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ALIJANTAI BOMBARDUOJA 
JAPONŲ SALĄ

gos, ypač malaria (dru-i 
gvs) pasmaugė šimtus- 

_ tūkstančių žmonių. Kan-i
, New Bri- di provincijoj iš 400,000 

kad mautume ta*n> *r galima tikėtis, kad gyventojų mirė malaria Ii-. 
' 1 ; pradėtas dar ga susirgę 75 nuošimtis,

smarkesnis japonų puoli- Faridnure. kur yra 2.888.- 
mas toje saloje. 000 gyventojų, mirė 50,-

Japonai piipažįsta, kad 000 žmonių, kurie sirgo 
Alijantų karinė galybė di- malaria liga. Jessore pro- 
dėja ir, jie esą spaudžiami vincijoj siaučia cholera, 
iš visų pusių, bet pareiš- kuri tik per vieną savaitę 
kia, kad Japonija nebus užsmaugė 1,000 žmonių iš 
nugalėta.

Kita savaitę antradienio 
“Darbininko” numeris bus: 
Kalėdinis ir paskutinis Į 
prieš Kalėdų šventes. Ki- 
t°s “Darb’r’nko” numeris 
išeis gruodžio 28 d. ir tas 
rnmeris bus paskutinis
šiais metais. Pietų - Vakarų

Raštus, taikomus į Kalė- kas’ grucd. 16 — 
dinį numerį, prašome pri- tai bombarduoja^ Japonų 
duoti arba siųsti redakci- valdomą salą, ’ 
jai taip, L_1 ---------
prieš šeštadienį, gruodžio greitai bus 
18 d., o į Naujų Metu nu
merį orieš penktadienį, 
gruodžio 24 d. Po Nauji) 
Metu švenčių “Darbinin
kas” vėl išeis du kart sa
vaitėje, kaip paprastai.

I

I
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Šiais metais Amerikos 
Katalikų Vyskupų Šalpos; 
Fondui suaukota $1,292,-' 
800. J. E. Arkivyskupas 
Samuel A. Stritch, Chica- 
gos Arkivyskupas ir Vys
kupų Karo Šalpos Fondo 
iždininkas, sako, kad nie
kad šios šalies istorijoj 
nebuvo tiek šalpos darbe 
padaryta, kiek šiuo laiku.

Apie $855,954 per Jo 
Šventenybę Popiežių Pijų 
XII buvo pasiųsta Lietu
vos, Graikijos, Maltos, Ki
nijos, Lenkijos ir kitų Pa
baltijo valstybių šelpimui.

Be to. Amerikos Katali
kų Vyskupų Fondas su
šelpė amerikiečius civilius 
ir kareivius Japonijos, 
Vokietijos ir Italijos ne
laisvėje.

P?cifi-
Alijan-

Suomija Užmokėjo Ameri
kai Dali Skolos

&

VVashington, D. C.—Pra
neša, kad Suomija (Fin- 
lan) gruodžio 15 dieną už
mokėjo Jung. Valstybėms 
dalį savo skolos, būtent, 

'$233,915. Tai pirmojo pa- 
; saulinio karo skola.

Suomija turi būti yra 
vienintelė šalis pasaulyj, 
kuri moka skolas Ameri
kai. Ji skolinga Jung. Val
stybėms apie $9,000,000.

1,J00 susirgusių.
Kinijoj, kaip ir k ituose 

kraštuose. kur siaučia ka
ras aiba dėl karo yra izu- 
liuoti, trūksta medika
mentų.

Atšaukė Streiką

Raudonie ji Teisia Nacius 
Už Žiaurumus

p. Louis Fischer, buvęs. 
Maskvos užsienių korės- ’ 
pondentas ir autorius, 
kalbėdamas Bostone apie 
karą ir Sovietų Rusijos 
siekius, pareiškė:

“Rusija jau nebėra mįs
lė suvyniota į misteriją.; 
Šiandien Rusija yra aiš-j 
kiai nauja militaristinė ir 
nacionalistinė tauta”. .

Stalinas jau nėra papra
stas diktatorius, bet jis 
jau tituluojamas “Stalinas 
didysis”.

Boston Street Raihvay 
ir Middlesex autobusų 
vairuotojai, kurie buvo 
paskelbę streiką ir turėjo 
pradėti streikuoti gruo
džio 13 d., balsavimu at
šaukė streiką ir pasidavė 
deryboms.

i Darbininkai reikalauja 
pakelti atlyginimą, bū
tent, 7 centus į valandą. 
Dabar gauna 90 centų į 
valandą, reikalauja 97c. 
Karo Darbo Taryba, kuri 
turi padaryti galutinį 
sprendimą, atsisako per
svarstyti algų klausimą.

PENKTADIENIS (Friday) GRUODIS (December)

Kariaujanti Prancūzai, kada susidėjo su Alijan- 
tais, tai ir savo vėliavą iškelia su Dėdės Šamo žvaigž
dėtąja. Vaizdas parodo vieną iš tokių aktų, kuris įvyko 
Van de Graaf Air Base, Tuscaloosa. Al., kur per šimtą 
prancūzų kadetų lavinasi skraidymo.

1913 M. TEL. SOUth Boston 2680

J

FIVE CENTS

Algiers, Afrika, gruod. goslavus. Bet praneša, Ju- 
16 — Daugiau kaip 300 A-! goslavijos gynėjai nužu- 
merikos ir Anglijos bom- dė 1500 vokiečių ir atrė- 
bonešių bombardavo na- mė jų puolimus, 
ciu bazes Graikijoje. > Anglija teikia visą gali- 

Smarkiausiai bombarda- mą pagalbą Jugoslavams, 
vo aerodromus ir kariuo- ----------------
menės stovyklas.

Naciai Smarkiai Puola 
Jugoslavus

Mirė 2000 Nuo Influenzos 
Berlyne

New York, gr. 16 — Bri
tų radio užrekordavo 
Stockholmo pranešimą,

Londonas, gruod. 16 — kad pereitą savaitę Berly- 
Anglijos užsienių reikalų ne (Vokietijoj) mirė 2000 
ministeris, Anthcny Eden, 
pareiškė, kad Jugoslavijo
je vyksta smarkios kovos.

Rytinėje Bosnios dalyje 
naciai yra sutraukę šešias 
divizijas kariuo menės 
(gal apie 90,000 kareivių), 
kurios žiauriai puola Ju-

žmonių nuo influenzos li
gos. Mirimų skaičius au
ga.

Galimas dalykas, kad 
Europoje mirs daugiau 
žmonių nuo įvairių ligų, 
kaip kad žūsta karo fron
tuose.

RUSAI UŽĖMĖ ČERKASI
4,

Vilniuje Užminuoti Svar 
bieji Pastatai

bet priešinasi pakėlimui 7 
centų.

Išnaujo pradėtos dery- 
bosbos tęsis iki gruodžio

Londonas, gr. 16 —Mas
kvos radio skelbia, kad 
Sovietų raudonųjų milita- 
ris tribunolas teisia vokie
čius, kaltinamus už žiau- Taryba leido pakelti 3c., 
rumus Kharkovo mieste 
laike nacių okupacijos. 
Vokiečiai prisipažinę kal
tais.

Teismo salė buvo pilna 24 d. Jeigu nesusitaikys, 
darbininkų, sako Maskvos tai darbininkai gali vėl pa- 
radio. 1 skelbti streiką. Tikimės,

Kai Rusijos armija atsi- kad šis ginčas bus išspręs- 
ėmė Kharkovo miestą, tai tas be streiko, 
sužinojo, kad naciai nužu-i ----------------
dė m oto -visiškai nekai- > Tekstilių Darbininkai 

j tų” žmonių tame mieste, i StrClklIOM

Badas—Ligos Smaugia 
Indijos Gyventojus

Europos Taryba Susirinko

Maskva, gruod. 16 — So- jau po karo įsakyti vi- 
vietų Rusijos kariuome- siems svetimšaliams vykti 
nės atsiėmė iš vokiečių į savo šalį, iš kurios, pra- 
Čerkasy miestą, bet Kievo sidėjus karui Europoje, 
fronte buvo priversti pasi- jie yra atvykę į Angliją, 
traukti atgal. Vokiečiai 
būtinai nori vėl užgrobti 
Kievą, kad per žiemą galė
tų jame išsilaikyti.

Rusai pradėjo smarkų 
puolimą šiaurėje, 
Nevelio,
Latvijos sienų.

Vokiečiai pripažįsta, kad po karo tremtiniams grįžti 
rusai pradėjo smarkų puo- į savo šalį, nes grįžusieji 
limą, ir Hitlerio kariuo- gali būti pasiųsti vėl į kon- 
menės buvo priverstos pa- centracijos stovyklas. 

ne" sitraukti į naujas apsigy-į 
nimo vietas.I

Anglijoje yra 277,169 
svetimšaliai tremtiniai, iš 
kurių 124,804 buvo įleisti 
su sąlyga, kad tuojau po 
karo grįš į savo šalį. Ta
čiau kaikurie Anglijos pa-netoli

70 mylios nuo reigūnai aiškina, kad val
džia neturėtų įsakyti tuoj

Vėl Iškilo Lenkijos Klausimas
Londonas, gruodžio 16 teisingai išspręsta, tai r~ 

— Europos Patariamoji \ galima tikėtis pastovios 
Komisija, kuri buvo suda- taikos ir ramybės, 
ryta Maskvos konferenci-; 
joje. 
Valstybėms, Britanijai ir j 

; Rusijai bendrai išspręsti; 
1 oolitines problemas, va-I

Areštavo 80 Kunigų Milane

je. kad pagelbėtų Jung,: Sfirgfl BfjmfldctOS GlCS 
, Britanijai ir i niė" Autorius

Svetimšaliai Anglijoje
I

Beverly Hills. Cal., gr. 16
;kar turėjo pirmą susirin- Franz VVerfel, 53 metų 
■ kimą.

Fall River, Mass. gruod.
16 — Apie 2000 tekstilių winant, Britanijos atsto- 
darbininkai jau ketvirtą

(LKFSB) Londone gau-! 
ta žinių, kad Vilniaus ge-: 
ležinkelis esąs užgrūstas: 
traukiniais. Daug vokie- i 
čių iš Rytų vežami su 
manta į vakarus nuo Vii-i 
niaus.

Vilniaus geležinkelių 
stotyje matomi traukiniai 
su rusais civiliais gyven
tojais nuo Orelo ir kitų 
sričių. Jie gabenami į Vo-Į 

, kietiją.
Daug karinių traukiniui 

negali numatytu laiku 
prasiskverbti frontan ir 
tas dar padidina netvar
ką. Vilniuje ir kituose 
miestuose padėtos minos 
po stambesniais namais, 
rūmais.

New Delhi, India, gr, 16 dieną streikuoja ir gręsia 
— Indijoje ne tik dėl trū- ilgiau užsitraukti, nes dar- 
kumo maisto mirė tūks- bininkų unijos vadai nesu- 
tančiai žmonių, bet pasta- taria su kompanijos va
romis dienomis įvairios Ii-1 dais.

BULGARAI NORĮ ATSISKIRTI 
NUO VOKIETIJOS

Naciai Steigia Savo Bankus 
Lietuvoje

(LKFSB) Kaune įsteig
tas Vokiečių Darbo Ban
ko skyrius su 50,000,000 
markiu kapitalu. To ban
ko vyriausia vadovybė yra 
Berlyne. Banko Šerų no
minalinė vertė — 1,000 
markių. Praktikoje gal tai 
tik bus dar viena vokiečių 
įstaiga išnaudoti Lietuvą, lymus atmetė.

Cairo, Egiptas, gruod.
16 — Bulgarijos vyriau
sybė oficialiai atsikreipė į. 
sovietų Rusiją, Angliją ir 
Ameriką išreikšdama no
rą atsiskirti nuo Vokieti
jos nacių ir daryti atskirą 
'taiką su Alijantais.
■ Bulgarijos ministerių 
pirmininkas. Dobri Boshi- 
loff, pareiškė, kad jo tau
ta yra pasirengus daryti i 
taikos sutartį su Alijan-j 

itais, jei Alijantai jiems už-į 
j tikrintų, kad teritorijos, I 
kurias Bulgarai užgrobė 
nuo Jugoslavų ir Graikų, 

. bus jiems leistos pasilai- 

. kyli.
Bulgarai teigia, kad tos 

teritorijos teisėtai jiems 
priklauso.

pranešama kad Aiijan- Irano Valdžia Atsistatydino
tai Bulgarų taikos pasiu- ------------ *

Jie reika-’ Teheran, gr. 16 — Irano

lauja, kad Bulgarai besą
lyginiai pasiduotų.

Alijantų bombonešiai 
bombarduoja Bulgarijos 
miestus, kad ją greičiau 
išmušti iš karo.

j
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amžiaus, Čekoslovakijos
_ , T žydų tautybės tremtinysDalyvavo Jung Valsty- autorius iosios k 

biu ambasadorius John G.! gQS „The gong of Berna.
o. c. • dette”, pavojingai serga,vas Sir Uilliam Strang ir, Fran2 Werfel bė iš 

Rusijos ambasadorius Fe- Cekoslovakijos j Prancū.Į 
odor Guseff. Dalyvaujan-' kada Vokietijos na-: 
tieji nustatė dienotvarkę okupavo Prancūziją. Geležinkelių 
ateities darbams. j - -

Komisiios svarstymai ir 
nutarimai nebus skelbia
mi viešai.

Rusijos - Čekoslovakijos 
sutartis vėl iškėlė Lenki
jos sienų klausimą. Mas
kvoje sudaryta komisija, 
nori ar nenori, bet turės 
svarstyti ne tik Lenkijos, 
bet taipgi Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių sienų 
klausimus. Jeigu nebusi 

i

Churchill Susirgo Plaučiu 
Uždegimo Liga

New York, gr. 16 —
1 Šveicarų laikraštis sako, 

Londonas — (ONA) — -kad Milane (Italijoj) ir a- 
Anglijos parlamente vi- pylinkėje naciai areštavo 
daus ofiso kalbėtojas pa- 80 kunigų. Matyt, kad na- 
reiškė, kad Britų valdžia’ciai atnaujino puolimą 
nėra dar išsprendus tuo-1 Bažnyčios ir jos vadų.į

GELEŽINKELIŲ DARBININKAI 
SKELBIA STREIKĄ

darbininkai 
aplankė Liurdą ir ten pa- nubalsavo skelbti streiką 

Įsižadėjo, kad jeigu jam gruodžio 30 dieną. Jie rei- 
pavyktų pabėgti nuo Hit- kalauja didesnio atlygini- 
lerio budelių, tai jis para
šytų knygą apie stebuklų 
šventovę — Liurdą. Jie 
nabėgo ir atvyko į Jung. 
Valstybes, kur išpildė sa
vo nasižadėjima.

Autoriaus leidimu “Dar
bininke” tilpo “Bernade
tos Giesmė” santraukoje. 
Kain žinoma, “Darbinin
kas” išleidžia .T. E. vysku-

VVashington, gruod. 16— svarsto, kaip ištraukti ka- 
i darbininkai riuomenes iš Rusijos karo 

fronto.
Vengrija norėtų su Ali- 

jantais sudaryti kokią 
nors taiką, kad po karo 
jai būtų laisviau gyventi.

mo.
Geležinkelių darbininkų 

jis streikas būtų didi nelai
mė. Reikia tikėtis, kad 
bus surastas kelias taikin
gai reikalus išspręsti.

Grįžta Tarawa'os 
Sužeistieji

Vengrija Nori Ištraukti 
Armiją Iš Rusijos

Londonas, gruod. 16 — 
Ino Būčio parašyta knyga Šveicarijos pranešama.

i

Londonas, gr. 16 — An- premieras Ali Soheilv, ku- 
glijos premieras Chur
chill, kiek dienų atgal su- 1942 m., įteikė savo rezig- 
sirgo paprasta “šalčio” ar naciją. Spėjama, kad pre- 
slogos liga, kuri dabar iš
sivystė į plaučių uždegi
mą. Jo bendras sveikatos 
stovis nėra taip blogas.

*

San Francisco, Cal., 
16 — Jung. Valstybių 
reiviai, kurie buvo 
žeisti kautynėse su japo
nais Tarawa saloj, grįžta 
į namus.

gr- 
ka- 
su-

P. švč.* Apsireiškimai kad Vengrijos vyriausybė 
Liurde. Jau nuse tos knv- 
pos atspausdinta. Kas dar 
norėtu prisidėti 
knvj^os išleidimo ir nrisiu- 
stu nors nenkius dolerius 
“Darbininkui”, to vardas. 
Voinn rėmėio bus atspaus
dintas knvp’oie.

nrie tos Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 18 dieną, 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo 
radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis progra
mos iš WCOP stoties, Boston, Mass.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 
Teheran miesto valdžia, Prasc>mi Pnduotl skelbimus, pranešimus sveikim-

dienų politikai, kuri buvolkad atžymėti trijų valsty- mus ne vehau pe^-adienyj, jeigu norite, kad butų 
nustatyta trijų didžiųjų bių vadų konferenciją ta- paskelbta šeštadienį, 
valstybių, būtent, Jung. me mieste, -užvardijo tris DARBININKŲ RADIO
Valstybių, Anglijos ir Ru- alėjas “Roosevelt”, “Chur- 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
sijos konferencijoje tos|chill” ir “Stalin”. Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvoed 1449

ris buvo premieru nuo
i
Į

mieras ir jo ministerių ka
binetas atsistatydino dėl 
to, kad prisitaikinti šių

^valstybės sostinėje, 
i ’

i



Penktadienis. Gruodžio 17. '<3

■VAIRIOS ŽINIOS
C

PASITRAUKDAMI VOKIEČIAI
DEGINSIĄ LIETUVOS NAMUS

Juozui Ambrozevičiui 40 
Metu Amžiaus

V*

(LKFSB) Iš Londono 
praneša mūsų korespon
dentas, kad pasitraukda
mi vokiečiai iš Sovietijos 
nepalieka nei namų, nei 
gyventojų. Jei suskumba, 
gyventojus išsigabena, o 
namus sudegina. Iš Kievo 
likęs vien mirusis griuvė
sių miestas. Esą. tą jie pa
sirengė darvti ir Lietuvo- 
je. jei tektų trauktis.

