ' ‘laimėjimo, kurios yra mū- K. J .Prunskis.



Penktadienis. Vasario 12,1543 DARBININKAS

Minėkime T autos Prisikėlimo Šventę - V asario 1 %

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Nevc H avė n, Conn. — 
viai žingeidauja ir vienas kito 
klausinėja ar šį metą mūsų ko
lonijoj bus rengiamas Lietuvos 
Nepriklausomybės Paminėji
mas. Taigi visų žinių pranešu, 
kad mūsų kolonijoj, kaip kiek
vieną metą, taip ir šį metą bus 
rengiamas paminėjimas vasario 
21 d.. 7:30 valandą vakare, pa- 

339 Green

Lietu-

kutinį ketvirtadien, vasario 25 
d., parapijos svetainėje. 7:30 1 
valandą vakare. Kviečiam visus l 

i pasižymėti dieną, taipgi ir k i- Į 
i tiems draugijų atstovams-vėms ' 
pranešti. M. ;

LDS 28 kp. SUSIRINKIMAS j 
įvyks sekmadienį, vasario 21 ■ 
d., 11 vai., šv. Kazimiero par. i 
svetainėje. Prašome visų narių 
skaitlingai dalyvauti ir užsi
mokėti savo duokles už orga- 

■ną "Darbininką".
Juozapas Lukša, Sekr.

aplinkybių, 
visose kolo-

rapijos svetainėje, 
St.

Dėl susidėjusių 
kaip tai įvykstant
nijose Nepriklausomybės pami
nėjimams. nebuvo galima gauti 
kalbėtojų dėl vasario 14 d., tai
gi nutarta rengti paminėjimą 
vasario 21 d.

HARTFORD, CONN
LDS 6-tos kuopos 

mas pyks tuojau po 
pie 12:30. vasario 21

susirinki- 
sumos. a- 
d.. nes tą 

i dieną įvyks minėjimas Lietuvos
Nepriklausomybės. 2 vai. p.p. 

programa: kalbės geri Taigi Darbininkų kuopos nariai 
kad už- 

susirinkimą prieš

i
Įvyks i „ „

kalbėtojai, p. Juozas Laučka. prašomi ateiti laiku, 
laikraščio "Amerika” redakto- baigtume 
rius iš Brooklvn, N. Y. ir p. Ka- programą. Dar kaikurie neatsi- 
zys

Taigi
kviečia
lietuvius ir lietuvaites dalyvau
ti ir bendrai apvaikščioti mūsų 
tautos 25 metų Nepriklauso
mybės paskelbimo paminėjimą.

PAVERGTOS LIETUVOS SIDABRINIS 
JUBILIEJUS

Neu Britain, Conn. — Sek
madienį, vasario 14 d., 9:30 v. 
rytą, Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje įvyks šv. 
mišios už žuvusius kareivius.

Tą pačią dieną, 2 vai. po pie
tų, Lietuvių salėje, 354 Park 
St. įvyks Lietuvos nepriklauso- 

' mybės 25 metų sukakties mi- 
. nėjimas. Programa susidės iš 
! kalbų ir dainų.

Kviečiami visi dalyvauti pa
maldose ir prakalbose.

Narės nudžiugo sužinojusios, 
kad klebonas jau grįžo iš 
ninės ir baigia pasveikti, 
kinam!

JAUNA PORELĖ

li-

ligo j
Svei-|

Vasario 8, kun. V. Ražą i t iĮĮ 
sužiedavo p. Edmundą Navicko® 

Įsu p. Albina Dambrauskaite® 
Jaunuolis yra USA laivyn^ * 
Parvykęs atostogoms susituok^ 

j su mylima panele, su kuria jau, 
i nuo seniau buvo susitaręs apsiūk 
'vesti. Jaunųjų intencijai buvflH 
atnašaujamos šv. mišios.

