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kuriame dalyvavo

— adminis- 
Peldžius, ir

Sausio 18 d. š. m. įvyko 
LDS Centro Valdybos pir
mas po seimo susirinki
mas, 
pirm. kun. P. M. Juras, vi-
ce-pirm. A. Zaveckas, ižd. 
O. Siaurienė, kontrolės ko
misijos narys VI. Paulaus
kas, fin. sekr. 
tratorius A.
sekr. — redaktorius A. F. 
Kneižys.

Pirm. kun. P. M. Juras 
plačiai referuoja apie rei
kalingumą skelbti LDS ir 
organo “Darbininko” va
jų. Tokiam vajui pravesti 
reikalingi organizotoriai. 
Tarėsi su Tėvais Pranciš
konais, kurie apsiėmė va
dovauti vajui. Taipgi krei
pėsi į J. E. arkivyskupą Ri
chard J. Cushing, D. D., 
prašydamas mūsų spaudos 
vajų užgirti.

Vajaus metu nutarta 
ruošti prakalbas, susirin
kimus, ypač tose kolonijo
se, kur nėra lietuvių para
pijų. Tėvai Pranciškonai 
pasižadėjo, parapijų kle
bonams leidžiant, pasaky
ti pamokslus bažnyčiose, 
kalbeles svetainėse ir taip
gi eiti į namus užrašinė- 
jimui “Darbininko” ir kitų 
katalikiškų laikraščių ir į- 
rašinėjimui naujų narių į 
LDS organizaciją.

LDS ir “Darbininko” va
jus prasideda sekmadienį, 
sausio 28 d. š. m. šv. Pran- I
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Amerikiečiai Lengvai Atmušė 
Japonu Puolimus Luzon Saloj

A-
nesulaikomi

Iš Luzon, sausio 25 
merikiečiai 
užima naujas pozicijas Lu
zon saloj. Japonai bandė 
sulaikyti amerikiečius nuo 
ėjimo link Manilos, bet 
veltui.

Amerikiečiai užėmė Bam- 
ban ir jo aerodromą. Kito
se vietose taip pat pasiva
rė pirmyn. Rosario srityj 
amerikiečiai kanuolėmis

LDS Centro Valdyba, sausio 18 d., nutarė skelbti g° i Vokietiją. 
ciškauS' lietuvių parapijoj, Lf)g narių ir “Darbininko” vajų. Tėvai Pranciškonai 
_ - . ’ iš Greene, Maine, pasižadėjo savo laisvą laiką nuo mi-kurios klebonu yra LDS
Centro pirmininkas kun. sijų pašvęsti ugdymui LDS ir platinimui katalikiško-

pasakė Senato Komercijos 
Komitetui, kad Henry A. 
VVallace neturįs kvalifika
cijų dideliom finansinėm 
pareigom Federalės skoli
nimo agentūrose, kurios 
yra J. V. Komercijos De- 
partmento dalis.

Kaip žinoma, prez. Roo
seveltas paskyrė Henry A. 
Wallace Komercijos De- 
partmento viršininku. Ta
čiau be Senato užgyrimo 
Henry A. Wallace negali 
tos vietos užimti. Senatas 
užgyrimą atidėjo, ir dabar 
svarsto, kad nuo Komerci
jos Departmento atskirti 
Federales skolonimo a- 
gentūras, kad viršininkas 
neturėtų reikalų stam
biuose finansiniuose daly-

i i ai iiuz.1 jvj

Pereitų metų gruodžio 29 doma pilnu tempu. Stei- 
datuotame laiške, vienas giamus kolchozus bei sov- 
asmuo iš Londono priva- chozus, dalimi, užpildo dar 
čiai LAIC’ui praneša: vokiečių atvaryti rusai.

Kelių Anglijon pateku- Lietuviškojo požemio 
šių lietuvių parodymais, partizanai veikia toliaus. 
išlaisvintoje Prancūzijoje Kitur siaučia vokiečių di- 
esą apie 8,000 lietuvių dar- riguojamos gaujos (para- 
bininkų.' Juos ten įvairiu šiutininkai) ir ginkluoti 
laiku atgabeno vokiškieji dezertyrai iš Raudonosios 
“Arbeitsamtai” (darbo re- Armijos, 
krūtavimo įstaigos). Šiuo----------------
metu jie laikomi uždaryti Priėmė Draftavimo 18—45 bombardavo japonų apsi- 
įvairiose stovyklose ir y g... gynimo vietas.
traktuojami kaipo karo _ Dulų
belaisviai. . Washington, D. C., sau-

Tas pats šaltinis prane- šio 25 — J. V. Kongreso 
ša, kad po tas stovyklas Militarių Reikalų komite- 
nuolatos vaikštinėja įvai- tas 20 balsų prieš 5 priėmė 
rių svetimų valstybių pa- May - Bailey “Limited Na- 
reigūnai, lietuvius kalbin- tional Service” bilių, pagal 
darni samdytis į jų kariš- kurį vyrai tarp 18 ir 45 
kus vienetus. Ypatingo metų amžiaus gal 
veiklumo rodo lenkai. Vie- draftuojami ne tik karo 
nas - kitas lietuvis jau ir tarnybon, bet ir karo dar- 
pasisamdė. bams.