Vokiečiai tikisi, jog po 
karo, nors ir būtų jie pra
laimėję. patys pirmieji at- 
sistatysią savo pramonę ir 
miestus...

šininką. kad atsiųstų ar
mijos sun k v e ž i m i u s 
(trucks) pašto siuntinių 
išvežiojimui.

Brig-gen. Clarence H. 
Kelis, Bostono laivų įplau
kimo uosto komandierius, 
tuojau pasiuntė 125 armi
jos sunkvežimius ir vai
ruotojus, 
paštui, 
vairuoja 
mius negaus daugiau atly
ginimo, o tik $1.00 pie
tums.

v

4
1 
I

Lie- 
žur-

įr
kad pagelbėtų 

Kareiviai, kurie 
tuos sunkveži-

dienraščio 
kolektyvo 

stipriausių 
Lietuvos

Anglijoje Gautos Fotogra
fijos Slapty Lietuvos 

Laikraščių

J

Vaičiulaitis Jau Treji Metai 
Amerikoje

(LKFSB) Mūsų Londo
no korespondentas prane
ša. kad tenai jau gautos 
fotostatinės nuotraukos 
Lietuvoje leidžiamų slap
tų laikraščių.

Armija Atėjo Į Pagalbą 
Bostono Paštui

(LKFSB) Gruodžio 9 d. 
suėjo 3 metai, kaip Anta
nas Vaičiulaitis atplaukė 
į Jungtines Amerikos Val
stybes. Vaičiulaitis. Am
brazevičius. Brazdžionis 
tai trys stipriausi jauno- 
sios kartos Lietuvos rašy
tojai ir USA lietuviams 
malonu nors vieną iš jų tu
rėti savo tarpe. Tuo la- 

skaitantiems 
gana daug

duoda savo stilingos kū
rybos įvairiuose lietuvių 
laikraščiuose. Jis pats 
taip-gi redaguoja vertingą 
žurnalą “Studentų Žodis”. 
Rašytojas A. Vaičiulaitis 
ne taip seniai gavo per 
Raudonąjį Kryžių laišku
tį iš namiškių, kuriame 
praneša, kad visi tebėra 

1 gyvi ir sveiki.

biau. kad 
Vaičiulaitis

Šiomis dienomis Bosto
no paštą ir jo skyrius už-! 

laiškais ir siunti-' 
kad be pagalbos jo- 

siunti-
išvežioti

vertė 
niais. 
kiu būdu negali tų 
nių išnešioti ar 
laiku.

Bostono pašto 
kas Patrick J.
kreipėsi pas Armijos vir-

viršinin-
Connelly

(LKFSB) Nedaug 
tuva turi taip gabių 
nalistų. o drauge ir Lietu
vos literatūros žinovų, 
kaip Juozas Ambrozevi- 
čius. Jis drauge yra labai 
tauraus būdo, plačių pa
žiūrų ir visų sluoksnių 
simpatijas pelniusis vyras.

Prieš šį karą jisai moky
tojavo “Aušros” mergai
čių gimnazijoje Kaune ir 
dėstė Kauno universitete, 
be to — buvo 
“XX Amžius” 
narys, vienas 
to didžiausio
dienraščio kūrėjų.

Kai bolševikai pasitrau
kė iš Lietuvos, o vokiečiai 
dar nebuvo įsistiprinę, kai 
lietuviai paskelbę laisvę 
vėl sudarė savo demokra
tinę vyriausybę 1941 m. 
birželio mėnesy, Juozas 
Ambrazevičius buvo jos 
Ministeriu Pirmininku. 
Tačiau naciai neilgai tole
ravo patriotų vyriausybę 
— greit jos veikimą sus
tabdė. vėliau — kaiku- 
riuos ministerius uždarė į 
koncentracijos stovyklas, 
kitus sušaudė.

Šiemet, gruodžio 9 d. J. 
Ambrazevičiui sukako 40 
metų amžiaus, bet tą su
kaktį. tikriausiai, jis tik 
labai liūdnai tegali pami
nėti. nes, kiek pasiekė 
mus žinios, jis turi slaps
tytis nuo okupantų nacių, 
persekiojamas savoj tėvy
nėj.

2

Lietuvaitė Gavo Puskarinin- 
kės Laipsnį

DARBININKĄ
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 

ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. Jis iš- 
ir penktadie-eina du sykiu į savaitę — antradieniais 

niais.
“Darbininko“ kaina metams.......
Pusei metų ..................................
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina . ...................... .
Pusei metų ...  .............................

Užsiprenumeruodami money orderį ar

DARBININKAS
366 W.Broadway, So. Boston 27, Mass.

84.00
2.00

82.00
1.00 

čeki siųskite:’
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iO Lietuvos, - Neužmiršk, Lietuvi!
I------------------------------ ♦ ---------------
j (ir tai be jokių ceremonijų)
Baltijos valstybes Rusijai, lyg nauji planai kaip pagy- 
nežinodamas, kad nei Lietuva, vinti sukėlimą pinigų Lie- 
nei Latvija, nei Estija jokiu bū- tuvos žmonių šelpimui ir 
du nepriklauso rusams ir nė ~ * 
viena iš jų nenori būti nei Ru
sijos nei Vokietijos dalimis, bet 
gyventi laisvu ir nepriklauso
mu gyvenimu, nes jos ir savo 
kilme, ir kultūra, ir gyvenimo 
standardu skiriasi nuo rusų ir 
kitų slavų tautų.

“Tokie
ley, biauriai teršia 
čių gerą vardą. Visi 
merikiečiai stovi už 
mažų tautų teises, 
gresorius. kuomet Moley viešai po vieną dolerį kasmet 
stoja už imperializmą. Ameri- Lietuvos reikalams kiek- 
ka kariauja už teisybę, tautų 
išlaisvinimą, o Moley proponuo- 
ja tautų belaisvę, agresiją, dik
tatorių sustiprinimą.

“Iškraipęs Lietuvos istori
jos faktus, pavadinęs lietuvius 
slavais. Molėj7 kartoja bolševi
kų nudėvėtą pasaką, kad. girdi, 
Baltijos valstybės buvo įsteig
tos (Versalio sutartimi) dėl to, 
kad norėta Rusiją suskaldyti. 
Jis pakartoja ir kitą bolševikų 
melą, būk, po vokiečių okupa
cijos lietuviai savo simpatijo
mis pakrypę prie vokiečių.

“Šis Moley rašinys ir mela
gingas ir tuo pačiu kartu skan
dalingas. Jis yra žemiau bet 
kokios kritikos. Patį autorių 
kritikuoti vargu apsimoka. Bū
tų per žema. Bet žurnalui 
“Newsweek” reiktų pasiųsti 
protestą ir perspėti, kad jo re
daktoriai nedėtų melagingų ir 
Baltijos valstybes užgaunančių 
straipsnių”.

(LKFSB) Svarstomi

Lietuvos vadavimo reika
lams. Tačiau tie darbai 1 
taip svarbūs, kad jiem lė
šų mobilizavimas neturi 
sustoti net ir vykstant 
persiorganizavimui. Taigi 
Katalikų Federacijos va
dovybė kreipiasi j visų ka- 

rašytojai”, kaip Mo- talikiškų organizacijų na- 
amerikie- rius, o taipgi ir į nepri- 

padorūs a- klausančius prie organiza- 
teisybę. už cijų lietuvius: — nepamir- 
smerkia a- šti savo pareigos — nors

Šios trys SPARS laimėjo dovanas už pagavimą tri
jų didelių salmon. Dovanas paruošė Seattle prekybi
ninkai. Gražus sportas.

vienas turime skirti. Dar 
didesnė padėka už gauses
nes aukas. Aukas įteikti 
Lietuvai Gelbėti Fondui, 
kurs yra registruotas prie 
National Catholic Welfare 
Conference. Kur nėra 
Fondo skyrių, aukas gali
ma įteikti per vietinius 
Kat. Federacijos skyrius, 
galės čia pagelbėti ir kat. 
organizacijų vadovybės, 
kunigai.

O 
f
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&| KIBIRKŠTYS
Koks Bus Komunistų "De- I Apie tą patį k°m^tėiių joj 

mokratmis Suvažiavimas? rašo;
------------- I “Gruodžio 18-19 d.d. Brook

lyne susirinks didžiausi lietu- i 
vių tautos priešai, savo tėvų ir 
brolių išdavikai ir — jų suklai
dinti tamsūnai”.

Gerai. Lai komunistai suva
žiuoja. išsikalba ir priima rezo
liucijas. tai jie tuo gal atidarys 

jų apmulkin- 
kada sužinos, 

tai bus komunistai . jog komunistai yra tikri savo
Kadangi komunistai turi ne- tautos duobkasiai.

mažai draugijėlių, prie kurių Tik prisiminkime faktą, kad 
priklauso tie patys asmenys, jr Lietuvos komunistai arba 
tai i tą "demokratini suvažia- komunistų simpatizatoriai bu
vimą turės vykti visi komunis- vo sužavėti, kada Sovietų rau
tai arba jų simpatizatoriai. donoji armija okupavo Lietu- 

“ Naujienos rašo: ĮVą Bet kai okupantai paėmė!
“Tai bus komunistų partijos valdžią j savo rankas, kai! 

masinis mitingas, kuris “už-, komunistėliai liko tik svetimų- 
girs A. Bimbos Lietuvių Biuro jų pastumdėliais, tai jie verkė, 

Bet jisai jr gai ne vienas jų. kaip Judas, 
demokratinių iie- atėmė sau gyvybę.

Komunizmas yra tai liga, pa- 
Žmogų. susirgusį 

pačioje pra
garima išgydyti, bet 

tai 
Labai re- 

savo'tas atsitikimas, kad žmogus iš 
"uždėti komunizmo ligos išsigydytų, 

šuva- jeigu kuriam komunistui Die- 
į vas grąžina protą, tai jis lieka 
uoliausiu komunizmo priešu..

Chicagos lietuvių laikraštis’ 
“N-jienos” rašo, kad “lietuviš
ki komunistai ryžosi 
publiką ir, pasivadinę 
kratiniais lietuviais'. 
Brooklyne, šio mėnesio 
d. d... suvažiavimą.

“To suvažiavimo sumanyto- akis ne vienam 
jai yra komunistai. Jo dirigen- tam žmogeliui,

apgauti 
‘demo- 
šaukia 

18 ir 19
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ŠiomisChicago. III.'
dienomis Aldona M. Šne
ku lyte, kuri yra WAC 
tarnyboje, gavo puskari- 
ninkės (corporal) laipsnį. 
Ji yra Chicagietė.

Aldona M. Snekutytė 
tarnauja Ephrata armijos 
bazėje. \Vashington.
i-----------

Sovietai Pripažino Tito 
Valdžią

Londonas — Turkijos 
radio skelbia, kad Sovietų 
Rusija pripažino partiza
no Tito sudarytą naują 
Jugoslavijos valdžią.
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Žemėlapis, kuris parodo salų pozicijas, kur eina smarkūs mūšiai su 
japonais.. Ypatingai atmintina sala Tarawa, kur amerikiečiai turėjo ne
mažai aukų skirti, kad laimėjus pergalę.

iškeptas rezoliucijas, 
kalbės neva “<’ 
tuvių" vardu ir bandys apgauti '; 
Amerikos žmones, kurie nežino',1 naįį j vėžį, 
kad tie “demokratinę" kaukę komunizmo liga, 
užsidėję šariatanai viso labo Ežioje dar 
yra tiktai Maskvos klapčiukai - jau kai toji liga įsisenėja.

Toliau tas laikraštis aiškiai lieka nebeišgydomu, 
pasako, kad komunistai 
melų propagandai nori 
‘demokratinių’ lietuvių 
žiavimo antspaudą”.

“Nežinančius jie gali apgauti? 
Bet su apgaule jie toli neva-j 
žiuos". pareiškia “N-jienos”..

Chicagos lietuvių katalikų ■ 
dienraštis “Draugas” apie tą' 

; lietuvių bolševikų suvažiavimą1 
I gruodžio 18 d. š. m.. Brooklyn.
N. Y., rašo:

"Iš bolševikų spaudos paste
bime. kad į bolševikiškąjį suva
žiavimą Brooklyne tik bolševi
kiškos draugijos terenka dele
gatus... Amerikos lietuviai bol? 
ševikai. gj'vendami laisvame I 
krašte, savo noru ir savo laisva 
valia Lietuvą parduoda Rusi
jai".

Tikrai, tas bolševikų suvažia
vimas bus panašus į Paleckinj 

j “seimą”. Kaip žinoma, prieš 
i Paleckinio “seimo rinkimus” 
buvo paleisti agitatoriai Lietu
voje. o dabar panašiai daro 

i Brookljmo ir Chicagos komu
nistėliai. Jie pasiuntė agitato
rius j kolonijas, kad jie parink
tų aukų ir įsakytų visiems savo 
pasekėjams važiuoti j Brookly- 
no “demokratinį suvažiavimą”.

Skleidžia Melagystes

Slaptoji Lietuvos Radijo 
Stotis

(LKFSB) Patrijotų ran
kose esanti slaptoji Lie
tuvos radijo stotis veikia, 
bet gana retai ir dažnai. 
Turi būti labai atsargūs, 

į ries vokiečiai labai tokius 
; dalykus seka ir labai kie- 
’tai baudžia.

Racionavimo Tvarkraštis Savaitė, Gruodžio 12-18
MEAT. BUTTER, etc.

Brown stamps L, M. N and P 
in Book Three good until Jan. 1. 
Stamp Q becomes valid Dec. 19.

CANNED OR PROCESSED
FOODS

Green stamps A, B and C in 
Book Four good through Dec. 
20. Stamps D. E and F 
through Jan. 20..

SUGAR
Black stamp No. 29. marked 

“sugar”. in back of Book Four 
good for five pounas 
January 15.

SHOES
į Stamp 18 in Book 
indefinitely for one 
shoes. Airplane stamp No. 1 in' good for three

!

c

1

through

One good į GASOLINE
pair ofj Number 8 stamps in basic A 

gallons
Book Three also good indefini-; through Feb. 8. BĮ and C1 cou- 

; tely for one pair. : pOns st iii good for two gallons.
FUEL OIL i New Coupons marked B2 and

Period One coupons valid to C2 now good for five gallons.
Jan. 4. Period 2 coupons good TIRE INSPECTION
until Feb. 8. Class Four cou-: Inspection deadlines for A 
pons worth 10 gallons. Class cars Mar. 31. for B and C cars 

Į five coupons worth 50 gallons. Feb. 29.
~________ _________________________ ___1 .

“Draugas” štai ką pa-į 
stebi:

“Raymond Moley šios savai-; 
tės “Newsweek" laidoje rašo a-i 
pie Baltijos valstybes. Reikia: 

’ tik stebėtis, kad to žurnalo re
dakcija matė reikaią dėti tokį1 
raštą, kuriame pilna ne tik me-j 

Vagysčių. bet ir kvailysčių? 
(Toks rašinys tikrai neduoda j 
garbės nei žurnalui nei jo re-1 
daktoriams.

“Tasai “rašytojas”, bando 
"išrišti” Baltijos valstybių! 
kla’isimą. bet jis nežino, kad) 
lietuvių tauta nėra slavų kil
mės. Jis įtaria Amerikos politi-' 
kierius. kad jie. gaudydami;

• balsus, palaiko Baltijos valsty-J
• •bių ir Lenkijos nepriklausomy

bės idėją, tačiau pats kalba už 
Rusijos imperializmo ekspansi
ją taip stipriai, lyg pačios Mas
kvos būtų pasamdytas. Jis sa
vo kvailu raštu siūlo atiduoti

I

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

✓

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 
Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

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

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

i

I



Penktadienis, Gruodžio 1<

SUBSCRIPTION KATES:
Oomestic yearly___________ $4.00
Oomestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
(THE W0RKER)

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
Untered as aecond-class matter SepL 12. 1915 at the post office at Boston 

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918

“Ponas liepia, tarnas eina”
Kremlius liepia, mūsų “stupaikos” lakiejišku pasitup- kia auobute ji viduryje... 
čiojimu atsako: “rady starat’sia”! (mielu noru pasi- Jis...
stengsime). Na, ir mūsų bolševikai,

i

I

i

vaistų

I ! 
i

kai jisai 
svetimų

Kad taip yra, matyt iš Amerikos bolševikų pas
tangų. Pradžioje jie planavo sušaukti grynai partinį 
suvažiavimą, bet pasirodė, kad jis bus visai neskait
lingas. Tokiais mažmožiais niekam akių neapdūmsi.

bet savo

vo gimines į USA. Naciai 
kaip žiaurūs ir neteisingi, 
bet ir jų valdomuose plo
tuose belaisviams per

— Slaptoji veikla už au kštij mūrų. — Atsklei
džia sielos paslaptį — kodėl jos užsidarė už vie
nuolyno vartų. — Kasė knygas mirtinos ligos 
patale. — Seserų gyvas vainikas ant jo kapo.— 

(25 M. NUO MiK'nES KUN. A. STANIUKYNO)

Šio medžiotojo amunicijos trūkumas visiškai 
trukdo. Jis matomai ir iš lanko paleidžiamu šoviniu 
nukovė elnį ir turės puikios mėsos.

'Rady Starai sa'!