Vasario 6 d. apsivedė p. jjgi 
Gribauskas su p. M. Juškiene® 

katalikiškos^ spaudos !abu našliai.
Linkime laimingo sugyveni®

T.AfB

Vilniškis, 
nuoširdžiai 
visus New

lygino už laikraštį "Darbinin-
I
I
I

komisija ką". Malonėkite šiame susirin- 
Haven'o

Sausio pabaigoje Petras Ra
džiūnas tapo paskirtas 
miesto policistu. Sveikinam 
Petrą ir linkime geriausių sėk
mių paskirtame darbe.

kime atsilyginti.
Dar. rodos, nebuvo pranešta, 

kad LDS 6-tos kuopos valdyba 
šiais metais liko ta pati: P. 
Ambrasienė. pirm.: T. špelis. 
vice-pirm.: P. Manikienė. ižd.: 
J. Leonaitis. nutarimų

mūsų A. Pateckis, fin. rast.
I

ELIZABETH, H. J

Kraustosi Iš Gaisro Vietos. Čia parodo našlaičius, kurie kraustosi su savo 
kučiais iš gaisro sunaikinto našlaityno, Aušros Vartų vilos, į St. Nicholas 
(graikų) našlaityną, kur jie gavo prieglaudą. Viduryj vaizdo matome nešan
tį našlaitį suvyniotą į blanketus. Liūdi našlaičiai ir seneliai, netekę savo prie
glaudos, Elmhurst, Pa., Jėzaus Nukryž. Seserų vedamam vienuolyne.

I 
Į
i

KATALIKIŠKOS SPAUDOS 
PLATINIMAS

Per šį mėnesį mūsų parapijoj 
vyksta 1 
platinimas. Kun. V. Ražaitis iš, 
sakyklos uoliai ragina parapi- ■ mo 
jiečius užsirašyti nors po vieną 
lietuvišką katalikišką laikraštį.' 

veda Sese-, 
Sekmadie-' 
Seseles po 1 
bažnyčios

Užrašinėjimo darbą 
lės Pranciškietės. 
niais galima sutikti 
kiekvienų šv. mišių 
prieangyj.

HEWARK.H.J.
16 d., 
Jurgic 

180-2

Iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas
Waterbury, Conn. — Šios ko- sukaktį. Minėjimas įvyks ant- 

rašt.; Jonijos patriotingieji lietuviai
Rap. smarkiai ruošiasi minėti Lietu

vos nepriklausomybės 25 metų

NUOŠIRDI AUKA

?

Lietuvos nepriklausomybės 
sidabrinis jubiliejus pas mus 

Detroit.I bus minimas vasario 14 d., 6 v. 
pami- vakare, parapijos auditorijoje. 

_ , kalbės 
kun. J. Balkūnas, J.

Vasario 6 d., Juozas ir Roza
lija Mikniai. gyv. ______
Mich., jaukiai ir kukliai j-- —- 
nėjo savo 25 metų vedybinio. Be vietinių kalbėtojų, 
gyvenimo sukaktuves. Kadan-i svečiai: 
gi pp. Mikniai yra gyvenę mūsų Laučka ir kiti, kurių vardų dar 
kolonijoj ir p-nia Miknienė yra neteko sužinoti. Dalyvaus cho- 
daug pasidarbavusi dėl parapi- ras. solistai, deklamacijos, vai- 
jos ir katalikiškų draugijų, dinimas. Lietuvio pareiga yra 
rengdama vakarus ir dalyvau-; dalyvauti. .............
dama vaidinimuose. Pp. Mik
niai gražiai išaugino dvi dukre
les ir sūnų, prie šios progos vi
si pažįstami, draugai, giminės, 
taipgi Moterų Sąjungos 33 kp. 
valdyba ir narės sveikina pp. 
Miknius ir linki sveikatos ir 
Dievo palaimos, kad galėtų 
laukti auksinio jubiliejaus.

su

se-Tarp draugijinio komiteto 
kartis susirinkimas įvyks pas-

31U OŠIKUI AUKA

Pereitą sekmadienį po šv. mi-' 
; šių įvyko šv. Rožančiaus drau- • 
• gijos susirinkimas, kur plačiai 
aptarta draugijos reikalai ir 

j šių dienų karas. Kadangi yra | 
i reikalinga dvasinė pagalba, tai 
i šiam tikslui draugija paskyrė 
i iš iždo S25.00, ir geros valios 
narės sudėjo S18.75. ir sudariu
sios S43.75 pasiuntė Katalikiš
kai draugijai į N. Y. Taipgi pa
skirta auka šv. mišioms, ku
rios bus atnašaujamos už visus 
mūsų parapijos mirusius klebo
nus penktadienį, vasario 19 d., 
7 vai. rytą.