Savo ruožtu, sovietų pa- Kongreso Militarių Rei- 
reigūnai lietuvius kalbina kalų komitetas tačiau at-į 
grįžti Lietuvon. metė biliaus priedą bū-1 “Baltiška Nyheter" lap-frontą, kad sulaikyti so-

Londone tunmomis in- tent, kad draftuoti darbi- kričio 26. 1944, laidoje ra- vietų raudonąją armiją. 
----  -------- - Lietuvoje nmkai karo darbams turi šo. kad spalių mėnesio vi- kuri'veržiasi link Vokieti- 

žmonių: įsirašyti į uniją. Paliko duryje. Vokietijos slapto-jos sostinės Berlyno, 
pasirinkti, sios policijos (Gestapo)

1 agentai iš Liepojaus, Lat-

Wallace Netinkamas Parei* 
goms, Sako Jonės

c.,VVashingtonas, D.
sausio 25 — Jesse Jonės, 
buvęs J. V. Komercijos 

Ii būti Departmento viršininkas, kuose.

VOKIEČIŲ MEDŽIOKLES 
AUKOS

formacijomis,
liko labai mažai
pati biednuomenė ir palie- darbininkams 
geliai. Apie 500,000 pabė- būtent, darbininkai turi

teisę įstoti į uniją, bet jei- vijos, išvežė 700 tremtinių 
nenorės, tai gali į Vokietiją. Išvežtųjų tar-į

P. M. Juras, Lawrence,
Mass. I

Administratorius A. Pel- bažnyčiose, po pietų šauks darbininkų susirinkimus ir 
džius padarė pranešimą šiokiomis dienomis lankys stubas ir kalbins užsisaky- 
apie leidžiamą kun. Dr. K. ti katalikiškus laikraščius.
Urbonavičiaus veikalą LDS Centro Pirmininkas atsiklausė Jo Ekscelen- 
“VYTIS ir ARAS”. Pažy-I cijos Arkivyskupo Richard J. Cushing, D. D. Jo Eksce- 
mėjo, kad jau nemažasI lencija LDS ir “Darbininko” vajų užgyrė.
skaičius įsirašė tos knygos | Sausio 28 d. Tėvai Pranciškonai sunkųjį katali- 
Garbės ir nariais leidėjais, j kiškosios spaudos platinimo darbą pradės Lawrence, 
Garbės leidėjai įmoka l Mass. Šioje kolonijoje darbuosis porą savaičių. Nėra 
$10.00; nariai — $5.00, o jnažiausis abejonės, kad Tėvų Pranciškonų misija at- 
prenumeratoriai $3.00. Šį • neš gražių vaisių.
veikalą leidžia LDS orga-i Nuo vasario 4 d. Tėvai Pranciškonai, kviečiami 
nizacija atžymėjimui kunJ Cambridge lietuvių parapijos klebono kun. P. J. Juš- 
Dr. K. Urbonavičiaus 70įkaičio, LDS Kontrolės komisijos pirmininko, kviečia- 
metų amžiaus ir jo litera- • mi, pradės LDS ir “Darbininko” vajų toje parapijoje, 
tinės darbuotės sukaktis. Į

Centro Valdyba nutarė 
artimoje ateityje sušaukti 
LDS Propagandos komisi-

sios spaudos visose lietuvių parapijose, kur tik gaus 
klebonų pritarimą. Sekmadieniais sakys pamokslus

Lietuvoje likusius žmo- gų jie
nes sovietai deportuoja., dirbti ir nepriklausydami ipe buvo 70 lietuvių 
Kraštas plėšiamas nežmo- uni jai.
niškai. Lietuvoje esančiai; Spėjama, kad unijos 
sovietų kariuomenei įsa- klausimu Kongrese kils 
kyta apsirūpinti duona ir' diskusijos, nes unijos rei- 
mėsa iš “vietos išteklių”. : kalauja, kad darbininkai

Ūkių kolektivizacija vyk-Į turi priklausyti prie unijų.