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston. Mass

Telephone SOUth Boston 2680

. dėjo prie “Varpo
Tad gauta įsakymas kviesti ko daugiausia dalyvių. Įgnybė pastebe‘io‘'tąSta-

blyškęs, kaata auKsta, a- mui, 
kys &_xco žvilgsnio ir pil- nos 
kos, iius^s, glaudžios
lūpos i* s.iiaKra.o truputį 

sako Kudirka, pailgas, bet tvirtas su aiš-

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  $4.00 j
Vieną kart savaitėje metams  $2.00 
Užsieny metams . ....... ...... :__  $5.00 I
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

ne

uuvo įviuai a.iuus 
pamėgdžiodami klausytojas, tobulai man- 

Pittsburgho konferenciją, ruošia savąjį suvažiavimą, dagus, malonus ir simpa- 
tik visai priešingu tikslu: ten lietuviai ryžosi Tėvynę tingas 
vaduoti, čia išsigimėliai mėgina ją parduoti. Bet kam 
šis suvažiavimas reikalingas? Juk Maskva vis vien 
Lietuvą savinasi. Ar gi be pritarimo Amerikoj gyve
nančių Lietuvos išdavikų nepajėgtų savo siekio at
siekti? Tur būt to prireikė, jei Kremlius savo ameri
kietiškiems vergams įsakė sušaukti ko didžiausią ma
sinį mitingą ir išnešti rezoliuciją, kad lietuvių masės 
savanoriškai prisijungia prie Sovietų Sąjungos. Jei 
Maskva net tokiomis mizernomis priemonėmis “ne- 
pazgordyja”, tai ji jau ne taip tikra, kad vien gramoz
dišku riktęlėjimu galės Lietuvą paveldėti. Tuomi ru
sų bolševikai nejučiomis prisipažįsta, kad 1940 m. 
raudonarmiečių prievarta padarytieji Lietuvoj “rin
kimai” _______ „__ o______________ t
anuomet siūlėsi priimama į Sov. Sąjungos “respubli-1 SeS- 4 d. 
ku” skaičių. Be to, dar vienas dalykas, sovietams ne- seminarijos 
norint, aiškėja, būtent, kad Rusija nesijaučia pakan
kamai stipri okupuoti Pabaltės valstybes vien ginklų 
pajėga, nesiskaitant su Amerikos ir Anglijos nusista
tymu. Ji desperatiškai siekia sudaryti bet kokį juridi- tuv'įjįą spaudą." Jau*“Auš- 

laikais jis buvo vienu

malonus
., — šitaip vienas 

jo draugų apibudina kun. 
Antaną Staniukyną, tą ne
užmirštamą darouotoją 
tarp Amerikos lietuvių. 
Šiemet nuo jo mirties su
eina 25 metai ir ta proga 

' mes norime mintimi per
bėgti jo pasišventimo pil
ną gyvenimą ir jo didžius 
darbus.
SLAPTAS VEIKIMAS 
JAUNATVĖIE

1 šeštas jis buvo vaikas 
neįtikins Alijantų, jog tai visa lietuvių tauta šeimoje ir gimė 1865 m.*----« , Nuo pat geįnų

:*i pasižymėjo 
' dideliu darbštumu. Jau
nas, karštas klierikas, be 
savo tiesioginių pareigų, 

į ėmėsi platinti slaptąją lie- 

nį pagrindą savo pretensijoms paremti, nes 1940 m. iš- ros” laikais jis buvo vienu 
krėstas tarptautinis šposas atrodo niekam netikęs. į įg pirmųjų organizatorių 
Tad “matuška” griebiasi paprastos savo taktikos — slapto lietuviško sąjūdžio 
išjudinti mases ir remtis argumentu, kad viens kitas tarp klierikų. Jis buvo pir- 
didelesnis bolševikų triukšmingas mitingas sudaro muoju jų slaptos draugi- 
visos tautos norą. jėlės pirmininku, jie orga-

i nizavo leidimą ranka rašo
mo laikraštėlio, o taipgi 
buvo vieni iš tų, ką prisi- 

” išaugi
mo. Lenkiškos dvasios vy-

kad susidarytų bent kiek pakenčiamesnis “bendrasį njukyno ‘lietuvišką veiklą 
frontas”, reiškiąs lietuvių tautos valią. Būtų gražu jr kaj jįs metais buvo 
turėti daug pasekėjų, bet kad čia glūdi rimtas pavo- įšventintas kunigu, buvo 
jus: didžiuma ne bolševikų gali paneigti palankias kilnojamas po menkas 
Maskvai rezoliucijas. Antra vertus, ir lietuvių visuo- j mozūrijos parapijas, to- 
menė gali apsigauti: perdaug skaitlingai susirinkti, j liau nuo lietuvių, kur turė- 
tuo sumetimu, kad perbalsuos bolševikus. Bet čia rei- Į jo kęsti neturtą, dažnai 
kia gerai apsižiūrėti. Bolševikai žino, kaip balsavimus alkį, netvarką ir nešvarą 
klastuoti. Triukšmingiausi ą. mitingą ir griežčiausius | namuose. Devynerius me- 
protestus jie šitaip apibūdins: “Po gyvų ir interesingų į tys jis buvo stumdomas 
debatų, vienbalsiai, triukšmingu delnų plojimu, buvo 
išnešta rezoliucija prisijungti prie Sovietų Sąjungos”, j

Tad nepamirškime, su kuo turime reikalą. K..

Apie Išvežtuosius Rusus 
Ir

(LKFSB) SSSR amba- dėlto ir su jais susikalbė- 
sados Vašingtone leidžia- ta: jie išleido net su jais 
mame informacijų biule- kariaujančios tautos žmo- 
tenyje nupasakojama vo-' nes — amerikiečius — ir 
kiečių žiaurumai, atran- šie neseniai pasiekė USA 
darni nuo nacių atkariau- krantus. Ir mes laukiame, 
tose Rusijos dalyse. Be ki- kada Rusija išleis iš kon- 
tų dalykų naciai pabrėžti- centracijų stovyklų iš-
nai pasmerkiami už išve- tremtuosius lietuvius, ka- 
žimą rusų priverstiniems da jiems leis vykti pas sa- 
darbams į Vokietiją. La
bai teisingas pasmerki
mas. Tačiau smerktinas 
dalykas ne tik rusą išvežti
prievarta iš savo žemės, Raudonąjį Kryžių galima 
bet taip pat ir lietuvį, estą persiųsti dovanas, siunti- 
ar latvį. Rusija teisingai nius. Argi bolševikai šiuo 
reikalauja tą skriaudą ati- atžvilgiu būtų dar kietes- 
taisyti rusų tautai; bet ni, kad jie neleidžia per 
taipgi ir lietuvių reikalą- Raudonąjį Kryžių Rusijos 
vimai teisingi — išlaisvin- sąjungininkės Amerikos 
ti į Sibirą ištremtuosius piliečiams sušelpti mais- 
lietuvius, ir tą Rusija gali tu, drabužiais ir medika- 
padaryti. Japonai — kaip mentais Sibiran ištremtus 
žiaurūs ir neteisingi o vis gimines?!

iš vienos lenkų parapijos 
į kitą, kol pagaliau išsi
plėšė į aukštuosius moks
lus: išvyko į Šveicarijos 
Friburgą, vėliau į Romą ir 
į Jeruzalę, kur šv. Rašto 
mokslus baigė daktaro lai
psniu.

Žinodami jo gabumus 
draugai pakvietė į Ameri
ką. Sunku jam buvo skir
tis su Lietuva, dar sun
kiau — su motinėle, kuri 
net aštuonerius metus iš
gulėjusi lovoje paraližiaus 
surakinta, vėliau mirė. 
Vos ašaras sulaikydamas 
jis atlaikė Mišias bažny
čioj, kur pirmą Komuniją 
priėmė, kur primicjas tu- 

; rėjo...
TARP AMERIKOS 
MAINIERIŲ

Tik keletas savaičių 
praslinko nuo atvykimo į 
USA ir buvo paskirtas kle
bonu į Mt. Carmel. Geri 
žmonės maineriai, bet oi 

ikaip jie tada buvo įsiū
buoti visokių perėjūnų ir 
lėkštų revoliucionierių. 
Sekmadienio kolekta te
siekė tik apie 4 dolerius, o 
erzelio ir sunkumų — kal
nai. Vyskupas jau net bu-

— Jis buvo menkos svei- vo besvarstąs tą nesuta- 
katos, Lesąs... Galvą ture- riančių lietuvių parapiją 
davo palenkęs ir nešėsi panaikinti padarant misi- 
knygą su savim beveik vi- ja prie kurios kitataučių 
suome t. jo tamsiai rudi parapijos, bet tą, ką net 
plauKai buvo persnirti šviesus vyskupijos valdy- 
gražiai, veidas pailgas, iš- tojas buvo skyręs išnyki- 

energingasai Kros- 
apylinkių dzūkas —

kun. A. Staniukynas — 
padarė šviesos ir meilės 
židiniu, iš kurio gyvastin
gi lietuvybės syvai pasilie
jo po visas išeivių lietuvių 
parapijas — čia įsteigė 
lietuvaičių pirmą vienuo- 
ną ir pirmą jų vedamą lie
tuvišką mokyklą.
— Mūsų lietuviškoji liau

dis, — kalbėjo kun. A. Sta
niukynas, — yra kaip tos 
laukinės gėlės, pasodintos 
ant uolos žemės... Reikia 
parodyti jiems širdies ir 
eiti prie jų prisidengus ge
ro auklėjimo rūbu. Tada 

įtik laimėsime vaikus ir jų 
tėvus”.

I Štai dėl ko jisai nepagai
lėjo širdies žmonėms, ne
pagailėjo savų 4,000 dole
rių Mt. Carmelio parapijai 
palaikyti ir mokyklai į- 
kurti ir nepagailėjo savo 
viso gyvenimo išugdymui 
mokytojų — Šv. Kazimie
ro seserų - kongregacijos. 
ELGETAUJA CENTUS 
IR MERGAITES DĖL 
VIENUOLYNO

i Daug tamsių istorijų a- 
pie “miniškas” anais lai
kais nesąžiningų žmonių 
buvo paskleista tarp neiš
silavinusių lietuvių atei
vių. O čia buvo taip gyvas 
reikalas sudaryti vienuo
lių - mokytojų bendruo
menę, kuri imtųsi didelio 
darbo — per metų metus 
perauklėti lietuviškąją vi
suomenę, bendradarbiau
jant su jau įsteigtomis lie
tuvių parapijomis ir vei
kiant per mokyklas. Kun. 
Staniukynas ėmėsi pra
laužti sunkius ledus. Vaiz
duodamasis taurų naujųjų 
apaštalų darbą, kun. Sta
niukynas pareiškė:
— Šv. Kazimieras buvo 

ypatingas Dievo Motinos 
mylėtojas. Kaip gražu jo 
pavyzdžiu sekti. Tegul pa-| 
sikelia Šv. Kazimiero se
serys prie taip aukštos 
Šv. Panelės meilės, o turė
sime pilną dangų šventų
jų. Tarp kitų dorybių, 
šventas Kazimieras buvo 
dosnus pavargėlių, našlių 
ir našlaičių šelpėjas...” 

Ir jis pradėjo belstis iš 
durų į duris, kad suelge- 
tautų centus seserų moks
lui, patalpoms. Jis ėmė 
važinėti per lietuvių para
pijas beelgetaudamas... 
mergaites dėl naujojo vie
nuolyno.
VIENUOLĖS ATSKLEI
DŽIA SAVO GYVENI
MO PASLAPTĮ

Bet leiskime pačioms 
lietuvaitėms kalbėti: kun. 
Staniukyno mirties 25 m. 
sukakties proga viena da
bartinė vienuolė taip apra
šo 1908 m. girdėtą Staniu
kyno pamokslą apie “klio- 
štorių”:
— Tas pamokslas taip 

paveikė mane, kad, vietoj 
eiti į mokyklą, kitą rytme-
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PASKUTINĖS 
VALANDOS
— Pamokslai, pamokos ir 
aukų rinkimas suardė 
dirksnius ir išdžiovino 
plaučius, — skaitome jo 
gyvenimo aprašyme.

— Buvo kraujas prasi
mušęs iš plaučių per bur
ną iš priežasties peršali
mo..., — rašo jis viename 
laiške 1913 metais. O dar 
po to gyveno 5 metus. 
Kranksėdamas dar sese
rims pamokas duodavo. 
Kai kalbėt būdavo jau jam 
persunku, prie jo stalo 
stovėjo kortelė su užrašu, 
kad jis kalbėti negali, o jis 
čia pat sėdėjo, tik galva 
palinguodavo ateinančiam 
lankytojui ir rašė, vis ra
šė. Gi kai liga į lovą pa
guldė, buvo jam pritaisy
ta tokia lenta ant patalo. 
Ir čia pasidėjęs jisai dar 
vis rašė. Kol kojos judėjo, 
vaikščiojo dėl kuriamų į- 
staigų, kai jos atsisakė, 
kol rankas pajudino rašė, 
dirbo iki mirtis jas atšal
dė. O tas juodojo gedulo 
momentas atėjo 1918 m., 
gruodžio 15 d 7 vai. vaka
ro.

tį aš su mama nuėjau į duodamas., 
kleboniją. (Pareiškusi no- — Ach, duokime jam po 
rą stoti vienuolynan) kun. kvoterį, ir bus pabaiga..., 
A. Staniukynas pradėjo vėl kitoj vietoj prašneka 
mane klausinėti apie svei- kortininkai, susinervinę, 
katą, kuriam “greide” e- kad čia jų kas “darbą” 
su... Atsimenu dar paklau- pertraukė.
sė: — Ar nebus tau gaila Bet tas vnas šird.es žai- 
kasų?”... Paskui kun. Sta- zdas jam užgydė ta miela 
niukynas padavė lietuviš- paguoda, ta pati, kuri pir- 
ką knygą skaityti. Pagyrė mųjų įvilktuvių dieną į jo 
mane už gražų skaitymą lūpas įdėjo žodžius: 
ir paklausė, kas mane pa
mokė. Paaiškinau, kad va
karais turiu tėveliams 
garsiai skaityti iš “Žyva- 
tų šventųjų”...

Tuo tarpu kun. Staniu
kynas dar ją paliko to
liau... skaityti šventųjų 
gyvenimų, bet greit ji bu
vo pakviesta vykti į vie
nuolyną ir taip dėka jo rū
pestingumo ji tebėra gra
žiai besidarbuojanti se
suo.

Kita vienuolė pasakoja
si, kaip ji stebėjo kun. 
Staniukyną prirengiantį 
ligonį prie mirties:
— Tą dieną aš sakiau, 

kaip mirsiu aš irgi norė
čiau, kad kun. Staniuky
nas mane paruoštų mir-

—O, mano mielos sese
rys, tūkstančiai vaikučių 
tiesia į jus savo rankutes 
šiandieną, i 
jūsų ateiti pas juos, su
teikti jiems tokį mokslą, 
kuris padėtų jiems aptu
rėti amžiną laimę, kuriam 
tikslui jie sutverti...”

Ir visą savo amželį jis 
pasiliko joms atsidavęs. 
Jam nebuvo sunku ser
gant apie vienuolyną pa
mokslauti ar rašyti, net 
nakčia jam nebuvo sunku 
sergančiai seseriai 
parnešti...
DARBAI, KURIE 
NEMIRŠTA

Jo dienraštyje užtinka
me pasiryžimą kasdien po 

čiai. Tas įspūdis paveikė valandą laiko skirti studi- 
rnane taip smarkiai, kad joms pedagogikos (auklė- 
aš kitą dieną nuėjus į za- jimo) klausimams, jis no- 
kristiją ir pasakiau kun. rėjo būti kuonaudingiau- 
A. Staniukynui: sias busimųjų auklėtojų
— Tėveli, aš dabai- tikrai bendruomenei. Ir jis pats 

važiuosiu į vienuolyną. Aš rimtai buvo palinkės stoti 
noriu ten gyventi 
ti...”
PIRMAS PAMOKSLAS 
TOMS, KURIOS TARĖ 
PASKUTINI ŽODI
— Jis buvo savo idėjos 

kankinys, — pratarė apie lijon įstoti jaučiuosi kaip 
Staniukyną kunigas, kurs žemės netekęs, — pastebi 
jį pažino. Tikrai — nuolat jisai savo dienorašty. Ar 
sirguliuodamas, su beveik nenuostabu, kad šalia tų 
nuolat skaudančia galva, didžių darbų jisai rado 
jisai klampojo purvinomis laiko parašyti ar išversti 
gatvėmis, dažnai nakčia, arti 20 knygų. Bepigu jam 
rinkdamas aukų. Tada juk‘buvo šioj srity,

organizacijos ne- mokėjo apie 15

— Graudus buvo įspūdis, 
matant apie 100 seserų, 
gedulingais rūbais apsi
vilkusių, beklūpojančių 
bažnyčioje prie savo tėvo 
ir uždėtojaus grabo..., — 
rašė tada Chicagos lietu
vių laikraštis.

Šeši kunigai ant savo 
pečių išnešė grabą, palai
kus to, kurs, kol gyvas 
buvo, savais pečiais nešė 
sunkią ir didelę visuome
ninių pareigų naštą... Ka
pinėse jau buvo atskirta 

maldaudami vietelė seser0 laidojimui 
ir jis pirmasis čia atgulė. 
Pirmas joms kelią skynė 
ant žemės, pirmas nuėjo ir 
amžinybės vieškeliais.

Tokia jau buvo velionies 
valia — prie jo duobės ne
buvo vainikų. Tik apsiau
tė jo kapą gyvas jo pase
kėjų — vienuolių seserų— 
vainikas, ir jis auga, ir au
ga, net ir dabar taip iškal
bingai liudydamas apie 

1 garbę to, kurio su mumis 
jau nebėra...

K. J. Prunskis.

ir mir- į vienuolyną,
troškimą turėjo paaukoti 
tam. kad galėtų pasilikti 
prie besikuriančios lietu
viškosios vienuolijos dar
bų.
— Negalėdamas vienuo-

Be Galo Įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

Parašė Vyskupas Petras 
Būčys, MIC., 514 puslapių. 
Įsigykite šią be galo nau
dingą knygą ir nuodugniai 
susipažinkite su mūsų IŠ
GANYTOJO gyvenimu ir 
JO darbais. Knygos kaina 
$2.50.

Užsakymus siųskite su 
money orderiu: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

į rėmėjų
buvo. Jis vienas turėjo pa- kalbų... 
kelti didžiąją naštą nau
jos įstaigos kūrimosi, na- jū ir didžiųjų šulų, 
mų statybos. O čia — du
ris nevisada dosni ranka 
atidarydavo..

i — Geri kunigai naktimis 
nesivalkioja,— išgirsta jis; torius bei pirmininkas nuo 

j iš vieno buto.
— Kad tas mergaites pa

leistu mėtė iš to savo kalė
jimo, tai šimtinės nepa- 

i gailėčiau..., — prikaišiojo 
kitas atšalėlis, nieko ne-

Jis buvo vienas iš pirmų- 
kurie 

pradėjo Labdarių Sąjun
gos sąjūdį tarp lietuvių... 
Jis buvo Kunigų Vienybės 
sumanytojas ir organiza

įsteigimo per eilę metų. Ir 
išskaičiuodami tą ilgą, o 
dar nepilną, jo darbui eilę, 
mes turime tik vieną prie
kaištą: kam jis mirė tik 
53 metų sulaukęs. I

Five year old Jean Michele ui 
of Fluahing. Long Island. estimate* 
hcw long it will be before her 
mother savęs enough used kitchen 
fat to fili the can. Jean will take 
the full can to the meat dealer and 
elaim e irt r a ration points. now aU 
lowed by OPA.