Perskaitytas padėkos laiškas

radienį, vasario 16 d. Ryte, Šv. 
Juozapo lietuvių par. bažnyčio
je bus atnašaujamos šv. mišios 
už Lietuvą, o vakare parapijos 
svetainėje įvyks prakalbos. 
Kalbės šie kalbėtojai: Miesto 
mayoras John A. Monagan, 
Lietuvių Kultūrinio Instituto į 
direktorius prof. K. Pakštas, Į 
kleb. kun. J. Valantiejus. Dr. ir] 
ponia M. Deveniai, politinio 
klubo pirm. Tarnas Matas, Dr. 
Petras Vileišis, kun. Dr. J. Bo
gušas. adv. C. Balanda, taksų 

Čiagimė Lietvvaitė. komisijonierius J. Jenušaitis ir 
kitų draugijų atstovai.

Į Koncertinę programos dali parienė. p. C. Gluodenienė. p. 
išpildys Šv\ Juozapo parapijos M. Jokubaitė. p. J. Dičkuvienė, 
choras, komp. A. Aleksiui va- p. šilkas su žmona, p. G. Barš- 
dovaujant.

Šį nepaprastai turiningą mi
nėjimą ruošia Federacijos vie
tinis skyrius.

Komisija kviečia visus lietu
vius dalyvauti iškilmėse ir ben
drai paminėti Lietuvos Sidabri
nį Jubiliejų.

Lietuva pavergta ir jos ne
priklausomybė užgniaužta, bet Ori n tas su žmona, p. J. A. Orin
ei nėra žuvus, ji kelsis vėl lais-į^as su žmona, p. F. Leodekienė, 

, p- J- 
p. A. Ku-

Joanos mamytė J. Terebeizie- 
nė yra Moterų Sąjungos 29 kp. 
raštininkė, veikli parapijoje ir 
yra nuoširdi “Darbininko” ben
dradarbė ir rėmėja, p. Joana 
nuoširdžiai visiems ir visoms 
dėkoja už sveikinimus, linkėji
mus ir dovanas, ypač savo tė
veliams už suruošimą vaišių ir 
mamytei už skanų tortą.

Komitetas.
i

BROOKLYH, N.Y Reikalauja Mechanikų

kun. J. Valantiejus. kun. Dr. J. 
Bogušas, adv. C. Balanda su 
žmona, inž. A. Kankalas su 
žmona, adv. A. Bronskis su 
žmona. Dr. M. Devenis su žmo
na, Dr. M. J. Colney su žmona, 
aldermonas E. Laskey, alder-

imonas W. Kolbeck, mok. J.
I

! Stulginskaitė, laidotuvių direk- 
itorius E. Mažeika su žmona, p.
J. Trečiokas, p. K. Balčius su 

(žmona, p. A. Lazdauskas su 
J žmona, p. P. Krugelis su žmo

na, p-nia J. Laskey, ponia J. 
Delinks, p. J. Ramanauskienė, 
p. M. Digimienė. p. M. Sabienė, 
p. A. Guzevičienė. p. A. Kanap- 
kienė, p. A. Tučkienė, p. N. Ma- 
tusevičienė, p. A. Staskevičie
nė. p. A. Bružienė, p. A. Besas-

Tarybos 
Tubelie- 
ministro

Jung. Valstybių valdžia rei- 
JflA ĖJO 16-tą GIMTADIEy. Į ' kalauja įvairių mechanikų ir 
Sausio 30 dieną p. Joana Te- pagelbininkų darbininkų.

rebeizytė minėjo savo 
gimtadienį. Ta proga jos 
liai. gyv. 180 Hale Avė., 
ress Hills. suruošė vaišes, 
lyvavo daug jaunimo ir senimo, kurį United Statės Employ- 
p. Joana gavo daug sveikini- ment Service Ofisą arba pašto 
mų. linkėjimų ir dovanų. 1 skyriuose gauti aplikacijų.