Rusijos Armija Užėmė Aukšto

jos ir valdybos narių bend- v^suomen?-

Seimų pageidavimai ir nutarimai — surasti ke- 
' liaujančius spaudos platinimui agentus, pagaliau bus 

7 realizuojami Tėvų Pranciškonų. Dieve duok, kad jie 
ištvertų, ir kad jiems būtų atidaryti vartai j lietuvių

rą susirinkimą.
Centro Valdybos susi

rinkimai įvyks kas trys 
mėnesiai, o iškilus svar
biems reikalams įvyks ir 
dažniau. _ _. _ __

Nutarta išleisti laikraš- ir užėmė 10 mylių plotį, ir taip, kaip jis nori. Nepa- 
čio “Darbininko” numerį, pasiekė Vokietijos tvirto- klusniuosius arba neištiki- 
Švč. Marijos, apsireišku- i 
sios Liurde, garbei. Kvie
čiami Gerb. bendradarbiai 
parašyti straipsnius apie, 
Švč. P. Marijos apsireiški
mą Liurde.

LDS organizacijos ir lai
kraščio “Darbininko” 30 
metų gyvavimo sukaktį 
nutarta atžymėti specialiu 
parengimu.

LDS Sekretoriatas.

Britų antroji armija įsi-' sias teises elgtis su kariais 
veržė į Vokietiją šiaurėje ir su civiliais gyventojais

ves — Siegfried liniją. To- mus bausiąs žiauriausiai, 
je srityje Britai užėmė;
Montfort
Heinsberg, kuris randasi! 
tik 15 mylių nuo Muen- 
ichen - Gladbach.

________________ !

ir įsiveržė į j Rusai Ištremia Rumunijos
Gyventojus

VVashington, D. C..

------- ku
riuos sugavo prie Baltijos* 
jūros, bandančius pabėgti

Švediją.i

Londonas, sausio 25 —j Amerikiečiai Lakūnai Bom 
^rm^vTsuT frontui! bardavo Japonų Pozicijas 
eina pirmyn. Aukštoje Si-Į 
lezijoje užėmė sostinę'Op- ,, — . 7---- „
peln ir beliko tik 4 mylios dienomis Jung. Valstybių 
iki Breslau. svarbaus in- • bombanesiai vėl bombar- 
dustrijos miesto rytinėje ’da™ JaPonJJ ,Poįlc'Jas Pes- 
Vokietijoje. įcadores, Sakishima. Oki-

;nawa ir Formosa salose.
Maskva praneša, kad Sunaikino 140 japonų lėk- 

raudonoji armija randasi tuvu ir apie 100 jų sužalo- 
tik 148 mylios iki Berlyno, jo. Be to, bombardavo ja- 
Vokietijos sostinės. iponų dirbtuves. Padarė

Silezijoj raudonieji ūžė- nemažai nuostolių.
mė miestą Kalisz, į šiaur-l Amerikiečių oro ir van- 
rytus nuo Breslau, ir apie dens laivynas mažai nu- 
800 kitų apgyventų vietų. į kentėjo.

• Berlynas prisipažįsta, * . ---------
Į kad Vokietijos armijos 300 Amerikiečiai Sugavo Priešą 
j mylių karo fronte turi 
i trauktis iš centralinės Slo-! 
vakijos į -centralinę Lenki-*

Prezidentas Nepriėmė 
Perkins Rezignacijos

VVashington. D. C., sau
sio 25 — Prez. Rooseveltas 
nepriėmė Miss Frances 
Perkins, Darbo Depart- 
mento sekretorės, rezigna
cijos.

I 
I

Vyriausio Alijantų 
Ekspedicijos Centro,

Vokiečių Kariai Traukia 
Rytų Frontan

IŠ
Karo
Paryžius, sausio 25 —Vo-

i kietijos maršalo von 
Rundstedt’o didelė dalis 
kariuomenės

: traukiasi iš
fronto. Spėjama, kad vo
kiečiai vyksta į rytinį nijos.Pearl Harbor — Šiomis

t Spąstus Burmoj

skubotai 
vakarinio

Nuskandino Vokiečių 
Submariną Atlantike

Londonas, sausio 25 — 
Praneša, kad Atlantike ga
li būti nuskandino vokie
čių submariną, kuris pasi
rodė 400 mylių nuo Brita-

AMERIKIEČIAI LAKŪNAI PA
DARE DIDELIUS NUOSTO

LIUS PRIEŠUI
Paryžius, sausio 25 — 

Jung. Valstybių karo bom- 
banešiai smarkiai bombar
davo Vokietijos nacių besi
traukiančias karo jėgas iš 

' Belgijos ir Luxembourgo. 
Bombomis sudegino 1.593 
naciu sunkvežimus ir mo- 

I torinius automobilius ir 65 
tankas.

11,179 nacių sunkvežimus- 
automobilius ir 62 tankas.