%25c5%25a1ird.es
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LDS Conn.
PROTOKOLAS

Spalių 17 d.. 1943 metais. 
Waterbury. Conn.. Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos mokyklos 
patalpose. 49 Congress Avė., į- 
vyko Lietuvių -Darbininkų 
jungos Conn. 56 Apskričio 
važiavimas.

Są-
su-

su-

bendrai 
pasakė 
kurioje 
ir šir- 

dėl mū-
Jo

gausiu

Apie antrą vai. po pietų, 
sirinkus gražiam būreliui dele
gatų ir svečių, vietinės kuopos 
pirm. D.. Matas atidarė suvažia
vimą. žodžiu sveikino visus su
sirinkusius ir linkėdamas suva
žiavimui geriausių sėkmių pa
kvietė vietinį kleboną kun. J. J. 
Valantiejų atkalbėti maldą. At
kalbėjus maldą visiems 
kun. J. J. Valantiejus 
gražią įžanginę kalbą, 
sudėjo savo geriausius 
dingiausius linkėjimus
sų ir mūsų orgąanizacijos. 
kalba buvo palydėta 
rankų plojimu.

Apskričio valdyba užėmė vie
tas: pirm. S. L. Srupšas: vice- 
pirm. — J. Bernotas; rašt. B. 
Mičiūnienė: ižd. K. Tamošiū
nas: iždo globėjai A. Kaunietis: 
organizatorius P. Jokubauskas. 
Nepribuvo į suvažiavimą dva
sios vadas, prelatas J. J. Am
botas ir iždo glob. V. Petruke- 
vičienė. Po tam sekė delegatų 
kalbos bei sveikinimai. Trum
pai prabilo Aps. pirm, sveikin
damas delegatus ir svečius; 
toliau buvo pakviesti pasakyti 
keletą žodžių sekanti asmenys: 
A. Mičiūnas. A. Kaunietis. Al. 
Krikščiūnas. B. Mičiūnienė ir 
ir J. Totilas. Visi gražiai išreiš
kė savo mintis ir linkėjo ge
riausių sėkmių suvažiavimui.

DARBININKAS 4

COMMANDER — Vice Adm 
Raymond A. Spruance. for- 
mer Chief of Stati to Adm 
Nimitz, is leading giant Navy 
force in American d r i v e 
against Japs on Gilbert Isl- 

ands. in centrai Pacific.

važiavimas paskyrė auką $15. MERGYTE JAUNOJI 
Tam tikslui ponia B. Mičiūnie
nė, aps. rast., aukavo savo metų 
algą $10.00. K. Tamošiūnas, 
aps. ižd. pranešė, kad pataisęs 
3 U. S. War bonds. kuriuos per- 
kant buvo įvykusi klaida, taip 
gi nupirkęs dar vieną U. S. 
bond už $18.75. Pastebėta, kad 
bonds serijų numeriai būtų už
rašyti į protokolų knygą —tas 
buvo padaryta. Seka kiti išmo
kėjimai: $5.00 5-tai kuopai pa
dengimui lėšų laike suvažiavi
mo: $6.00 šv. mišių auka; $3".OO

■ aps. valdybai kelionės lėšos. Vi
so išmokėta laike suvažiavimo 
$52.75. Ižde liko $44.34 grynų 
pinigų. Aps. turi $100.00 U. S. 
War Bonds ir $100.00 L. L. P.
Boną.

* * * 
M A K E
EVERY 
PAYDAY

BOND DAY

Mergyte jaunoji. 
Ką sudūmojai, 
Kad vargo bernelį 
Pasidabojai ?

Turtuolis bernelis 
Šalia stovėjo, 
Man jojo veideliai 
Dagiu dygėjo.

Vargdienis bernelis 
Šalia stovėjo, 
Man jojo veideliai 
Žėrėt žėrėjo.

Turtuolio bernelio 
Laukas neartas. 
Vargdienio bernelio 
Ir užakėtas.

Turtuolio bernelio 
Jaučiai samdyti, 
Vargdienio bernelio 
Paties auginti.

link 
kalbėto- 
“Sakyk

‘Darbinin-
balsiai priimtas ir pirm, pasi
rašė.

VALDYBOS RAPORTAI. —
Pirmininkas
kas pareiškė, kad darbavosi su
lig išgalės ir atlikę savo parei
gas teisingai. Rašt. raportavo, 
pagarsinusi suvažiavimą, iš- 
si mitinė jusi kuopoms laiškus, 
užprašiusi šv. mišias ir darba
vosi kiek galint dėl labo orga
nizacijos. Organizatorius sakė 
daugiausiai darbavosi vietinėje 
kuopoje ir prirašęs 4 naujus na
rius prie organizacijos. Iždinin
kas raportavo, atlikęs savo dar
bą teisingai ir sąžiningai. Paja
mos buvusios sekančiai: $4.22 
nuošimčio už pinigus banke. 
$15.00 pelno nuo trilypio ba
liaus. Pereitų metų balansas 
buvęs $77.87. Viso “cash” pini- ke įvažiavimo, 
gų esą ižde $97.09. Iždo globė
jui sutikus, raportas tapo vien
balsiai priimtas.

Laike sesijos atsilankė kun. 
Dr. J. Bogušas. Svečias malo
niai prabilo į susirinkusius ir 
suteikė darbininkams 
naudingų patarimų. Kas 
organo "Darbininko” šiaip 
reiškė: “Peržiūriu visus, 
turiu, išeivijos laikraščius, bet 
‘Darbininkas’ visados ilgiau 
pasilieka mano rankose”.

Toliau sekė kuopų raportai. 
5 kp.. surengė sėkmingą korta- 
vimo vakarą, užprašė šv. mi
šias už kuopos mirusius narius, 
aukavo $10.00 "Darbininkui” į 
dėl išleidimo Liurdo knygos, 
prirašė prie kuopos 9 naujus 
narius, viso kuopoje narių ran
dasi 120. 6 kp.. paaugo iki 70 
narių, kurie gražiai darbuojasi 
bažnyčios ir tautos labui. 36 
kp.. nariais neskaitlinga, bet 
visi darbštūs, skleidžia apšvie- 
tą tarp tautiečių, platindami 
organą "Darbininką”. Už tat jų 
raportas buvo aplodismentais 
palydėtas.

Trilypės gegužinės rengimo 
komisijos raportas. P. A. Kau
nietis ir ponia P. Ambrosienė 
išdavė raportą. Jiedu pareiškė 
kad dėl karo priežasties nebuvo 
galimybės surengti išvažiavi
mo. Todėl tam tikslui komisija 
surengė balių - šokius. Hart
ford, Conn.. Šv. Trejybės para
pijos svetainėje. Balius pavyko. 
Davė pelno trims apskričiams 
po $15.00. kuriuos pridavė laike 
suvažiavimo apskričio iždinin- 

, kui. U. S. War Bond $25.00 
vertės laimėjo ponia Tamošiū
nienė iš Hartford. Conn. Rapor
tas buvo priimtas su pagyrimu.

šiuo tarpu buvo pakviestas 
pasakyti keletą žodžių komp. A. 

. Aleksis. Jis savo trumpoje kai-

■■ ■ "

boję prisiminė Lietuvą ir joa 
vargingą padėtį. Ragino visus 
skaityti ir palaikyti lietuvišką 
spaudą šioje šalyje. Kas 
lietuviškų laikraščių, 
jas šiaip išsireiškė: 
kaip sau nori, bet
kas’ geriausis lietuvių išeivijos 

ir vice pirminiu- laikraštis Amerikoje”.

Po tam buvo svarstymas nau
jų sumanymų. 6 kp. įnešimai: 
1 — kad būtų rengiamas trily
pis išvažiavimas - gegužinė a- 
teinančiais metais. Apkalbėtas 
ir paliktas apskričio valdybos 
nuožiūrai. 2 — kad apskritys 
turėtų vieną suvažiavimą į me
tus. Įnešimas priimtas, neribo
tam laikui: apskričio suvažiavi
mas bus šaukiamas kartą į me
tus. nevėliau, kaip spalių mėne
syje. 3 — kad apskritys skirtų 
kuopai, kur įvyks apskr. suva
žiavimas. $10.00.

■
I

-----------------Valdyba dėl sekančių metų— 
‘‘Darbininko” D. V. Prel. J. J. Ambotas. Atsi- 

Liurdo knygą: tam tikslui pas- sakius pirm. S. L. Srupšai buvo 
dėl padengimo kuopos lėšų lai- kyrė $5.00. Knyga bus patai- renkamas naujas. Kandidatūrą 

. Įnešimas pri- pinta viešame miesto knygyne, palaikyti į pirm, apsiėmė p. J. 
imtas ir dauguma balsų nusvė- Buvo perskaitytas laiškas nuo Bernotas iš Waterbury, Conn. 
rė mokėti $10.00. Marianapolio kolegijos rėmėjų ir ponia P. Ambrozienė iš Hart-

Toliau suvažiavimas nutarė fondo. Laiškas priimtas ir su- ford, Conn. Slaptu balsavimu

užsisakyti iš
vietoj $5.00,

i

P. J. Bernotas gavo 12 balsų ir 
liko pirmininkas. Ponia P. Am- 
brozienė gavo 6 balsus, tapo vi
ce pirm. Ponia B. Mičiūnienė, 
išbuvusi 14 metų aps. rast, ir-gi 
atsisakė ilgiau tarnauti. Suva-

žiavimas už jos gerą ilgametę 
darbuotę pagerbė ją rankų plo
jimu. Aklamacijos būdu buvo 
išrinktas J. Totilas, aps. rast., 

j iš Waterbury, Conn. Iždin. liko 
Į tas pats, K. Tamošiūnas iš 
Hartford, Conn. Iždo globėjai 
ir gi liko tie patys, būtent, A. 
Kaunietis ir V. Petrukevičienė, 
abudu iš Hartford, Conn. Orga
nizatorius P. Jokubauskas pa- 

Jsižadėjo toliau darbuotis orga- 
nizatyvio darbo srityje.

Baigiant sesiją atsilankė kle
bonas J. J. Valantiejus su kun. 
misijonierium J. Vaškiu, ku
riem vadovaujant, sukalbėta 
malda ir suvažiavimas užsibai
gė apie šeštą vai. vakare.

Pirm. S. L. Srupšas
Rašt. J. Totilas.

ir

A. Mičiūhas ir 
Svečiai: M. Ar- 
Krikščiūnas. U. 
M. Bernotienė.

keletą 
link 
išsi- 
kiek

M. Degimienė 
Matas, 
reikalaujant, i 
rast.. J. Totilas. 
mandatų ir įne-

I

America's leadmg actreas. Helen Haye». who has been consctentiousiy 
savmg all used fat in her household for war u«e. we1come« the de- 
c.sion of OPA to alio* extra -meat ration pomta for u»ed kitchen fat. 
Mere on her regular weekly trip to market, «he turns tn her used 
fa; for bacon.

Kuopų ir delegatų šaukimas. 
Užsiregistravo sekančiai: 5 kp. 
Waterbury. Conn.. D. Matas, 
P. Jokubauskas. komp. A. A- 
leksis, M. Karinauskienė. M. 
Degimienė. S. Sapranienė ir J. 
Totilas: 6 kuopa Hartford. Ct.. 
S.. L.. Srupšas. A. Armaitis, 
K. Tamošiūnas. A. Kaunietis ir 
P. Ambrosienė; 36 kuopa New 
Britain, Conn., 
B. Mičiūnienė. 
maitienė. Ai.
Liutkevičienė,
p-lė Petrauskaitė ir J. Totilienė. 
Svečiams suteiktas sprendžia
mas balsas.

Sesijų vedimui tapo užgirta 
ta pati valdyba. Išrinkta kores
pondentė
tvarkdarys D.

Raštininkei 
rinktas antras 
Peržiūrėjimas
Šimų pavesta raštininkam. Raš
tininkei perskaičius protokolą 
pereito suvažiavimo, tapo vien-

vod Will
in Good Hands!

ERTINGIAUSIAS dalykas, kokį mes turime Fordo įstaigoje, yra 
jūsų gera valia. Tas per metų metus augo ir be to mes negalėtu

me išsilaikyti biznyje.

Šiuo metų laiku mes ypatingai norime prisiminti mūsų draugus 
ir tuos, kurie gelbėjo mums sudaryti ir palaikyti tuos draugus. Mes 
esame dėkingi tiems vyrams, kurie taip puikiai mus atstovavo jūsų 
kaiminystėje ir kitose apylinkėse visame pasaulyje — tai mūsų iš
dirbinių pardavėjai. Jiems pastaraisiais laikais nebuvo lengva jums 
patarnauti. Daugelis jų geriausių tarnautojų įstojo karo tarnybon... 
Yra labai maža naujų automobilių pardavimui. Ir yra sunki užduotis 
gauti pataisymams reikalingas dalis ir medžiagas. Bet jie ištesėjo 
tose pareigose... ir gelbėjo palaikyti mūsų krašto svarbų automotyvį 
susisiekimą galimu.

Šie pardavėjai atliko puikų ir meisterišką darbą pasilaikydami 
biznyje šiais sunkiais laikais. Viršaus 90% visų tų, kuriuos mes turėjo
me du metai atgal, tebėra su mumis, jie tarnauja visuomenei teisin
gai, sėkmingai ir ekonomiškai. Ir mes, nusiėmę kepures, norime 
jiems padėkoti už palaikymą Fordo symboliu patarnavimo plačiau
sia ir puikiausia prasme.

Mes manome, kad jūsų geros valios pasitikėjimas, kurį mes taip 
labai branginame, yra tikrai gerose rankose.

♦

F



J. Butkevičius.
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Pasaulio žmonijos tai- prantama, negalėjo žmo- 
kos pasalaptis, yra labai niją ant visuomet taip pa- 
glaudžiai susijusi su Įsi- likti, be vienybės ir be 
kūnijimo Paslaptimi, iš 1 
kurios vėliau gimė pasau
lio Taikos Kunigaikštis — 
Jėzus Kristus, iš Nekal
čiausios Mergelės — Mari
jos, iš menkutėlio Šv. P. 
Marijos šv. ysčiaus, pa
saulin atėjęs su tuo tikslu, 
— kad atnešti taiką pa
sauliui ir visiems geros 
valios žmonėms, jame gy
venantiems.

Tikrame ir giliame mū
sų to dalyko supratime, — 
pasaulio žmonijos taika, 
yra nepalyginant Pats 
Dievo Asmuo. Tai ką, gali
ma sakyti, yra Dievu dėl 
to, kad ji neša tikrą ne tik 
sielai, bet ir kūnui ramy
bę, kurios supagonėjęs, 
materijalistinis, pilnas e- 
goizmo šių dienų pasaulis, 
nieku būdu nebegali at
nešti. Taika, yra taip sa
kant, toks pasaulis, kurio 
gyventojai gyvena glau
džiausioje vienybėje su 
Dievu. Taika yra begali
nės Dievo nusidėjusiai pa
saulio žmonijai parodytos 
meilės paslaptis!

Kai pirmasis mūsų tėvas 
— Adomas, puikybei pasi
davęs, norėjo susilyginti 
su Dievu ir pastoti taip ga
lingu kaip Jis, — vienu ir 
tuo pačiu momentu, jis su
kilo prieš Dievą, sakyda
mas: — “Aš Jam netar
nausiu!” — Vienu ir tuo 
pačiu momentu, — jis iš
metė taiką iš savo ir viso 
pasaulio žmonijos širdies. 
Tas pirmųjų mūsų gimdy
tojų, dar Rojuje gyvenan
čių sukilimas, :— tai buvo 
pirmas pasauly karas, — 
karas menko žemės kirmi
no — žmogaus, su Pačiu 
Visagaliu Dievu, — savo 
Sutvėrėju. Tas karas žmo
gui pasibaigė tiesiog kata- 
strofingai! Jis sugriovė 
žmonijos laimės gyvenimo 
pamatus, kurie yra vieny
bė žmogaus su Dievu. Jis 
sunaikino tą tarpe žmo
gaus ir Dievo pirmiau eg
zistavusią uniją, kuri va-«rytą taikos paktą, kad 
dinasi taika. Dievo Sūnus — Jėzus Kri-

Dievas numylėjęs pašau- stus, paaukoja Savo gyvy- 
lio žmoniją Amžinąja Sa- bę už viso pasaulio žmoni- 
vo Meile. — savaime su- jos kaltes, o pasaulis per

taikos su Savimi.
Kad turėti susisiekimą 

per tą milžinišką griovį, 
iškastą tarpe Dievo ir 
žmogaus pirmųjų mūsų 
gimdytojų — Adomo ir 
Ievos pirmąja papildyta 
nepaklusnybės nuodėme, 
Dievas, padarė tvirtą tiltą,
— atsiuntė žemėn Viena
tinį Numylėtą Savo Sūnų,
— Taikos Kunigaikštį V. 
Jėzų Kristų, pervesti mus 
pei tą griovį, ir sutaikinti 
mus su Savimi ir suteikti 
mums gyvenimą, — daug 
geresnį gyvenimą, t. y. pa
daryti tikrą, nuolatinę ir 
pastovią taiką žmonijos 
su Pačiu Dievu.

Įvairūs šių dienų valsty
bių valdovai ir politikai, 
suka sau galvas’ verpia į- 
vairias teorijas, kaip gali
ma būtų greičiau sustab
dyti ši šiurpulinga pasau
linė žmonių skerdynė, 
kaip atsiekti tikrąją pa
sauliui taiką ir ramybę, ir|įuodafr vį“athna’ ji 
^aip, pagaliau, patį ben- grįaUna ,— ir vėl stato!