. No-,i *■ v *■ *■ •
16-tą' rintieji gauti darbus valdžios 
tėve- apsigynimo dirbtuvėse ir įstai- 
Cyp- gose. gali kreiptis į Jung. Val- 

Da- stybių samdymo biurus. į bile

tis su žmona, p. A. Čaplinskie- 
nė. p. C. Gerulaitienė. p. A. 
Salmonienė, p. J. Ažunaris su 
žmona, p. J. Trečiokas su žmo
na. p. S. Ramanauskienė, p. 
Banys su žmona, p. St. Verte
lis su žmona, p. B. Karpavičius 
su žmona, p. J. Kazlauskas, p. 
S. Jonaitis, p. M. Gylienė, p. A.

Dr. P. Vileišis nuoširdžiai dė- 
•’kojo visiems už sveikinimus ir 
j linkėjimus, dėkojo visiems-oms 
už puotos suruošimą, ir kvietė 

(visus vieningai dirbti, kad pa- 
' gelbėti Lietuvai išsilaisvinti ir 
i atgaut neprklausomybę.
’ Rengėjai visų vardu įteikė 
: Dr. Vileišiui ir jo šeimai dova- 
jną. Vakaras praėjo labai gra
žioje nuotaikoje. Z.
nuo kleb. kun. M. Pankaus, ku
ris dėkuoja už šv. mišių auką.

Antradienį, vasario 
7:30 vai. vakare, Šv. 
draugijos svetainėje, 
New York Avė., įvyks Lietuvos® 
Nepriklausomybės 25 metų su-ffl 
kakties minėjimas.

Programoje dalyvauja: Šv.® 
Cecilijos choras, vadovaujanti 
muz. B. Dulkei. Kalbės: Vietosi I 
klebonas kun. Ig. Kelmelis, Ka-1 
ro Departmento Valdininkas, I 
Domas Klinga, Kun. N. Pakai- | 
nis, New Yorko Liet.
pirmininkas. Jadvyga 
nė. buvusio Lietuvos 
pirmininko žmona.

Į šį nepaprastai didelės svar-| 
bos Lietuvos minėjimą privalo! 
atsilankyti ir jame dalyvauti! 
visi Newarko ir plačios apylin-1 
kės lietuviai ir lietuvaitės.

Kalbėtojai kalbės Lietuvos ir® 
lietuvių reikalais, o ypatingai | 
Lietuvos nepriklausomybės at-1 
gavimo reikalu.

ĮĮsidėmėkim, kad šis minėji-1 
mas bus visai kitoks, negu mi-! 
nėdavom Lietuvos nepriklau-1 
somybę per 25 metus. Norėda-1 
mi vėl džiaugtis nepriklausoma 1 
Lietuva, privalom susikaupti ir | 
vieningai siekti Lietuvai at- j 
gauti nepriklausomybę.

Įžanga nemokamai.
Kviečia—

N. J. Lietuvių Taryba. I

Pagirti

Olč Gold
Reader's Digest nebando 
iškelti Old Gold pardavi
mą. ar pabrėžti viršeny
bę vieną ar kitą iš 7 
rūšių cigaretų. Dėlto. * 
pirmiau ir po išduoto 
raporto — daugelis 
tūkstančių rūkytojų 
pasuko j Old Gold, 
turėdami smagu
mą iš nepalygi
namai brangių 
tabako Lata
kia lapų.

va ir nepriklausoma, kaip ir P- R- Maton su žmona, 
kitos pavergtos tautos. Jeigu Zailskas su žmona, 
kas abejoja, tai turės progą i- dirkienė, p. A. Petrauskaitė, ir 
sitikinti. kada ateis į prakal- garbės svečiai Dr. P. Vileišis 
bas ir išklausys įžymių kalbė-,511 žmona ir dukryte, 
tojų kalbų apie karą ir paverg
tųjų tautų išlaisvinimą. Be to. tazija Petrauskaitė, kuri daug 

'darbavosi rengiant šią puotą.
Ji pranešė tikslą ir kvietė sve
čius pasakyti kalbeles. Visi ir 
visos linkėjo Dr. P. Vileišiui ir 
jo šeimai geriausių sėkmių, pri
siminė pavergtą Lietuvą ir visą 
eilę Vileišių darbus Lietuvai. 
Eilėmis sveikino p. M. Zails- 
kienė.

turėsime progą pasiklausyti' 
gražių patriotinių lietuviškų 
dainų. Korespondentas.