Amerikiečiai taip pat 
bombardavo vokiečių trau
kinių vagonus ir užmušė 
tūkstančius vokiečių ka

irių.
i Vokiečiai skubiai trau-

Be to. sužalojo kiasi į Siegfriedo liniją.
Myitkyina. Burma. sau-

WESX -1230 - Salėm, Mass.
DARBININKŲ RADIO PROGRAMA'

ją, ir sako, kad raudonoji sjo 25 — Amerikiečių Marš 
armija pradėjo ofensyvą Task - - ■
Latvijoj. 1

Vokietijos nacių Him
mler įsakė, kad visi sveiko 
kūno vokiečiai turi stoti 
karo tarnybon. Kaip pra
neša, civiliai gyventojai 
kasą apkasus naujose ap
sigynimo vietose. Maskva 
sako, kad vokiečiai kraus
tosi iš Silezijos, Pomera
nijos ir Poznanio.

Rusijos raudonoji armi
ja siekia atkirsti Rytinę 
Prūsiją nuo susisiekimo 
su Vokietija. Belikę tik 22 
mylios pasiekti Baltijos 
jūrą.

sau- 
isio 25 — Iš Bucharesto 

Vokiečiai Stiprinasi Ryti- diplomatinių šaltinių su- . į . žinota, kad Rusijos raudo-
niame rronie j nosios armijos viršininkų

---------- I įsakymu deportuojami vi- 
Pranešama, kad Vokieti- si vokiečių kilmės Rumu

nijos gyventojai į Rusiją.
Rumunijoje yra apie 

700,000 vokiečių, kurie ten 
nuo seniai apsigyvenę ir 
įsikūrę savo sodybas gy
veno per du ar daugiau 
šimtmečius. Dabar tie gy- 

■ ventojai tremiami į Rusiją 
i ir verčiami dirbti atstaty- 
1 mo darbus, kur priešas yra 
sunaikinęs.

jėgų kariuomenės 
'smarkiai kaujasi su japo
nais Burmos šiaurėje. į 
pietus nuo Wanting Bur
mos kelyj apsupo besitrau
kiančius japonus, 
skaičius vra nuo 1.000 
2,000.

Šeštadienį, sausio 27 d., 2 vai. po pietų įvyks Lie
tuvių Darbininkų Radio programa. Iš WESX stoties 
išgirsime gražių lietuviškų dainų, muzikos kūrinių ir 
pranešimų. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
1230 kilocycles ir klausytis programos iš WESX sto- 

; ties. Salėm, Mass.
Visus sveikinimus, pranešimus ir skelbimus pra- 

| šome priduoti iš anksto, būtent, nevėliau penktadienio 
i vakare, kad galėtume paskelbti šeštadienių radio prog
ramose. Visais Darbininkų Radio programos reikalais 
prašome kreiptis adresu:

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449

kurių 
ikiįjos ne tik armijos dalis 

traukia į rytinį frontą, bet 
• --- -----
vadas Himmler išvykęs į 
tą frontą prižiūrėti, kad 
naciai kariai iki paskuti
niųjų kovotų prieš besi
veržiančius Rusijos armi
jas link Vokietijos.

Sakoma, kad Hitleris 
davęs Himmleriui plačiau-'

“Kodėl diena geresnė už
dieną... Viešpaties išmintis ■ ir pats nacių vyriausias 
padarė tą skirtumą.

(Ekli.33, 7,8).

*Y0l LERB YOII 
Money•

TIEY GIVE TIEII

Vokiečiai Atsigriebė 
Vengrijoj

Iš Maskvos praneša, kad 
Vokietijos kariuomenė 
Szekesfehrvar miėsto sri
tyje atsiėmė keliolika ap
gyventų vietų.



Penktadienis. Sausio 26. 1945 2

LDS 27-tasis Seimas, į- 
vykęs Cambridge, Mass.

ĮVAIRIOS žinios

KLAIDOS ATITAL 
SYMAS

bininkui’ paremti leistų 
bažnyčiose padaryti ko- 
lektą.

Sovietų Valdžios Agentai Mėgina 
Prieiti Prie Pabaltijo Pabėgėlių 

Švedijoj
, Lietuvių Informacijų 
Centras paduoda įdomių 
žinių apie Pabaltijo pabė
gėlius, kurias gavo iš Šve
dijos.

Švedijos spauda ir žinių 
agentūra paduoda, kad da
bartiniu laiku Švedijoj yra > 
apie 180,000 svetimšalių—į 
karo pabėgėlių. Iš Suomi-!