B 1 1nik 1

Viduržemio uostuose karo darbus dirba ir moterys, štai Lebanese mo
terys su grekų ir armėnų merginomis iškrauna iš laivų įvairias karo 
reikmenis.

Jėzaus Kristaus nuopel- šv. Petras, kreipdamasis' padaro du dalyku 
nūs, visiškai, besąlyginiai, i Adoma, dėlei pirmosios ir išlaužė vidurį

vienu, 
----, -------- ,---- ---------- , į Adomą, dėlei pirmosios ir išlaužė vidurį sienos, 
galingo kario nugalėtas — jo papildytos nuodėmės, o' perskyrimo priešo ir kū- 

visai no”. (Efeziečiams,pasiduoda Dievui.
Norint, kad pasaulis pa

galiau surastų tikrą, pa
stovią ir nuolatinę taiką, 
— jos suradimui kelias ei
na vien tik per Dievą ir su 
Dievu. Kitokios išeities vi
siškai nėra ir būti nebega
li! Kitokia taika, — yra tik 
paradoksas. Tiesa, ji išgy- 

|do, — ir vėl sužeidžia; ji

per ją užtrauktos 
žmonijai nelaimės, sako:
— “Tu nėši atpirktas su 

korupcijiniais

2, 13,
14).

Kad Jėzus Kristus yra 
l. — tąkorupcijiniais dalykais, tikroji mūsų taika, — tą 

kaip auksas arba sidabras; • kiekvienas katalikas pri- 
bet su Brangiausiuoju' ’ *----- --
Kristaus krauju, kuris 
kaip Nekaltas ir Tykus A- 
vinėlis, nebėgdamas ir ne
sipriešindamas už tave 
pasiaukavo, ir ištikrųjų 
pirma, negu pasaulio pa-į 
matai tapo padėti, atleido 
tau, parodydamas Savo'

Kad apturėti tikrą taiką, gailestingumą, paskutiniu; 
pagerinti* ir^padarytf l^af- Pasaulis privalo atsižadėti Savo gyvenimo momentu 
mingu ? Tačiau jie visi nie- j 
kaip nebeįstengia supras
ti tos ypatingos tikreny
bės, kad tikroji taika, tik 
per Jėzaus Kristaus nuo- , 
pelnus ir Jo tarpininkavi-Į 
mą, tegali pasauliui nuo 
Dievo ateiti. Jie turi su
prasti, kad taika, —tikro-' 
ji dvasios taika, o ne pak-j 
tų pasirašymo ir jų popie- 
ros taika, pilnai irteisin-; 
gai tegali visus ginčus i 
kilusius tarpe tautų i 
valstybių nesusipratimus 
išrišti. Jie turi dasiprotėti, 
kad Taikos konferencijo
je, įvykusioje Romos ce
zario Augusto laikais, 
veik prieš du tūkstančius . 
metų, mažame Bethlehem 
miestely, kai Šv. P. Marija 
pagimdė Kūdikėlį Jėzų, — 
Jėzus užantspaudavo tar
pe Dievo ir žmogaus pada-

Mylimiausia ir Geriausia 
KALĖDOMS DOVANA, tai 

Kun. Pr. M. Juro Išleista Maldaknygė 

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS
Nekalto Prasidėjimo Švč. P. Marijos dieną, gruo

džio 8, iš spaudos išėjo labai graži, įdomi kun. Pr. M. 
Juro maldaknygė — DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS. 
Ši maldaknygė Amerikoje sau lygios neturi. Taigi, už
sakykite ją kaipo Kalėdų dovaną savo tėvams, gimi
nėms ir draugams. Ši dovana bus geriausiai įvertinta.

Prašome pažiūrėti į jos trumpai suglaustą turinį: 
Maldaknygė turi 788 puslapius.
Minkštas odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiumi. 

Paauksuota.
Išoriniai puiki, patraukli, bet viduje dar gražesnė. 
Joje telpa 106 paveikslėliai. Daug jų paimti iš Mišolo. 
Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms Šventėms. 
Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karunkė- 

lių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturgi
nės). Graudūs Verksmai. Arti šimto puslapių pa
švęsta maldoms į Švenč. Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti at
laidus. Labai daug įvairių maldų (trumpų) su at
laidais. Nurodoma gyvenimo pagrindai—atspaus
dinta visi Poteriai. Ra idės aiškios ir įvairios. Kal
ba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėk įsigyti. Kaina — S3.50. Rašyk:—

Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston. Mass.a
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kaip, pagaliau, patį ben-| 
drą visose šalyse žmonių 
gyvenimą, galima būtų j

r •

Gal Dar Nepareina | Tamstos Namus Gražiausias I 
Dvasinio Turinio Mėnesinis Laikraštis

Ve

valome žinoti. Kad sugrįž
tų pasaulis prie tikrosios 
taikos ir ramybės, — rei
kalinga pastarąjam pir
miau sugrįžti prie Kris
taus. O sugrįžti prie Kris
taus tegalėsime tik tuo
met, — kai mes, katalikai, 
pilnai būsime įsisąmoninę, 
kad tai ligai reikalinga pa
vartoti tokie vaistai, kurie 
turi gydymo žaizdų, ir ar
timui atleidimo skriaudų 
galią. Tie nuostabūs vais
tai, 
są pasaulį besikartojanti 
Nekruvinoji šv. mišių Au- 

Šv. mišiose nemato-

Ką Žymusis Rašytojas Kun. J. Prunskis Sako Apie 
Didįjį Ramybės Šaltinį:

JIS RAŠO:
“Sveikinu! Maldaknygė labai puiki! Tokios ne tik 

Amerikoje lietuviai neturėjo, bet nė pačioje Lietuvoje 
nebuvo. Laiko, darbo ir lėšų — daug įdėta, bet miela 
paimti į rankas. Puikios iliustracijos, tinkamos raidės, 
naujai iliustruota lietuviškais paveikslais ir ornamen
tais; žodžiu — džiaugtis yra ko, o ką nors prikišti — 
nesurandu. Sveikinu. Didelį dalyką įvykdėte!

Su pagarba,
K. J. Prunskis.

egoizmo ir perdidelės sa- dėl tavęs” (I. Šv. Petro, I. 
ivygarbos ir savymeilės; 18, 19, 20.) 
i kad džiaugties tikra, že
mėje esama taika, — žmo- nigaikščio, — Jėzaus Kris- 
nija privalo keršto peilį taus mūsų Viešpaties ir 
įsmeigti į nuolatinį savęs Išganytojo kraujas, būti- 
išsižadėjimą, ir ten į- 
smeigtą visuomet laikyti. 
Kad pastatyti užtikrinan
čią pasaulio žmonijai šio
je žemėje taikos karaliją, 
žmogus pirmiausia turi 
sunaikinti nedorąją savo 

ir<valią, turi iš pamatų at- 
ir' statyti ištižusią ir sugriu

vusią savo citadelę “aš!” 
Nes tik ant savymeilės 
griuvėsių, taika tegali gilų, nepereinamą griovį, mišios yra kasdieninis per

• tvirtai stovėti. per pirmąją savo nuode- Jėzų Kristų — mūsų Vieš-
Taikos Kunigaikštis, — mę, tarpe žmonijos ir Die- patį ir Išganytoją, žmo- 

I Jėzus Kristus mus moki- vo buvo iškasęs. Dangaus gaus su Dievu padaromas 
na, kad Jis atėjo pasauliui Vartai, per keturis tūks- taikos paktas, ir Jėzaus 
atnešti taiką ir vienintelio tančius metų, žmonijai vi- Kristaus krauju visuomet 
daikto iš mūsų tenori, — siškai buvo uždaryti, ir yra užantspauduojamas. 

I kad ta taika būtų tikra ir tik vienas Jėzus Kristus, Jeigu dabartiniai pasaulio 
i pastovi.

Išganytojas 
mums pasako, kad kelias išnaujo 
vedantis į taiką, — yra kyti. 
skausmų ir kentėjimų ke
lias; kad turime eiti karo 
frontuose apsiginklavę 
savęs atsižadėjimo kardu, 
kad galėtume iškovoti pa- 
šauliui tikrą, pastovią ir 
nuolatinę taiką.

— “Jeigu kas nori sekti 
mane, tegul atsižada pats 
savęs; tegul ima savo kry
žių, ir tegul eina paskui 
Mane”, — sako mums Iš
ganytojas. Kitoje vietoje 
Jis dar dadeda: — “Jeigu 
kas praras savo gyvybę 
dėl Manęs, — tas atras ją 
amžinai”.

Dievas yra su visu nekal
tas tame, kad dabartinė 
šių dienų pasaulio žmoni
jos taika, pavirto vien pa
radoksu? Čia yra žmoni
jos nuodėmių darbas! Pir- vento pirmadienį ir antradienį 
mutinė nuodėmė taip su- per visas novenos pamaldas y- 
naikino ramybės, taikos ir ra renkamos aukos raupsuo- 
laimės žmoguje buvusiąją tiems. Tai buvo daroma mūsų 
harmoniją, — taip dvasi- bažnyčioje lapkričio 29—30 dd. 
niai ir psichologiniai žmo- Per 14 novenos pamaldų žmo
gaus šioje žemėje gyveni- ries suaukavo $2.700.00. o pe- 
mą pažeidė, — kad tikroji reitą sekmadienį mūsų parapi- 
pasaulio taika, — tik peri 
didžiausius kentėjimus ir 
savęs pasiaukavimus, te
gali būti atsiekiama.

Brangiausias Taikos Ku-
yra kasdieną po vi-

nai buvo reikalingas, kad ka!
nuplauti pirmųjų mūsų m u būdu, kasdieną yra iš- 
gimdytojų — Adomo ir liejamas Brangiausias Jė- 
Ievos nuodėmes prieš Die- zaus Kristaus kraujas, už 
vą, ir padaryti tikrą, pas-' pasaulio 
tovią ir nuolatinę taiką, šv. mišios 
tarpe žmonijos ir jos Su- klausymas, galima sakyti, 
tvėrėjo — Dievo. Miręs ir nėra niekas kitas dau- 
ant kryžiaus Jėzaus Kris- giau, — kaip vien tik lau- 
taus kūnas, pastojo tuo žymas tos sienos, kuri 
tiltu, po kuriuo Adomas skiria mus nuo Dievo. Šv.

žmonijos taiką, 
ir dievotas jų

Gerbiamoji "Darbininko” Administracija.
Siunčiu S ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas
Gatvė
Miestas

ir Pavardė

ir Valstija

knyga(s)

♦
"ŽVAIGŽDĖ!"

Tai ilgai nebelaukite!!! Mes nesisiūlome ir 
peršame “žvaigždės”, tik norime tiesa pabrėžti. 
Štai ji: “KAS PAMĖGINO “ŽVAIGŽDĘ” VIENE- 
RIEMS METAMS JAU NEBENORI SU JASKIR- 
TIS!" Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų pasakė.

ŽVAIGŽDE"
Žinokite yra ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LAIK
RAŠTIS! Tas vienas jau daug reiškia! Mal
dos Apaštalavimas kito nė nenori turėti, ka- | 
dangi šis laikraštis VISUS M. A. narių rei
kalus aprūpina. ♦

JEI NORITE BŪTI ŠVIESOS IR MEILĖS
SKLEIDĖJAIS TAI PLATINKITE IR RAGINKI- | 
TE KITUS SKAITYTI 1944 METAMS.

"ŽVAIGŽDE" *

“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; Jėzaus Širdies | 
Spalvuotas Paveikslas 50 centų; Maldos Apašta- : 
lavimo įstatai — 50 centų.

Adresas: ŽVAIGŽDĖS ADMINISTRACIJA. 
488 E. Seventh St.. I

t -v ...

ne-
♦

♦

♦

♦

So. Boston, (27), Mass. ▼

su galinguoju savo raktu politikai taikos beieško- 
aiškiai — kryžiumi, tegalėjo juos darni, šv. mišias paimtų 

žmonnijai atra- sau už vadą,— tai jie grei- 
j tai atrastų tą kelią, kuris 

laimingai nuvestų— “Bet dabar, per Jėzų juos
Kristų, jūs visi, kurie per pas tikrą, pastovią ir nuo- 
ilgą laiką buvote nešvarūs, latinę viso pasaulio tautų 
— Kristaus krauju vėl ir valstybių, didelių ir ma- 
esate apvalyti. Už tai. kad žų, galingų ir silpnų, tai- 
Jis yra mūsų taika, kuri ką ir ramybę.

KALĖDŲ AUKA
RAUPSOTIEMS

f

Kiekvienais metais pirmą Ad-j

met buvo surinkta $2.270.00. 
buvo manoma, kad daugiau ne
galima surinkti, bet šių metų 
pastangos viršijo $700.00 perei
tų metų darbą. Pinigai perduo
ti prel. Vaeth. kurs juos pa

KLIERIKŲ FONDAS
Kun. dr. Mendelis prašė BAL- 

TIMORĖS ŽINIOSE pranešti, 
kad vajus sukelti $10,000.00, 
kad nuošimčiais nuo tos sumos 
apmokėjus vieno klieriko išlai
das kas metai, žygiuoja pirmyn 
gan smarkiai. Vajus pradėtas 
tik spalių mėn. pradžioje, o jau 
perduota šv. Karolio Seminari
jos kunigams virš $5.000.00. 
Reiškia jau pusė sumos surink
ta. Yra viltis, kad iki Velykų 
1941 m. FONDAS bus užbaig
tas. To fondo pagalba vienas 

kas metai

parūpina vaistus. $6.00 mene- į 
siui pilnai aprūpina vieną iš tų 
nelaimingųjų. Vienas iš mūsų 
kunigų patsai asmeniai paauka
vo $100.00, kaip jis pareiškė, 
kad padėkojus Dievui už tą 
sveikatą, kurią Dievas jam su
teikė. Viena svetimtautė pri
siuntė čekį $75.00 su laiškučiu, 
kad ji nori vieną raupsotąjj 
globoti per vienus metus parū
pindama jam maistą ir vaistus. 
Daugel iš tų. kurie atsilanko 
šv. Alfonso bažnyčion aukavo 
po $3.00. kiti po $6.00. o kaiku-
rie net po $10.00 ir $20.00. Kun. neturtėlis jaunuolis 
dr. Mendelis dėKoja duosniems bus aprūpintas visuo kuo, kas 
raupsotojų geradariams ir di- tik bus jam reikalinga ruoštis į 
džiuojasi iš to. kad šv. Alfon
so bažnyčia yra vienintelė baž
nyčia Baltimorėje — o gal viso
je Amerikoje — kur raupsotieji 
yra atmenami ypatingu būdu. 
Jis jaučia, kad ši metinė rink
liava visų nelaimingųjų nelai-, 
mingiesiems teikia ypatingą 
palaimą mūsų bažnyčiai, para
pijai ir mūsų kunigų darbams. 
Kas metai žmonės daugiau ir 
daugiau įdomaujasi šiuo reika
lu ir rodo didžiausią užuojautą 
raupsotojų apverktinam padė
jimui.

kunigystės luomą.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Juozas Kasinskas
i Ine. A

Laidotuvių 
Direktorius

[ Patarnavimas Dieną ir Naktį < 

! 602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

1 Limosinai dėl visokių reikalų ii
I

STAMBIOS AUKOS

Mūsų kunigai savo atsišau- 
į kime į žmones pranešė, kad ima 
tik 10 centų į dieną pramaitinti 

į vieną raupsotąjj. arba $3.00 į 
kuo-Į mėnesį. Kitas 10 centų dienai

jiečiai sudėjo $300.00. sudary
dami puikią trijų tūkstančių 
dolerių Kalėdų dovaną raup-įvieną raupsotąjj. 
sotiems. Pereitais metais

rsiuntė į generalį Kalėdų Raup
uoto jų Fondą New Yorke.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms,
Krikštynoms ir visokiems

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS,Nanių Tel. Dedham lMj-R

!
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GIRDĖTI LIETUVIU ?
KOLONIJOSE '

PROVIDENCE LIETUVIU PA 
RAPIJA RUOŠIASI MINĖTI 

SIDABRINĮ JUBILIEJŲ
iZimiero lietuvių para-. 
v.-Kcnce. R. .L. pradėjo 

;čio mėnesį 1919 m.;
pirmąjį ko-' 
O. Avižinis.'
Vaiikūnas.1 

Stražnickas.
A-
D.

I

š \. K 
p ja. Pr 
veikti lapkr 
Parapijos įkūrėjų 
mitetą sudarė Ant. 
J. Dvareckas. Al. 
Al. Dzekevičius. B.
V. Bankauskas. J. Rusas. J. 
damonis. J. Stoneliūnas. 
Bernotavičius.

Pirmoji medinė bažnyčia pa
šventinta 1931 m. Pirmi klebo
nai buvo kun. P. Vaitonis 
A. Tamuliūnas. Nuo 
1925 m. klebonavo a. 
Julius Čaplikas: nuo 

rugpiūčio

kun. 
1921 iki 
a. kun. 
1925 iki 

1932 m. rugpiūčio klebonavo 
kun. L. Kavaliauskas, kurs to
je parapijoje mirė. Nuo 1932 
m. klebonauja kun. Jonas Vai
tekūnas, 
kas.

Kleb. 
pagalba 
jiečių aukomis pastate 
bažnyčią, kuri iškilmingai buvo 
pašventinta spalių 13 d.. 1935 
m.; 1937 m. įkūrė parapijinę 
mokyklų, kurioje moko Seserys 
Kazimierietės. Dabar parapija 
turi ne tik bažnyčią, kleboniją, 
vienuolyną, mokyklą, bet. ro
dos. dar turi keturis namus, 
kuriuos nuomoja. Mokyklos na
me turi gražią svetainę.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pija yra vienintelė Providence 
vyskupijoje. Kaip kleb. kun. J. 
V aitekūnas.

v

Jubiliejinė Pramoga
Sv. Kazimiero lietuvių para

pija. pradėjus 25-sius gyvavi
mo metus, ruošia Jubiliejinę 
pramogą sekmadienį, gruodžio 
19 d.. 4 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje. Smith St. Progra
ma susidės iš dainų, vaidinimų 
ir kalbų.