Sausio 31 d. įvyko šauni puo
ta Dr. Vileišio namuose sutikti 
bei pagerbti Dr. Vileišį ir jo 
šeimą. Dalyvavo daug įžymių 
svečių ir viešnių, kaip tai: kleb.

Toastmasteriu buvo p. Anas

DĖMESIO!
A

L

Tu atliksi tikro apaštalavimo darbą, jei pats 
skaitysi ir kitus raginsi užsisakyti 

mėnesinį laikraštį

MAŽIAUSIA
NIKOTINO

MAŽIAUSIA
GERKLĘ ERZINANČIŲ 

KOKYBIŲ 
(TARS AND RESINS)

SVEIKINIMAS

Kaip parodyta beparty- 
viškų nepriklausomų ty
rinėjimų 7 vadovaujan
čių rūšių cigaretų, pada
rytų Reader’s Digest.

P. LOP.ILLARD COMPANY E«tabli!«he<l 1760

Reader’s Digest 
brėžti viršenybę . _
miau ir po išduoto raporto — daugelis tūkstančių rūkytojų 
pasuko j Old Gold. turėdami smagumą iš pridėtų nepalygina
mai brangių tabako Latakia lapų.

NAUJA' PASID2IAUG SAMMY KAYE’S BANO IR SVEČIŲ! TREČIADIENI 8 VAL. V. Ii WEEI

nebando iškelti Old Gold pardavimą, ar pa
vienę ar kitą iš 7 rūSiy cigaretų. Dėlto, pir-

Skiriu VILEIŠIAM
Brangūs broliai, sesės, lietuviai.
Su meile, šypsena veiduos dalyviai.
Čion susirinkom maloniai paviešėti,
Suėjom pasveikiti, laimės palinkėti,

Daktarui Vileišiui ir jo šeimynėlei.
Lai juos Dievas laiko geroj sveikatėlėj,
Tolesnei darbuotis labui mūs Tėvynės, 
Nes bolševikai, naciai ją visai sumynė.

Gobšam užėjus mūs Tėvynę plėšti, 
Jos sūnūs garbingi turėjo greitai bėgti.
Jiems gręsė pavojus bei žiauri mirtis, 
Jai būtų patekę priešams į dantis.

Tad sveikinam čionai mūs brangius tautiečius. 
Mūs brangios Tėvynės Lietuvos piliečius.
Lai jūsų darbuotė neša daug naudos.
Gavus laisvę tautai įsigyti pagarbos.

Jf. E. Zatlskienė.

“ŽVAIGŽDĖ”, tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms dvasi
nio turinio laikraštis, pašvęstas Švenčiausiai 
Jėzaus Širdžiai.

“ŽVAIGŽDĖ” trokšta aplankyti kiekvieną Lietuvių šeimyną 
ir ją gaivinti krikščioniškų dorybių spinduliais.

“ŽVAIGŽDĘ” skaitykite ir būsite pavyzdingais nariais-ėmis 
MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGOS.

“ŽVAIGŽDĖJE” surasite, kaip MALDOS APAŠTALAVI
MAS veikia ir vystosi.

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ramybės 

įsileisti į Jūsų šeimynas.
Jei trokštate, kad Dievo palaima įžengtų per Jūsų na

mų slenkstį —
Jei norite būti šviesos ir meilės skleidėjais, tai platin

kite patys saviškių tarpe ir raginkite kitus skaityti bei 
platinti “ŽVAIGŽDĘ”.

Kaina metams 50 centų. Kas pridės dar 50 centų gaus 
didelį spalvuotą Jėzaus Širdies paveikslą.

“Žvaigždė” dabar padidinta astuoniais puslapiais.
Užsakymams adresas:

"ŽVAIGŽDE"
488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
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