Švedijos parlamente 
valdžios duoto leidimo 
vietų Rusijos agentams; 
aplankyti pabėgėlių sto
vyklas kilo daug protestų. £r. 
Parlamento atstovas Jann- 
son pareikalavo, kad už- 

įsienių reikalų ministras.............
įGuenther pasiaiškintų, ar 
'tai reiškia, kad Švedija

Norvegijos

ir
★

- 30,000, iš Pabaltijo valstybėse de 
Daniio's — 16 000 ir iš tri-1Jure ir de fact0‘ Jls sako’’ 

14.- • ’ i\ u- kad tai butų nesutinkan-jų Pabaltijo valstybių —■ *
Lietuvos, Latvijos ir Esti-j 
jos — 31,000. Lietuvių esą 
mažiausia, nes lietuviai 
neturėjo galimybės išbėg
ti — buvo baisiai pavojin-i 
ga pasiekti Baltijos jūra.

Pabėgėliai yra apgyven
dinti Švedijos valdžios į- 
rengtose stovyklose. Gy
venimas vargingas. Sovie
tų Rusijos valdžia jau se
niai reikalavo, kad Švedi
jos valdžia leistų jos at
stovams aplankyti Pabal
tijo pabėgėlius tose stovy
klose, ir juos pakalbinti 
grįžti į namus atgal. Jiems 
už pabėgimą nebūsią tai-! 
komos bausmės. Švedų j 
spauda sako, kad Švedijos: 
valdžia sutiko duoti leidi-; 
mą Sovietų Rusijos atsto
vybės atstovams aplanky-, 
ti tas stovyklas ir kalbėtis; 
su pabėgėliais. Sovietų at
stovus lydėtų Švedijos už
sienio ofiso viršininkai. 
Sovietų Rusijos valdžia 
skaito Pabaltijo pabėgė
lius Rusijos piliečiais, nes 
esą tų valstybių žmonės 
nusibalsavę prisidėti prie 
SSSR. Tačiau visam pa
sauliui yra žinoma, kuris 
nori žinoti, kad tokio bal
savimo niekad nebuvo. So
vietų Rusijs pareigūnų 
prievarta pravesti balsavi
mai Pabaltijo valstybėse, 
tai nebuvo tų valstybių 
žmonių valia, bet baisi o- 
kupantų klasta.

Užsisakykite Toniko Pas Mus I

Pristatom geriausį tonika |
Piknikams. Vestuvėms g

Krikštynoms ir visokiems |
Parengimams. |

Kainos prieinamos. j

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

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

jtis švedų žmonių surpri-i 
Ižas, kai jie sužinotų, jog j 
jų šalis pasiskubino iš
spręsti daug greičiau, ne
gu Rusijos alijantai.

Švedijos užsienių reika
lų ministras Guenther pa
siaiškino šiaip:

1. Jeigu kaikurie pabėgė
liai nori grįžti, tai jis ne
gali pastoti jiem kelio. 2. 
Sovietų atstovai, kurie 
lankė stovyklas, buvo lydi
mi Švedijos viršininkų. 3. 
1940 m. Pabaltijo diploma
tai Švedijoj perdavė savo 
atstovybes rusams. Todėl, 
sako ministras Guenther, 
Švedija dabar Pabaltijo 
problemas diskusuoja su 
Rusija.

I
Pabaltijo pabėgėliai, kaip 

praneša dienraštis ‘Stock- 
: holm Tidningen”, pareiš
kė užsienių ministrui pro
testą. kuriame tarp kitko 
■buvo pasakyta:

“Mes protestuojame 
prieš daromas pastangas 

! įkalbėti mums Sovietų pi
lietybę. Būdami Švedijoj 
mes susilaikome nuo poli
tinio veikimo, ir mes pro
testuojame prieš bile pa- 

į stangas skleisti politinę 
propagandą mūsų tarpe. 
Iš asmenio patyrimo mes 
esame labai gerai susipa
žinę su Sovietų taisykle ir 
propaganda. Ruošiamas 
mums sugrįžimas nereika
lingas. Mums nereikia So-

I

vietų atstovų pagalbos ar
ba inspekcijos”.

Dienraštis “Expressen”, 
kritikuodamas valdžios 
procedūrą, klausia, ar ir 

1 vokiečių diplomatams bus 
... i leista aplankyti stovyklas,

„ *jkur yra vokiečiai pabėgė- 
’jliai iš Vokietijos, kurie pa
ltys pasisakė prieš Hitlerį 
lir nacių režimą. Kitas lai- 
_______ > “Morgenstidnin- 
gen”, ironiškai komentuo
damas komunistų spaudos 
Švedijoj smarkų Pabaltijo 
pabėgėlių puolimą, kaipo 

j “kvislingų ir hitlerininkų, 
“Tai kodėl gi 

Sovietai taip labai nori tų 
žmonių sugrįžimo, ir ga
rantuoja jiems visišką as
mens neliečiamybę?”