Damų programą išpildys sve
čias artistas Rapolas Juška ir 
vietinis varg. V. Stasevičius su 
didžiuoju ir vaikų chorai. Mo
kyklos vaikučiai išpildys įdo
mią programos dalį.

Kalbės kun. Dr. Kazimieras 
L’rbonavičius iš So. Bostono ir 
vietinis kleb. kun. Jonas Vaite
kūnas..

Kviečia visus dalyvauti. Įžan
ga 55 centai.

40 Valandų Atlaidai
Gruodžio 12 dieną prasidėjo 

40 Valandų atlaidai mūsų para
pijos bažnyčioje. Pamokslus 
sakė kun. J. Vaškys. Pranciš
konas. "Varpelio'' redaktorius.

Rap..

NORWOOD, MASS.

V

įžymus visuomeninin-

kun. J. Vaitekūnas su 
ir duosniomis parapi- 

ė naują

Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos. Providence. R. I.. 
klebonas, Įžymus visuome
nininkas ir 
"Darbininko” 
Sekmadieni, 
d. š. m. kun. 
vadovaujamoji 
pradeda minėti savo gyva
vimo Sidabrini Jubiliejų.

Sveikiname ir linkime 
Dievo palaimos!

nuoširdus 
rėmėjas, 

gruodžio 19 
Vaitekūno 

parapija

parapijiečių. yra nuoširdūs lie
tuviškos katalikiškos spaudos, 
katalikiškų organizacijų ir 
švietimo įstaigų rėmėjai. Toje 
parapijoje gyvuoja ir LDS 

. kuopa. Organas "Darbininkas”
taip ir dauguma'turi daug skaitytojų ir rėmėjų.

Kalėdų Šventėms

i

I

ite- ..a 
sužinot

ta” ir p. Čižauskas — "Nemu
nėlis”.

Artistai ČL.auskai yra gerbia- 
ir u y i.c i. Jų muzika, daina 
smeaybčs pasiliks visam lai- 

1 kui.
šio par

I poi.ios
■ kai -e.iė,
t.cnč.
Lilms

ugimo užmanyto jos 
n . enė. Kielienė, Za- 

Vui. šnorienė ir Jaku- 
(Ja.\ a’.inės ponios abi
.enis r Mažeikienė.

o n .g .sti, kad p.p. Ma- 
ų i.. .i>.u i buvo surengta 

pagerbti pp. Či- 
c. lapkr. .Dalyvavo 

ešimts moterų ir 
a a. Įspūdžių neteko 

L.v.

Karys Staff Sgt. A. Firmback iš Ozone Park, N. Y., 
kui tai Australijos padangėj gavo sau draugą, bet tas 
jo draugas buvo kelyje bombarduoti japonų sužeistas 
į abi kojas. Medikalis patarnavimas suteikė ir jam pir
mą pagalbą.

I 
I

I

svarbią rolę.
vokie-

bom-
Sllp* 

amunicija; 
ginklų dirbtuves ir 

vokiečius ir 
lą gerai

valiza, 
kuoaaugiauoaa pasta-

Pereitą sekmadienį įvyko 
LDS 3 kp. ir Federacijos sky
riaus susirinkimai. Federacijos. 
skyriaus susirinkime paskirs-j 
tyta Kalėdinės dovanos kaiku- j 
rioms šeimoms ir našlaičiams. 
Taipgi paskirta 85.00 auka Nu
kryžiuotojo Jėzaus vienuolyno 
našlaitynui.

V/ORCESTER, MASS
Artistai Čižauskai Išvyko 

Iš Worcesterio f
orcesterr Mass. — Lapkri

čio 28 d., ponų Jakučių namuo
se susirinkio apie šešios dešimts 

tuoj po pir- asmenų pagerbti artistus Joną 
mųjų šv. mišių įvyko Šv. Vardo jr Marijoną Čižauskus. 
draugijos susirinkimas, 
kun. S. Kneižis pranešė, 
metinės Šv. Vardo draugijų pa- i 
maldos įvyks sausio 2 d.. 1944! 
m., \\alpole. Mass. Draugija nu-Į 
tarė dalyvauti tose pamaldose. ' 

Taipgi šv. Vardo draugija už-Į 

prašė šv. mišias už mūsų ka
reivius. Du lietuviai jaunuoliai

V yra žuvę karo tarnyboje.

Tą pačią dieną.

Kleb. i prie skanių užkandžių buvo 
kad! įr kalbų. Kalbėjo pp. Kielienė.

Danilienė. Zakarienė. Tamulio- 
nienė. Graičaitienė. Jakutienė. 
Džiogienė. Vaitekunienė, Liut-

kienė. Sidabrienė ir Andretvs. 
Pigaga. Jakutis ir Kiela. Visi 
išreiškė daug širdingos užuo
jautos ir apgailestauta, kad pp. 
Čižauskai turi išvykti iš Wor- 
cesterio ir linkėta geriausio pa
sisekimo naujoje vietoje.

p. Vincenta Kielienė sudaina
vo solo dainą, parašytą p. Ma
rijonos Čižauskienės garbei.

menį. grįžusį laivu ‘Gripsholm’ 
iš japonų nelaisvės, kad jis e- 
sąs sveikas.

*

I

Pereitą savaitę buvo sugrįžęs 
pas savo tėvelius praleisti atos
togas viršila (Sgt.) Edvardas 
Kavaliauskas (Kovai), pp. Ko
vai gyvena St. John Avė.

p. Adolfas Kovai, kuris 
tuvėje buvo susižeidęs 
šią savaitę grįžo darban.

I. J. Fox didžiausia 
moteriškų kailinių i- 
staiga. Amerikoje. 
Kalėdų švenčių proga 
turi dideli pasirinki
mą naujausios ir vė
liausios mados kaili
nių. Ateikite į mūsų 
krautuvę šiandien ir 
išsirinkite sau puoš
nius. elegantiškus kai
linius ir jais ateinan
čiose šventėse pasi- 
puoškite.

Kailinius galite Įsigyti prieinamomis kainomis 
ir labai patogiomis sąlygomis. Mes duodame pro
gą nusipirkti kiekvienai poniai ar panelei kailinius 
ilgais išsimokėjimais. Kailinius pirkdamos tikrai 
padarysite gerą investmentą.

Atėjusios Į kartuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų lietuvis mūsų krautuvės atsto
vas p. BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kaili
nių expertas ir žinovas. Dabar laikas shopinti!

BONŲ KOMISIJOS 
VEIKIMAS

Vokiečiai ir japonai yra žino
mi, kaipo išdydžios, pilnos pui
kybės tautos. Tas jų nekontro
liuojamas išdidumas, puikybė 
privedė juos tiesiog prie pami
šimo. Slaptai apsiginklavę, pra
dėjo pulti neapsiginklavusias 
tautas ir užsimojo jas sunai
kinti, pavergt, pasidaryt viso 
pasaulio valdovais - ponais. 
Ar-gi tokis užsimojimas neatro
do lyg pamišimas, beprotystė? įkalu pranešimą.

Vokiečiai ir japonai, 
nūs su Amerika. Anglija, Kini- macijų. 
ja ir Rusija, kurios 
jais grumiasi - kariauja, yra 
galima sakyti mažyčiai, kovo
janti prieš didžiausius milžinus 
nykštukai (liliputai). Vienok 
kiek jau jėgų prieš juos išeik
vota. su jais besigrumiant' O 
kiek dar prisieis jėgų išeikvoti, 
žmonių gyvybių paaukoti, kol 
jie galutinai bus nugalėti'

Vokiečiai, užėmę didesnę da
lį Europos. įsitaisė stiprias tvir
toves. Taip pat japonai Azijoje. 
Ramiojo vandenyno salose. Kol 
vokiečiai ir japonai nebus visiš
kai nugalėti ir priversti besą
lyginiai pasiduoti, tol jie bus 
pavojingi visam pasauliui. 

Paimti tas tvirtoves sausže- 
mio jėgomis ir priversti vokie-, 
čius ir japonus pasiduoti. pri-| 
sieitų paaukoti daug *kareivių, reitame vajuje gražiai pasirodė 
gyvybių. Tačiau vokiečiai, ja-j ir tuomi užsipelnė sau gerų A- 
ponai, nors pasistatė stiprias'merikos patrijotų vardą ir gar- 
tvirtoves. bet jie negalėjo už-!bę ir šiame ateinančiame vaju- 
dėt ant visos Europos ir Azi-jje gerai pasirodys ir sau, ir ko

jos stogo, kurs būtų apsaugo-Į misijai sarmatos nepadarys.
jęs juos nuo bombardavimo iš* Koresp. S. Bugnaitis.

I

P. Marijona Vaikšnorienė. 
programos vedėja. pakvietė 
pp. Jakučių dukrelę, kuri įteikė 
garbės svečiam stambią dova
ną nuo visų dalyvių.

Artistai Čižauskai išreiškė 
padėką už pareikštą užuojautą, 
linkėjimus ir dovaną, žadėdami 
Worcesteriečių ilgai neužmiršti. 
Atsisveikindami sudainavo po
rą duetų, ir solo p. M. Čižaus-
kienė — "Kur Bakūžė Samana*

Gruodžio 8 d. mirė Veronika 
DeCosta (Dixon). 32 m. am
žiaus. gyv. 36 Press Avė. Sir
go apie du metu. Paliko didelia
me nuliūdime savo vyrą John 
De-Costa. tėvelius Joną ir Ale- 

Feiik-

I
iškilmingai iš Šv. kuopos kortavimo 

baž- kuris pavyko.
p. Širvinskaitė serga ir dabar į nyčios Highland kapuose šeš- niai sustiprėjo.

dirb- į ną Dixon. brolius Joną, 
koją-isą ir Juozą, ir-gimines.

Palaidota
i
(Jurgio lietuvių parapijos

NASHUA, N. H

randasi Norwoodo ligoninėje.

Sekmadienį. gruodžio 12 d., 
tuoj po popietinių pamaldų. Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje į- 
vyko Moterų Sąjungos 27 kp. 
susirinkimas ir “Christmas 
party". Dalyvavo ir kleb. kun. 
S. Kneižis. Moterų Sąjungos 
Centro ir vietinės kuopos dva
sios vadas.

Sąjungietės vaišinosi ska
niais užkandžiais ir dalinosi 
Kalėdinėmis dovanomis. Gaila. I 
kad dėl susižeidimo negalėjo 
dalyvauti p. B. Adomaitienė, 
kuopos protokolų raštininkė. 
Pasibaigus pramogai, kuopos 
valdybos narės buvo nuvyku- 
sios p. Adomaitienę aplankyti ir 
jai įteikė dovanėlę ir užkan
džių.

Sąjungiečių pramogoje daly
vavo dvi viešnios iš Brocktono 
M. S. kuopos, būtent, p. O. Wa- 
rabow ir p. Bartkevičienė.

!

Gruodžio 5 d. įvyko LDS 65 i 
vakarėlis.

Kuopa finansi- 
Kuopos nariai 

d. yra dėkingi savo klebonui už 
(Di- gerą išgarsinimą ir suteikimą

tadienio rytą, gruodžio 11
A .a. Veronika DeCosta

xon) iš pat jaunų dienų buvo svetainės.
Šv. Jurgio parapijos choro narė Komisijoj daug darbavosi 
ir parapijietė, o tik ištekėjus pirm. T. MitchelEienė, jai gelbė- 
pasitraukė iš choro. Sunkiai jo p. k. Nadzeika. Nariai sune- 
susirgus ir jausdama, kad tu- §ė dovanėles.
rėš skirtis su savaisiais, ji pra< Gruodžio 19 d. įvyks kuopos 
šė palaidoti iš Šv. Jurgio lietu- priešmetinis susirinkimas. Bus 
vių parapijos bažnyčios, 
ji buvo krikštyta ir prie 
ji priklausė.

pp. J. ir A. Dixon ir
reiškiame gilią užuojautą.

kurioj 
kurios

šeimai

Gruodžio 9 d. mirė Klemen
sas Spirdavičius. 67 metų am
žiaus. gyv. 30 Oolah Avė. A- 
merikoje pragyveno 37 metus. 
Paliko nuliūdime žmoną ir. ro
dos. aštuonius vaikus. Velionis 
buvo pašarvotas laidotuvių di
rektoriaus Edvardo Warabow. 
1156 Washington St.. įstaigoje.

A. a. Klemensas Spirdavičius 
priklausė prie Šv. Jurgio lietu
vių parapijos ir jos Šv. Vardo 

Gruodžio 14 d. sugrįžo iš karo draugijos, kurios nariai sek- 
K. Čeikus - Carroll. madienį. gruodžio 12 d. po pie- 

.11 .tų buvo susirinkę į šermenis ir.

renkama valdyba 1944 m. Kvie
čiame visus narius dalyvauti, o 
ne palikti vien valdybai veikti. 
Mėginkite gauti naujų narių.

Gruodžio 12 d. įvyko LRKSA 
kp. susirinkimas. Valdyba 1944 
m.: pirm. J. Karauskas, rašt. K. 
Nadzeika. ižd. A. Zautra. nut. 
rašt. J. Augunas.

i Nutarta ruošti kortavimo va
karėlį parapijos svetainėje. 
Nariai pasižadėjo sunešti do
vanas.

Komisijoje yra: K. Nadzeika. 
; J. Andriuškevičius ir J. Andrei- 

kienė.
Vakarėlis įvyks po Naujų 

■ Metų.

!

I
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tarnybos
sūnus p. E. čeikienė, gyv 
Myrtle St. p. K. Čeikus-Carroll 
garbingai atleistas iš tarnybos 
dėl nesveikatos. Jis yra vedęs. 
Išėjus į karo tarnybą, jo žmo
nelė su sūneliu persikėlė gy
venti pas jos tėvelius j Abing- 
ton. Mass.

Mirė M. Miškinytė. 17 m. am
žiaus. Palaidota be bažnyčios, 

taip ir vaikai 
apsileidę tikėjimo dalykuose.

Gruodžio 9 d. mirė Jonas Cvi-
I

411 UASHINGTON street 
BOSTON, MASS.

Inž. Danielius Mylės, pp. Ku
ru auklėtinis, kuris yra japonų 

į belaisvėje, praneša per kitą as-

vadovaujant klebonui kun. S.
Kneižiui, atkalbėjo rožančių už nes kaip tėvai, 
velionio vėlę.

Palaidotas iškilmingai pirma
dienį, gruodžio 13 d.. 9 vai. ry- likas. apie 60 m. amžiaus. Pa
tą iš Šv. Jurgio lietuvių para- laidotas su bažnytinėmis pa- 
pijos bažnyčios švč. Marijos maldomis parapijos kapuose, 
kapuose. Canton, Mass. Paliko nuliūdime žmoną ir duk-

Nuliūdut ai a. a. Klemenso terj. Patarnavo laidotuvių di- 
Spirdavičiaus šeimai reiškiame rektorius Kazys Kazlauskas, 8 
užuojautą! Į E. Pearl St. DzafceZis.

oro. Tad pasirodo, kad lėktuvai 
šiame kare lošia 
ir jais galima priverst 
čius ir japonus pasiduot. 

Lėktuvai su sunk.omis 
bomis iš oro gali sudaužyt 
riausias tvirtoves, 
sandėlius,
su laiku padaryti 
japonus beginkliais, 
supranta mūsų 
stengias
tyti lėktuvų.

Taipgi ir VVorcestenc .ietuvių 
bonų komisija, suprasdama, 
kaip svarbią roię lošia šiame 
kare lėktuvai, savo Susirln.-:......
laikytame gruodžio 9 dieną, 
nutarė rengt kitą bonų parda
vimo vajų, kuriame ryžtasi su
kelt $110 tūkstančių paskolos 
bonais, kad nupirkus nors vie
ną bombonešį ir jį užvardinus 
“The Worcester Lithuanian” 
(“VVorcesterio Lietuvis”).

Kun. J. Jutkevičius, Aušros 
Vartų parapijos vikaras uoliai 
tuomi reikalu rūpinasi, susira
šinėdamas su Karo Departmen- 
tu ir kitais karo valdžios ofi
sais. Tad jis įvykusiame susi
rinkime padarė platų tuomi rei- 

Jis bile dieną
palygi- tikisi gauti dar platesnių infor- 

kurios sekančiuose 
dabar su straipsniuose bus išaiškintos.

Vajų pradėsime sykiu su vi
suotinuoju ketvirtuoju Ameri
kos karo paskolos vajum, ku
rio pradžia numatoma apie 
sausio - Jan 18. po Naujų Metų.

Tad kviečiame Worcesterio 
lietuvių visuomenę rimtai prie 
šio ateinančio vajaus ruoštis, 
kad jį sėkmingai pravedus ir 
kad plieninis aras — bombo- 
nešys "Worcesterio Lietuvis”, 
nuskridęs į priešo padangę, už- 
fundytų jiems iki sočiai plieni
nių kiaušinių. Vokiečiai ir ja
ponai. kurie užsimojo pavergt 
visą pasaulį turi būti nugalėti. 
Bet jiem nugalėti reikia daug 
visokių ginklų, ypač lėktuvų.

Tvirtai esame įsitikinę, kad 
Worcesterio lietuviai, kurie pe-

a,
here’stwo Thanksgivin’ 

treats for less than 
j 3 red points^

• King Turkey — bronzy brown, 
tender and juicy — makes a real 
Thanksgiving dinner! For a grand 
smooth, unbroken. golden crust, 
and juicy, tender meat, roast King 
Turkey the new NO-BASTING way. 
Chicken. too, becomes a noble bird, 
roasted this new way. Kemember— 
no basting, no bother—just follow 
the easy directions below. Then ūse 
the cloth to wrap the turkey in. 
This keeps it Irom drying out. —*

Roast Stuffea Tarlcey or Chicken

• And for dessert, let’s have Lacy 
Top Cranberry Pie, the perfect fin- 
ish for a feast! This one’s tangy 
and luscious, using apples and 
grated orange rind, lacy-topped 
with ribbons of golden brown pas
try. (If perfect pastry is your bug- 
bear, here’s where you get the best 
of it.)

Tx>ads of good eating for less 
than 3 red points! Clip the recipes 
now for EXTRA-delicious eating 
Thanksgiving Day.

Lacy Top Cranberry Pie
Z> 2 cups eranberries 3 tablcspoone 
l’į cups apples, water

choppcd r 1 recipe Spry I
1’4 cups sugar ' Piecrust

’4 teaspoon grated oranže rind
Combine eranberries, apples, 
sugar and water. Bring to a boil. 
remove from heat. add grated 
orange rind and let stand while 
making pastry. Roll ’į of dough 
and line a 9-inch pie plate. Roll re- 
maining half of dough and eut in 
narrow strips about inch wide. 
'iii pie shell with fruit mfccture. 
Place pastry strips on top, criss- 

• crossing them to make an attrac- 
tive lacy top. Moisten edge of pie. 
place strip of dough around rim, 
and press together with fork.

Bake in hot oven (425° F.) 30 te 
35 minutes.

1 tcaspoon Mjr<* 
•*4 tcaypoon thyme
2 tablrsponnn 

parsley. chopped
V C”P onion, 

mincrd

Rnaitinc turkey or chicken 
(rub inside with salt) 

Sarory Stuffing Melted Spry
Brush trussed, stuffed turkey or 
chicken with melted Spry, cover 
with white cloth. and brush cloth 
thoroughly with melted Spry.Leavc 
cloth on during roasting. Roast 
bird in moderate oven <350° F.) al- 
lowing 20-25 minutes per pound.

Turn during latter part of roast
ing to brown bird on all sides.

Savory Stuffing
3 puarts soft 

brrad crumb* 
21. teaspoons salt 
’4 tcarpoon 

prpper 
2.'3 cup Spry

’į cup boiling wator (about)
Combine brcad crumbs. salt, pep- 
pcr. sage, thyme. and parsley ar.d 
niix thoroughly. Mėlt Spry in skii- 
let. add onion, and fry 2 minutes. 
< Do not brown onion.) Add bread 
crumbs and fry until very lightly 
browned. stirring constantly from 
bottom. Pour tvater over crumbs. 
tossing lightly with two forks. Add 
more watcr if additional moisture 
is nceded.

Makes enough stuffing for one 
8-pound turkey. This stuffing may 
also be used for chicken.

orv Piecrust
Mix 2: ■ cups sifted ALL-PCR- 
POSE FLOUR and 1 tca.Mpoo:i 
SALT. Measure out cup SPRY 
and dividc into two equal parts.

STEP 1 for Tenderness-cut 
in first half of Spry until as 
fine as meal.
STEP 2 for Flakiness—cut in 
rcmaining Spry until par- 
ticles are size of large peas.

Add 5 tablespoons cold WATER 
(no more. no less), mucing thor- 
oughly into a dough. . . . Makes 
enough pastry for one 9-inch 
2-crust pie.
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ŽINUTES

S DĖMESIUI!
Šv. Jono Ev. Blaivininkų 

Pašaipinės Draugijos 
Nariams!

madienį, po Mišparų, bažnyti
nėje salėje, W. 5th St. yra ren
giama parapijos vaikams eglai
tė Marijos Vaikelių draugijos 
vadovybėje sudaroma progra
ma. Atsilankys ir Kalėdų Dė
dukas su įvairiomis dovanomis. 
Kviečiami atsilankyti visi jau
ni ir seni.

Gruodžio 13 d., staiga mirė, 
miesto ligoninėje Pranciškus 
Šamukas, 68 metų, gyv. 4 City 
Point Court, So. Bostone. Jis 
paėjo Gargždų parapijos. Pali
ko žmoną Marijoną (Gailiūtę) 
ir sūnų kareivį. Palaidotas iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, gruo-'
džio 16 d., 9 vai. r. ! šv* KaIėdos bus gausios ir Šv.

_________ Mišiomis. Šv. Petro par. bažny-
Nepamirškime vaikelių.. Sek- čioje bus mišios šiomis valan- 

4 domis: 12, 6, 7, 8, 9, 10, su klie- 
DAKTARAI rikų asista. ir 11:30; salėje,

9,

Sekmadienį, gruodžio 19 d., 
Šv. Jono Evangelisto blaivinin
kų pašaipinės draugijos įvyks 
svarbus priešmetinis susirinki
mas, kuriame bus renkama a- 
teinančių 1944 metų valdyba.

Visi draugijos nariai kviečia
mi dalyvauti.

Jonas Glineckis, 
Sekretorius.

8.

Kubilius Pasidavė 
Besąlyginiai

Kalbės Per Radio Bostono Mayoras Skelbia 
Kontestą

Šiomis dienomis Bostono 
miesto mayoras Maurice J. To
bin prisiuntė “Darbininko” re
dakcijai laišką ir pranešimą, 
kad jis skelbiąs raštų kontestą. 
kuriame gali dalyvauti visų 
Bostono aukštesniųjų mokyklų 
mokiniai, viešųjų ir parapijinių. 

Mokyklų studentai kviečiami 
parašyti 
“Religious 
tion mušt 
ca”. Už 
straipsnius iš kiekvienos 

, kyklos studentas gaus $25.00 
šeštadienį, gruodžio 18 d., 2 karo boną. Pačių mokyklų va

dovybės išspręs kuris studen-

straipsnius 
or račiai 
not exist 
geriausia

tema: 
discrimina- 

in Ameri- 
parašytus 

mo-

viešai tame susirinkime.
Aukštesniųjų mokyklų moky

tojai bus prašomi išaiškinti 
studentams straipsnių tema, y- 
pač tą dalį Jung. Valstybių 
konstitucijos ir Massachusetts 
valstybės konstitucijos, kuri 
garantuoja žmonėms teises ir 
laisves.

Patariame visiems aukštes
niųjų mokyklų, parapijinių ir 
viešųjų, lietuviam studentam- 
studentėm dalyvauti šiame 
Bostono mayoro skelbiamaja
me konteste.

ly&IRDS SKELBIMAJ

I

9:30. die-

o ĮVAIRŪS skelbimai

i

Liet Vyčių 17-tos 
Algirdo Kuopos 
SUSIRINKIMAS

19įvyks sekmadienį, gruodžio 
dieną, 2:30 valandą po pietų. 
Bus valdybos rinkimai, ir kiti 
svarbūs dalykai. Po susirinki
mo bus užkandžių ir susipažini
mo valandėlė.

Kviečiame visus narius būti
nai atvykti į šį svarbų susirin
kimą. Taipgi bus priimami nau
ji nariai. A. E. L.

Bostone Lankėsi Na
ilonai Folk Festival 

Direktorė
vie-
Na-

!

į vai. p. p. Tėvas Justinas Vaš
kys, “Varpelio” redaktorius per tas ar studentė parašė geriau- 
Darbininkų Radio pusvalandį 
reprodukcijos būdu, perduos sa
vo kalbą. Prašome užsukti savo 
radio ant WCOP ir pasiklausyti 
įdomios kalbos.

Antradienį, gruodžio 14 
ną pasibaigė Metodistų virši
ninkų iškelta byla teisme prieš 
B. F. Kubilių, buvusį metodistų 
pryčerį. Kubilius, netekęs pry- 
čerio vietos pereitą gegužės 
mėnesį, buvo nusistatęs kovo
ti su Metodistų viršininkais. OpOTCClja Pavyko
Pasisamdė advokatą. Jis igno- • -------------
ravo Metodistų viršininkų įsa- Šiomis dienomis p-nia Ieva 
kymą išsikraustyti iš taip va- Marksienė gavo telegramą, kad 
dinamos Žinyčios. josios anūkui — Frank Selukui,

Metodistų viršininkai iškėlė Aviation Cadet, Blacksburg, 
bylą teisme prieš Kubilių, pra- Virginia, buvo padaryta “ap- 
šydami teismo Kubiliui uždrau- pendicitis” operacija, ir kad o- 
sti naudotis tąja Žinyčia ir iš to peracija buvo sėkminga, 
namo išsikraustyti. Teismas bu-' Linkime Vyčiui, Frank Seluk, 

....................... greit pasveikti. Rap.

i

kuris į-
10-13 dd., 1944, Aca- 
Music. Phiiadeipnia, 

festivalio ruošėju 
yra Philadelphijos 

The Evening Bulle-

Praeitą savaitę Bostone, 
nai dienai, buvo sustojusi 
tional Folk Festival direktorė 
Sarah Gertrude Knott. Tąja 
proga pasirūpino pasimatyti su 
Bostono liet, jaunamečių šokė
jų grupės vedėja p. Ona Ivaš- 
kiene ir asmeniai pakartoti pir
miau duotą raštišką kvietimą 
dalyvauti vienuoliktame tauti
niame šokių festivaly, 
vyks geg. 
demy of 
Pa. Šio 
(sponsor) 
dienraštis
tin. Direktorė pareiškė, kad per 
Bostono lietuvaičių pasirodymą 
su lietuviškais šokiais Gimbels 
krautuvės lange Philadelphijoj 
daugiausia karo bonų parduota 
nei per bile kitų festivalio daly
vių pasirodymą.

Priminus, kad Chicagos atei- 
, tininkai laimėjo pirmą dovaną 
tautinių šokių konteste Chica
goje. direktorė pareiškė, kad ji 
tą žinanti, nes apie tą įvykį ją 
painformavęs laišku Lietuvos 
Konsul&s A. Šalna.

Išreiškė susirūpinimą,
sužinojus, kad Vytautas Belia- 
jus, kurs mokytojauja Fair- 
hope, Alabama. sunegelėjęs 
sveikatoje. Sakė: “Jūs tur būt 
neįsivaizduojat ką jo asmeny
bė ir darbas lietuviams reiškia. 
Nei vienas lietuvis nėra tiek 
padaręs, kiek padarė Vytautas 
suįdomindamas Amerikos vi
suomenės sluoksnius su lietu
vių liaudies tautiniu menu — 
šokiais. Lietuviai turėtų jo 
sveikata susirūpinti.” Rap.

nes

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Am. Legiono Stepono • 
Dariaus Posto Vakarienė

PAIEŠKAU Jurgio Baškio, 
Jonkelių kaimo, Šiaulių apskri
čio ir Kastanto Juodeikio, Už
venčiu miestelio. Šiaulių apskri
čio. Juodu išvažiavę iš Lietuvos 
virš 30 metų atgal. Jei esate gy
vi ar kas apie juos žinote, ma
lonėkite pranešti, būsiu labai 
dėkinga.

Esu 6 metai atvažiavus iš Lie
tuvos, Jule Brastauskiūtė, Nau- 
dvarių kaimo, Šiaulių apskr. po 
vyru — Lileikienė. Atsišaukite: 
Mrs. Leleikas, '■< Mrs. M. Vili- 

i mas, 6903 Mazarin St.. Ville- 
• Emard, Montreal, Canada.

vo išdavęs laikinąjį įsakymą 
(injunetion), kad Kubilius ne
gali nei pats, nei leisti kitiems 
naudoti Žinyčios patalpų. Ta
čiau. kaip žinoma, gruodžio 5 d. 
toje Žinyčioje įvyko komunistų Guzevičius iš Mattapan. 
ar komunistuojančių lietuvių lankymo proga atnaujino LDS 
vakarienė. narystės duoklę, jotojo į Liurdo

Bet kada reikėjo Kubiliui sto- knygas rėmėjus, aukodamas 
ti prieš teisėją teisme, tai jis 5.00 ir aukojo $2.00 Darbininkų 
nepasirodė. Jo advokatas. Ku- radio palaikymui, 
biliaus vardu, sutiko pasiduoti,! 
būtent, tartis su Metodistų vir
šininkais ir. susitarus, priimti 
teismo sprendimą.

Teismas išdavė pastovų įsa
kymą (injuction). kad nei Ku
bilius. nei kiti negali naudoti 
Žinyčios. Be to. abi pusės susi
tarė ir teismas užtvirtino, kad 
B. F. Kubilius turi išsikrausty
ti iš to namo iki sausio 15 d.. 
1944 m., turi atiduoti raktus; --------------
prieš arba tą dieną Metodistų! Nežiūrint didelių šalčių, gruo- 
viršininkų pirmininkui ir ad-!džio 5 d., pas pp. Adelę ir Joną 
vokatui, ir turi palikti tą namą: Mažeikus atskrido ilgakojis 
gerame stovyje. Pagal susitari- '‘Garnys ir paliko beveik 8 
mą, Kubilius negali kelti bylos svarų gražią dukrelę. Mažeika 
ar apeliuoti į teismą prieš Me-'Jau kelinti metai tarnauja ka

riuomenėje netoli. Bostono, o 
Adelė yra duktė įžymių darbuo
tojų ir katalikiškų įstaigų rė
mėjų p.p. Balio ir Katrės Ma- 

j siūlių. Ji pati buvo veikli soda- 
i liečiu ir vvčiu tarne. Dnkrplp

LANKĖSI

Pirmadienį lankėsi Juoząs 
Atsi-

šia straipsnį minėta tema.
Mayoras Tobin paskirs komi

tetą. kurio pareiga bus išrinkti 
iš visų parašytų straipsnių du 
geriausia parašytus viešųjų 
mokyklų studentų ir du ge
riausia parašytus parapijinių 
mokyklų studentų. Studentas, 
kuris parašys geriausia straips
nį iš viešųjų mokyklų gaus 
$100 karo boną. Laimėtojas iš 
parapijinių mokyklų taip pat 
gaus $100 karo boną. Antrą 
dovaną viešose mokyklose ir 
antra dovana parapijinėse mo
kyklose bus $50 karo bonas.

Dovanos bus išdalintos visuo
meniniame susirinkime, kuris 
įvyks Faneuil Hali. Bostone. 
Lincoln'o gimtadienyj, ir laimė
tojų straipsniai bus perskaityti

nežiūrint
IIi

Pereitą sekmadienį, gruodžio 
12 d., lietuvių svetainėje, So. 
Bostone įvyko Amerikos Le
giono Stepono Dariaus 317 Pos
to metinė vakarienė. Žmonių 
prisirinko tiek daug, kad kai- 
kurie turėjo grįžti,
to, kad pastatė vieną stalą vir
tuvėje.

Postas apdovanojo motinas, 
kurių vaikai yra karo tarnybo
je, gražiomis špilkutėmis.

Vakarienės programa buvo į- 
domi. Visi dalyviai praleido va
karą pakilusioje nuotaikoje.

Rap.

IŠSIRENDAVOJA 73 Dor- 
chester St., So. Boston 3 kam- 

] barių apartmentas su bath, 
i $16.00 į mėnesį. Baltos sinkos, 
' 2-ras aukštas. Atsišaukite ant 
pirmo aukšto F. T. Keefe, Tele
fonas Parkway 6826M.

———————«

Gaisras Dedham Miesto 
Name

tj! Ketvirtadienį lankėsi kun. F. 
! Norbutas iš1 Brockton. Mass.
Atsilankymo proga, savo sesu
tei kaipo Kalėdų dovaną nupir
ko kun. Pr. M. Juro maldakny
gę 
ŠALTINIS.

DIDYSIS RAMYBĖS

Atskrido “Garnys"

Nežiūrint didelių šalčių, gruo-

OF Tri/f KAMGE 
PlRTy. ■ ■ LOOK

>CAkED on ThOK
(COOKtNG UMTS

Boston Edison Company 
sako:

...jei jūs turite elektrikmį pe
čių. jūs esate laimingas. Pri
žiūrėkite jį. Saugokite, kad 
neišpildtumėte ant jo valgių 
ir kad jis nesudžiūtų ant jo. 
Laikykite jį švarų.

Boston Edison Company

Antradienį, gruodžio 14 
d. kilo gaisras Dedham, 
Mass. miestelio rotušėje, 
kur yra ir^policijos stotis. 
Gaisras padarė apie S50,-! 
000 nuostolių.

I ŠSIRENDAVOJA 4 kamba
riai; yra šiltas vanduo, maudy
nė, du pečiai, ir virtuvėje kli- 
jonkė. Kambariai gerai ištaisy
ti ir šilti, nes per visus kamba
rius eina štiminės paipos į vir
šų. Vienai familijai atskiros 

'dvejos durys ir didelis jardas, 
i Namas randasi tarpe G ir H 
gatvių. 417 E. 5th St., So. Bos
ton, Mass. Kambarius galima 
matyti tik vakarais ir sekma- 

i dieniais per visą dieną. Atsi
šaukite: 415 E. 5th St., So. 
Boston. Mass.

19 Metų Amžiaus Lietuvis 
Gavo Aukštų Laipsnį

IŠSIRENDAVOJA 4 kamba
riai su maudyne; yra šiltas van
duo. pečius su oil burneriu. Ne
toli nuo marių. Atsišaukite: 
Mrs. M. Pajaujis, 1428 Colum-

, bia Rd., So Bvston. Mass.

Gruodžio 11 d. š. m. pp. 
Antano ir Emilijos Aiek-j 

įnų, gyv. So. Bostone, sū-i 
nūs Harold, kuris yra! 
Merchants Marine tarny-i 

j boję, gavo vyriausio inži
nieriaus — komandieriaus 
laipsnį.

Gruodžio 17 dieną ko- 
mandierius Harold Alekna 
mini savo 19 metų am- 

ižiaus sukakti. Ir štai prieš 
! pat gimtadienį jaunuolis 
i Harold gavo paaukštini
mą. Tai gera gimtadienio 
proga dovana. Sveikina- 

į me!

■ i
Res. Šou 3729 Šou 4618 |

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS —
Insured and

Bonded
Local & Long ' 

Oistance i 
i 

Moving
326 - 328 W. Broadway į

So. Boston, Mass.

todistų draugiją ir negali nie
ko iš jos ieškoti. Vadinasi, p. B. 
F. Kubilius pasidavė besąlygi
niai. Jis turi išpildyti Metodis
tų reikalavimus, bet nieko iš jų 
negavo ir sutiko nieko iš jų ne- 
bereikalauti.

X

Metodistų draugijos bylą ve
dė adv. A. O. Shallna, o Kubiliui 
gynė adv. F. J. Bagočius.

Kubilius dabar giriasi einąs' 
pas unitarijonus. Kaip greit pa-! 
sikeitė: vieną dieną metodistas, 
o jau kitą dieną unitarijonas. ' 
Kalbama, kad So. Bostono ko-i 
munistėliai ar komunistuojanti 1 
lietuviai irgi seką Kubilių. Rap.!