Visiems yra žinoma, ku-' 
rie nori žinoti arba kurie 
yra pagyvenę Sovietijos 
okupacijoj, ko verta Sovie
tų Rusijos valdžios garan- 
cija. Pabėgėliai žino, kad 
jiems gręsia mirtis arba 
ištrėmimas į Sibirą.

■

: . Pirmutinė WAC sudėjusi priesaiką Southern Cali- 
fornia, sveikintina kino artistės, jos sesers, Dolores 
Moran.

Dėl Stokos Vandens Uždarė 
Karo Dirbtuvę

Columbus, Ohio, sausio 
25 — Šiame mieste, kuris 
turi 300,000 gyventojų, 
trūksta vandens. Todėl dėl 
vandens trūkumo turėjo 
uždaryti Curtiss - Wright 
karo lėktuvų dirbtuvę ir 
mokyklas.

Jeigu vandens trūkumas 
nebus pašalintas, tai turės 
uždaryti ir kitas dirbtuves 
ir biznių įstaigas.

LIETUVOS VARGAI

■

i

Lietuva suspausta 
Yr’ iš visų šonų: 
Saujoj svetimtaučių.
Be sąžinės ponų.

Tie lietuvius vaiko
Ir prislėgę laiko.

Lietuvai ašaros 
Kaip žemčiūgai byra.
Dėlto, kad jos vaikų 
Menka sauja yra.

Daugybė ištvirkę,
Svajonių primirkę.

Kiti atsitraukę, 
Nenor nieko veikti.
Dažnai ant veikiančių 
Ima dar-gi keikti,

Ir trukdymus daro,
Nors tie nein ant gero. 

Broliai šen darbuotis 
Dėl tėvynės labo. 
Lietuvos likimas.
Mums ant kaklo kabo;

Negailėkim darbo, 
Traukim ją iš vargo!

T. S. L.

sausio 13-14 d., skaudžiai 
pergyvena dabartinę ant
rąją Sovietų Rusijos oku
paciją Lietuvoje. Patikrin
tomis žiniomis, Raudona
jai armijai užėmus Lietu
vą, žudomi nieko nekalti 
žmonės, tūkstančiai lietu
vių tremiami į Sibirą. Lie
tuvai gręsia visiškas su
naikinimas.

LDS Seimas kreipiasi su 
prašymu į J. V. Prezidentą 
Franklin D. Rooseveltą, 
kad jis užtartų kenčian
čius Lietuvos žmones ir 
taip pat prašo prezidento, 
kad Lietuvai ir kitoms Pa
baltijo valstybėms būtų 
pritaikintas Atlanto Čar- 
teris. Karo ir teisingos, pa
stovios taikos laimėjimui 
Amerikos lietuviai aukoja 
savo pinigus, savo kraują 
ir savo vaikus. Savo kovo
jančių ir karo fronte žuvu
sių vaikų vardu LDS Sei
mas prašo Prezidento, kad 
Lietuva vėl būtų atstatyta 
Laisva ir Nepriklausoma 
valstybe!

LDS Seimas, atjausda- 
mas sunkią Lietuvos ir lie
tuvių tremtinių padėtį, 
prašo visų LDS kuopų uo
liai prisidėti prie Lietuvos 
ir lietuvių tremtinių šelpi
mo darbų. LDS Seimas ra
gina kuopas, kad jos pasi
rūpintų įkurti B.A.L.F. 
Šalpos Fondo skyrius ten, 
kur jų dar nėra; skatina 
kuopas uoliai prisidėti prie 
rūbų rinkimo.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

panaujinimo planas.mortgyčių

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.

Č0 OPERATIVE BANK
430 B R O A D W A Y • SOUTH BOSTON

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvią 
Direktorius 

į 602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md. 

Tel. Lexington 8595 
Limosinai dėl visokių reika'ų 
Patarnavimas Dieną ir N akt)
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Kažkas yra regis pasa
kęs, kad matomybė yra tik 
dangtis nematomybei. Ti
krai, kiekvienas dalykas 
turi savo išorę ir tai kas 
slepiasi jo viduje. Visa ma
tomybė tai tik kaukė, už 
kurios slepiasi gilesni da
lykai arba gal teisingiau, 
tie dalykai atsispindi ma
tomybė je. Pakelti tą dang
tį, įžvelgti į tą vidų, nuim
ti tą kaukę — visa tai la
bai svarbu, norint ką nors 
teisingiau pažinti. Kalbant 
apie žmogų, niekas turbūt 
žmogaus išorėje taip ne
kalba apie jo vidų, niekas 
neduoda progos tiek susi
mąstyti, kaip žmogaus vei
das ir jo bruožai. Jau ne
kalbant apie tai, kad yra 
mokslas kurs iš žmogaus 
veido sprendžia apie jo bū
dą, išgyvenimus ir net a- 
teitį, jau pats paprastas, 
kiekvienam galimas, žmo
nių veidų stebėjimas, daug 
mums gali pasakyti. Dau
giau žmoniškumo išsiug- 
dytume, jei į kiekvieno. 
žmogaus veido mįslę įsi
skaityti įstengtume.