Remkite tuos profesi joną lūs ir biz- i 
nierius, kurie savo skelbimais remia i 
"Darbininką”. •

I

liečiu ir vyčių tarpe. Dukrelė 
auga, o jaunoji mamytė tvirtė-į 
ja Carney ligoninėje dažnai sa
vo kariškio tėvelio aplankoma.

Rap.

i

★

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

★

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS 7/
Also limited supply of OZ4. 

6SQ7. 12K7. 12A8. 6S K7. 6K3, 7F7, 
1LN5. 27. 26. 24A. 77.

73. 6C6. 35, 51. 25Z5. 25Z6 
WILL ALSO SUPPLY DEALERS
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers,
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

GRABO RIAI

PROTECT Y0M 
KOME FROM 

TUBERCULCSTS

€UY ad ŪSE 
Christnas Stato

Draugijų Valdybų Adresai
*V. JONO EV. BL. PAŠALPINC8

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienA,
8 VVinfield St.. So. Boston. Mass.

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

Fin. Rašt. — B. Cunienė, 
2» Gould St.. W. Roxbury. Mass.

Tel. Parkvvay—1864-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtš,

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

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

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

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai 
vakare. Parapijos salėje. 492 E, Draugija laiko susi, .nklmus kas tre 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės j 
pas protokolų raštininkę.

' Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6th St.. So. Boston, Mass.

Vice-Pirnuninkas — Pranas Tuleikis
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

. Maršalka — Jonas Zaiklš,
601 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni
mo organizacija—Lietuvos Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiks
luotas ir deda įdomių straipsnių, žinių 
iš Amerikos ir užsienio.

“VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.
“VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jauni

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

torius Ignas Sakalas ir “VYČIUI” ben- 
dardarbiauja jo sukviesti įžymiausi li
teratai.

“VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų tin
kamų seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelieka ne vieno, 
kuris neužsisakytų “VYTIES”. Tene
lieka nė vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų “VYTIES”. Vi
si skaitykime “VYTĮ”!”

VYTIES” kaina metams tik S2.00.ii'

Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

“VYTIS”
366 W. Broadway. Sa. Boston 27, Mass.

* *

i
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8DARBININKAS

WATERBURY. COHN.

fin. rašt., adv. C. VUž giružės teka upė. 
Prie jos kaimas puikus. 
Juodas varnas ten nutūpė 
Ir lest sausė va sus.

Ieško ma sto ten po lauką. 
Kur kardai skambėjo. 
Snape laiko baltą ranką. 
Ant jos žieds žibėjo.

KRISTAUS 
^VYNUOGYNEiEž

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

Iš kur varnai atsiradai. 
Tu ir tavo vaikai?
Kur tu gavai baltą ranką. 
Kurią snape laikai?

Mergužėle, ten už girios 
Didi kova buvo.
Kardai žvangėj. kulkos ūžė. 
Daug jaunų ten žuvo.

MŪSŲ DRAUGIJOS
Gruodžio 12 d., 2 vai. po pietų 

įvyko Moterų S-gos 43 kuopos 
metinis susirinkimas, kuriame 
išrinkta nauja 1944 m. valdyba. 
Ir taip: Marcelė Digimienė — 
pirm., Joana Bukauskienė —

■ v. pirm., Stefanija Sapranienė, 
fin. rašt., S. Dumšienė, prot.

f rašt., Gertrūda Levanavičienė, 
ižd.. Ona Šmotienė — tvarkdarė

J

i ir Marė Šambarienė — kores- 
' pondentė. Po susirinkimo buvo 
smagi ‘ Christmas Partv”, kur

■ gardžiai užkandžiauta, dovanė- 
. lems apsimainyta ir linksmoje 
• nuc.aikoje pareita namučių
link.

Kunigas James E. Dunford, iš So. Boston, Mass. su 
misijonierium vyskupu. Guadalcanal saloje.

Kasė žmonės vaitodami 
Kūnus vyrų narsių, 
Bėrė smiltis raudodami 
Ant jų akių drąsių...

“4S-th” POLITINIS KLUBAS
Gruodžio 10 d., 8:30 vai. va

kare, Nemuno svetainėje įvy
ko Lietuvių Nepriklausomo Po
litinio klubo metinis susirinki
mas. kuriame išrinkta 1944 m.

Per Šiaurės Afrikos Dykumą |
I T. ? ?- Ką kenčia misijonieriai ir kareiviai: 

Afrikoje - Laukinių žmonių užpuldi
nėjimai- Kareiviu nuotykiai su Berbe-

J £ /

rais - Pavojinga aogculė - Akmenmū- 
ro Ipulos likimas —

SAULĖ SVILINA; TROŠKULYS KANKINA
★ Žygiuoti Afrikos tyrais — tikra kankynė. Ar tai 

misijonierius ar tai kareivis kenčia jis ir nuo saulės, ir 
nuo Įkaitusio smėlio, ir nuo dulkių. Baisiai kankina 
troškulys. Kad nepridulkėtų burna ir nosis, kiekvie
nam kareiviui duodamas retokas plonas šalikėlis, ku
riuo apsivyniojama burna ir nosis. Einant per dyku
mas. jokiu būdu negalima alsuoti per burną, nes tada 
ji išdžiūsta, ir po kurio laiko kareivis, galutinai nuka
muotas troškulio, pradeda gerti atsargoje turimą van
deni. Jei kartą burna išdžiūvo, jokiu vandenio kiekiu 
jos nebesudrėkinsi. . 
dens. juo labiau kankina troškulys

sekanti nauja valdyba: Tarnas 
Matas — pirm., Jonas Jonušai
tės — vice pirm.. Aibnas Mar- 
ceiynas 
Balanda — ižd., Antanas Oran- 
tas — prot. rašt., adv. A. Bron- 
sky, V. Šukaitis. Ant. Barkaus
kas, Al. Franc’s, V. Urbonas, 
J. Bernotas, dr. M. Co’ncy ir C. 
Lasky — direktoriai. Šis klubas' 
pirmininkaujant Tarnui Matui: 
pasižymi tikrai šaunia ve’kla. Y-i 
ra nupirkta apie už -10 tikstan-Į 
č:ų dolerių karo bonų ir šiaip 
jau dažnai bei apščiai aukauja 
Amerikos ir Lietuvos labdnrin-' 
glems tikslams. Sausio 15 d..! 
8:00 vai. vakare šio klubo kam-' 
barduose įvy.is meun:s banke-• Vyraj. Norintieji prisirašyti' 

į prie Šv. Vardo draugijos gali
------------- i kreiptis pas bile kurį valdybos 

I narį arba ir pas eilinį narį.
Valdyba 1944 m.: p.rm. Pet

ras Jokubauskas, vice-pirm. Jo- 
nas Jakštas, rašt. Vincas Pabi- 

Į lionis, ižd. M. Bogušas.
Šv. Vardo draugijos 

šios įvyksta kas mėnuo 
sekmadienį, 8 vai. rytą.

CHORO VEIKLA
Gruodžio 7 d., po savaitinių 

pratimų, išrinkta nauja 1944 
m. valdyba: Raymondas Vai- 
chus — pirm.. Aldona Bukaus
kas — vice pirm.. Marcelė An-

i

Mėgsta muziką — baltieji ir juodieji. drikis — prot. rašt., Paul Kau- 
neckis — ižd.. John Kalenaus- 
kas — fin. rašt., John Lusas — 
kas. globėjas. Virginia Vitkaus
kas ir Helen Pažėra — knygų 
dabotojos ir Ed. Kuslis — mar
šalka. Dabartiniu laikotarpiu 
ruošiama Šv. Kalėdom įdomių

Generolas Mark Clark, Paliaubų dienoje, Avelino, 
Italijoj, suklupo trumpai susikaupimo minutėlei prie 
Amerikos kario kapo. Ten ilsisi 425 amerikiečiai ir 61 
žuvęs vokietis.

AMERICAN 
RED CROSS

HARTFORD. CONN.iI 
šv. m i-1I 

antrą'
Gruodžio 19 d., 12:30 dieną, 

visi LDS 6-10.5 kuopos nariai
TRUMPAI APIE DARBUS prašomi dalyvauti pnešmeti- 
Darbai kaikuriose dirbtuvėse n;ame susirinkime.

sumažėjo. Atleidžia darbinin
kus ir dirba po 6 dienas savai
tėje. Dabar kompanijos atnau
jina sutartis su unijomis. Uni
jos reikalauja pakelti darbinin
kams algas. Darbininkams ver
ta priklausyti prie unijų, jeigu 
nori iškovoti geresnes algas ir 
darbo sąlygas. Kaikurie darbi- į 
ninkai atsikalbinėja ir sako: j 
“Man kompanija moka algą, o: 
ne unija”. Tačiau visi gerai ži-; 
nome, kad jei visi darbininkai' 
būtų organizuoti, tai ir kompa
nijos labiau skaitytusi.

Taipgi pranešu, kurie norėsi
te pamatyti ir užsisakyti ką tik 
išėjusią iš spaudos naują kun. 
P. M. Juro išleistą maldaknygę 
“Didysis Ramybes Šaltinis?’ 
mes priimsime užsakymus. 
Knygą gausite tiesiog į namus. 
Pasimatysime susirinkime.

.4. J.. P. rašt.

NEW YORK CITY, N. Y

į Į kovos vietą atvyko kareiviai, tačiau berberai buvo 
'įsitvirtinę viename aukštame kalne kur ir atkakliai 
laikėsi. Berberai šiame kalne jau iš anksto buvo pasi- 

. gaminę gilias slėptuves — urvus, kuriuose ir patys su- 
____________  sislėpė, ir gyvulius suslėpė. Kalno šlaitai toki statūs, 

Juo daugiau pradedi gerti van- kad į jo viršūnę įkopti galima tiktai dviem takais, ku-
ir juo greičiau riuos berberai saugojo. Beveik pačioje kalno viršūnė- giesmių programa, vėliaus prie

silpsti? Nieko negali būti blogiau, kaip nusilpti žygy, je buvo nedidelis šaltinėlis, kuriuo menka vandens vasario 16. bei metinio koncer-
Nusilpusiam lieka negailestinga tyrų valia, kur jo atsarga jie turėjo tenkintis ir patys ir savo gyvulius to. Beje! Gruodžio 26 d., 5:30

vai. vakare įvyks choro metinė 
“Christmas Party”, berods 
“Chase Country Club” patalpo
se. Baigdamas, visiems water- 
buriečiams, “Darbininko” skai
tytojams. linkiu Linksmų Šv. 
Kalėdų! A. J.

--------------
Gruodžio 7 d. įvyko Labdary

bės draugijos metinis susirinki
mas. Valdyba 1944 m. liko ta 
pati, būtent, pirm. Vincas Ur- 

i bonas. vice-pirm. Jonas Jakš
tas, iždininkas kleb. kun. J. J. 
Valantiejus, finansų rašt. Vla
das Lušas, nutarimų rašt. Pet
ras Jakubauskas. Namo prižiū
rėjimo komisija: kun. J. J. Va
lantiejus. V. Urbonas. J. Jakš
tas. M. Bogušas, K. Jesaitienė, 

i M. Bekerienė. Našlių komisija: 
V. Urbonas, K. Jesaitienė.

i Labdarybės draugijos tikslas 
: yra priglausti našlaičius, kurių 
: dabar yra gana daug. Juos au- 
klėja trys seserys. Tvarka pa
vyzdinga.

Šv. Juozapo lietuvių parapi- 
: jos našlaitynas priima ir kitų 
tautų našlaičius, bet pirmenyoė 
duodama lietuviams.

Labdarybės draugija taipgi 
šelpia suvargusias šeimas ir 
našles. Tokiu būdu mes turime 
remti Labdarybės draugiją.

kuriuo menka vandens vasario 16. bei metinio koncer-

laukia mirtis. Žygyje nieks nesikalba. Jei reikia, susi-. pagirdyti.
NEMATYTI NĖ VIENO ŽMOGAUS

★ Tą dieną, kai kareiviai atvyko, buvo ramu. Nie- 
dienos žygiu kančios dar nesibaigia. Tik •kas negalėjo tikėti, kad tame kalne, kur nebuvo maty-

Irodoma ženklais.
KEIKIA IŠSITIESTI PALAPINES

su <
s i - c. u tuojau reikia išsitiesti palapines, ir kas sun-i^ ne v^eno gyvo žmogaus, galėtų būti susislėpusios ne 
kiausi^, iš akmenų sukrauti apie visą stovyklą sieną,j visai menkos berberų jėgos. Atvykusiems atrodė, kad 
kuri saugoja nuo nematomo priešo kulkų. Vietiniai: kovos laukas dar turėtų būti kur nors toliau. Seniau 
tu ven tujai užpuldinėja keleivius naktimis. Užpuldinė-! čia kovo ją kariai paaiškino, kad tą dieną kaip tik bu- 
jimal daromi dažriauslai tam. kad Įsigytų ginklų, ta- vo vedamos taikos derybos, kurios vis_ dėlto baigėsi 
čir u reikia pažymėti, kad afrikiečiai baltųjų išviso la- naujŲ kautynių pradžia. Vėliau paaiškėjo, kad berbe
rai nekenčia ii juos žudo visur, kur tik pasitaiko pa- ra-i visai nemane apie jokią taiką: jiems tebuvo svar- 
togesr.ė proga. * bu iš apačios parsinešti į kalną vandens, kurio labai

Į trūko kalne. Kai jie prisinešė pakankamai vandens, 
JmS UEGA.LESi INGAI DEGINA kurio labai trūko kalne, visame kalne vėl sutratėjo šū-

> Smėlynuose keleivio patvarumą dažniausiai viai.
silpnina k blogas apavas. Jei tik batai nėra gerai pri- 
talkj u k- .ai, tai keliauninkas didesniame žygy nebe- 
ėške s. nes sutinsta kojos, ir eiti toliau nebeįmanoma. 
Nusiaugi, kojas Įkaitęs smėlis negailestingai degina, 
apsiavę.-; su sutinusiomis kojomis taip pat eiti negali.

KOVA SU BERBERAIS
★ Kartą netoli Saharos sukilo berberų tautelės.

u reiz

I
I

I 
Į 

ak- 
ka-

Pereitą savaitę koncerto ap
rašyme įvyko klaida. Buvo pa
rašyta “Karešauskienė”, o tu
rėjo būti Karinauskienė. p. Ma
tulienės vardas visai nepaminė
tas. p. Matuliunienė visą vaka
rą sunkiai dirbo virdama ir 
pardavinėdama dešrukes.

Federacijos 22 skyriaus val
dybos sąraše nepaminėtas dva
sios vadas, kuriuo yra kun. B. 
Gauronskas. Buvo parašyta 
“Valerija Jakštienė”, o turėjo 
būti — Valerija Jakštaitė.

V. Bacevičius Neu: Yorko 
Konservatorijos Profesorius

Vytautas Bacevičius yra pa
kviestas profesoriauti Conscr- 
vatory of Musical Art of New 

i York City. Jam pavestas aukš
tesnysis piano kursas. Toje kon
servatorijoje išviso yra 12 pia
no profesorių. Be to yra visų 
instrumentų ir dainavimo kla
sės, bei teoretiškų mokslų, 
kompozicijos ir kalbų: prancū
zų. ispanų ir italų klasės.

V. Bacevičiaus privatiška 
piano studija toliau veikia tuo 
pačiu adresu: 115 Waverly PI., 
apt. 2. New York City. Tel. G R. 
5-8788. Priėmimo valandos kas
dien nuo 3 vai. po piet iki 8 v. 
vakare.

mirė Juozas Kuš- 
nuliūdime žmoną, 
ir du sūnus, kele- 
a. Vincas Valaitis 

pen-

Pereitą savaitę mirė Ona 
Sluoksnaitienė. Paliko nuliūdi
me sūnų ir dukterį ir keletą a- 
nūkų. Taipgi 
lis. Paliko 
tris dukteris 
tą anūkų. A.
paliko nuliūdime žmoną, 
kius sūnus, vieną dukterį ir ke
letą anūkų. A. a. Marijona A- 
leksinienė paliko nuliūdime vy
rą, keturius sūnus ir dvi dukte
ris. Taipgi mirė Kazys Labutis.

Koresp.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

• Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286 i

Laisvomis valandomis!

PASIGAILĖJIMO LAUKTI NEGALIMA
★ Tyruose, netoli tvirtovių prie kelių statomi 

menmūriai, kuriuose gyvena nedidelis skaičius 
ireivių. Įgulos darbas tai pranešti artėjantį pavojų. Ka-
. dangi maurai baltiems keršija mirtinai, tai Įsilaužus Į 
akmenmūrį jokio pasigailėjimo laukti negalima; visa 
Įgula negailestingai ir žiauriai išžudoma; nužudytiems 

į kareiviams perplaunami pilvai ir prikemšami akmenų 
arba lavonai išniekinami kaip nors kitaip.
★ Įsiveržti Į akmenmūrį tačiau labai sunku, nes Į ji 

be užtraukiamų kopėčių, kitaip patekti negalima. Ber
berai vis tiek suranda būdą įsibrauti. Užpuolimai da
romi tamsiomis naktimis, nes tada lengviau prislinkti. 
Ginkluotas ant ilgo koto pririštu labai aštriu peiliu 
afrikietis, prislinkęs prie ukmenmūrio sienos, pasis
tengia kokiu nors bruzdesiu Į save patraukti ant stogo 
vaikščiojančio sargybinio dėmesį. Jei tik sargybinis 
būna toks neatsargus, kad pasilenkia pasižiūrėti per 
turėklus, tai akmenmūrio Įgulos likimas jau būna iš
spręstas; afrikietis taikliu f mūgiu jį nuduria, o kartais 
ir visiškai nukerta galvą. Po tam belieka užmesti už 
turėklių virvę su kabliu, ir sargybinio vietoje atsistoja 
jis pats. Toliau katės mikl imu ant akmenmūrio susi- 
krausto virve ir kiti užpuo ikai, o po to jau prasideda 
saldžiai miegančios po dien is kaitros įgulos skerdynės.

šv. Vardo draugijos metinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 12 
d. Gaila, kad nedaug vyrų pri
klauso prie tos draugijos, o tu- 
retų priklausyti •visi katalikai

I

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas, Pašaukite SOUth Boston 0379.
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