Niekuo išoriniu taip ne
pasireiškia žmogaus didy
bė, jo prigimties dvasingu
mas, jo asmenybė, kaip 
veidu. Visai tad teisingai 
Ernest Heilo sako: “Veidas 
tai esybės apsireiškimas”. 
Štai kodėl užgauti per vei
dą, spiauti į jį, tai giliau
sias žmogaus įžeidimas.

Pažvelgkime į visą veidų 
eilę, kuriuos mes kasdien 
sutinkame. Bandykime į- 
siskaityti į juos. Mėginki
me spėti, kas už kiekvieno 
jų gali slėptis.

GRAŽŪS VEIDAI. “Už *
visokios grožybės, kuri tik 
kada buvo, visados yra ko
kio tragingumo”. Tie Os-

car Wide žodžiai ypač tin
ka atsimenant gražius 
žmonių veidus. Tikrai, 
daug ydų gali įsigyti ir 
da*tig dorovinių pavojų pa
tirti gražių veidų žmonės. 
Prisiminkime tik, kad jau 
nuo pat jaunystės žmonės 
kreipė į juos dėmesį. Jie 
girdėjo pasigėrėjimo žo
džius jiems taikomus. O 
juk niekas taip nedemora
lizuoja žmogaus kaip tai, 
kada jis pajunta, jog yra 
visų apsmilkomas, jog jis 
yra tapęs tikru dievuku 
savo aplinkumoje. Retas 
žmogus tegali atsispirti 
tam tuštybės jausmui, ku
ris tokiom progom vis la
biau pradeda įsigalėti 
žmoguje. Visų apsmilko
mas jis pagaliau pradeda 
ir pats sau smilkyti ir pa
sikalbėjimuose, elgesy, pa
daro save aplinkinio gyve
nimo centru. Jis pradeda 
pamiršti, kad ne jis vienas 
yra pasauly, kad ne vien 
tik jo grožis egzistuoja že
mėje. Nenuostabu, kad to
kiais atvejais egojizmas, 
kitų nesupratimas, proto 
lėkštumas, gali pradėti ja
me įsigalėti. Lengvas, išo
rinio veido grožio dėka, į- 
gytas pasisekimas gyveni
me gali apsvaiginti tokį 
žmogų, ir jis netekęs blai
vios gyvenimo nuovokos 
gali nueiti slidžiais keliais, 
į savo išorinį grožį įsižiū
rėjęs, patenka pavojun nu
stoti rūpintis savo vidaus 
kultūra ir grožiu.

LDS Seimas, atjausda- 
mas Sovietų Rusijos oku
puotos Lietuvos apverkti
ną padėtį, visiems bro
liams lietuviams, kenčian
tiems kalėjimuose ir ištrė
mime, reiškia savo gilią 
užuojautą, viešai prižada 
narsiai kovoti už Lietuvos 
Laisvės ir Nepriklausomy
bę ir kartu rūpinsis, kad 
visi ištremtieji lietuviai 
vėl galėtų grįžti į savo 
mielą tėviškę!

LDS Seimo aprašyme, sau
sio 19 d. “Darbininke” padary
ta klaida, būtent, kad p. B. Mi- 
čiunienė sveikino laišku LDS 
Seimą LDS Conn. apskričio 
vardu ir prisiuntė $15.00 nuo 
apskričio.

Ponia B. Mičiūnienė ne aps
kričio vardu sveikino, bet šv. 
Rožančiaus Brolijos iš New 
Britain, Conn. vardu ir toji 
Brolija aukavo $15.00, o ne ap
skritis. p. B. Mičiūnienė dabar 
nėra nei to apskričio raštinin
kė.

Taipgi p. B. Mičiūnienė svei
kino savo vardu ir prisiuntė do
vanėlę $5.00 organizacijos rei
kalams.

Atsiprašome už padarytą 
klaidą, ir nuoširdžiai dėkojame 
Šv. Rožančiaus Brolijai, New 
Britain, Conn., ir p. B. Mičiū- 
nienei už sveikinimus ir dovanė
les.

KARŠTIS RAMINA
NUGAROS SKAUSMUS!

Karštis palengvina raunu-nu skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidau
jama. nuolatinį palengvinimą karučiu išti
sas dienas, pačioj skaudamoj vietoj, uždėk 
viena dideli Johnsons RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PLASTERI — arba storesnjjj, 
šiltesni Johnson's Plasteri Nugarai... Len
gvi. veiklūs jo vaistai švelniai kaitina nu
gara. išjudina kraujo apytaka, veikia 
->rieš jo susikuopima. atliuosuoja skaus
mą... šiltas audeklinis apdangas palaiko 
kūno karštį, saugo nugara nuo atšalimo, 
teikia nuolatine parama... Išbandyk šį 
švaru. lengva, patikrinta būda "karščiu 
gydyti" įprasta nugaros gėlimą ir ki
tus raumenų skausmus — ŠIANDIEN. 
(Jei turi chroniška nugaros gėlimą, eik 
pas gydytojai... Visuomet reikalauk 
TIKROJO, Johnson and Johnson paga
minto.

JsfajsašRED CROSS PLASTER

LDS Seimas, suprasda
mas didelę lietuviškos ka
talikiškos spaudos reikš
mę, ypatingai Lietuvos 
Nepriklausomybės gyni
me, ir taip pat atjausda- 
mas lietuviškos spaudos 
sunkią finansinę padėtį, į- 
pareigoja LDS Centro Val
dybą, kad ji kreiptųsi į 
lietuvių parapijų kun. 
klebonus, kad jie leistų 
savo parapijose pravesti! • oiri/'di acted
“Darbininko” vajų ir ‘Dar- rLASTER

DIAMOND CAFE

Patarnavimas kuogeriausias.

<F Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su į
y 

draugais ir pažįstamais. 5

305. W. Broadway So. Boston, \
Massachusetts s

■r
įK3SXXX36%XXXXXX3O6XXXXXX9S%9(XX9S3SXXXXXXX9iXX9iX3tXXSSXXX3tXXXit

Kaip dažnai tokių veidų 
neramios, koketiškos a- 
kys, visur savo fosforiniu 
žvilgsniu išorinius įspū
džius gaudydamos, pasako 
apie tokio žmogaus pavir- 
šutinumą. Į vidų jos nepa
jėgia įžvelgti. Štai kodėl, 
gražūs veidai, nors ir tyliai 
besigėrint jų taisyklingų 
linijų ir bruožų švelnumu, 
turėtų tačiau žadinti mū
sų gilumoje lyg ir pasigai
lėjimo, užuojautos dvasios 
tokiem žmonėm. Su rim
tom tad mintim ir dvasi
nio grožio pasiilgimu, mes 
turėtume artintis prie 
žmonių su gražiais veidais.

( Bus daugiau)..

“Sūnau, nieko nedaryk 
nepasitaręs, tada padaręs 
tu nesigailėsi. (Ekl. 32, 24)

Naudingos Maldaknyges
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai. 288 puslapiai. Kaina....................................
DANGAUS ŽVAIGŽDUTE, juodi odos apdarai, auk

suoti kraštai, 288 pusi........... ...................................
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS—Kun. Pr. M. Juras. 

Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, ant viršelio 
įspaustas lietuviško stiliaus auksinis kryžius, 
787 psul. Kaina ........................................... ............

JĖZAU PAS MANE ATEIKI — Kun. K. Kirvelaitis. 
Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, apvalūs 
kampai, 254 puslapiai. Kaina ................................

MALDŲ RINKINĖLIS — Kun. J. B. Koncevičius. 
Balti celuloidiniai viršeliai. Knyga tinkama mo
terims ir mergaitėms. Kaina ....................................

MALDŲ ŠALTINIS — Kun. Pr. Juškaitis. Juodi odos 
apdarai, auksuoti apskritus kraštai, didelės rai
dės, 432 pusi. Kaina ...................... -.......................

RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio, 544 pusi. Kaina —

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS”
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Juozą V. Miliauską
TAI BUVO VIENUOLES 
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________ $4.00
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Vienpusiškos Sutartys

Gruodžio 20 dieną, 1944 
m. Prelatas Juozas V. Mi
liauskas, Šv. Juozapo lie
tuvių par. klebonas, 
Scranton, Pa., minėjo savo 
25 metų kunigavimo ir 50 
metų amžiaus sukaktis.

Garbingas Bažnyčios 
digr.itaras, prelatas Juo
zapas V. Miliauskas gimė 
vasario 10 d., 1894 m., Na- 

jvininkų kaime, Punsko pa-

I

i

Senatorius Vanderberg savo kalboje pareiškė, kad

—
Tai atsitiko 1861 metais'rininkas? 

!Jung. Valstybių pilietiniow t .. ._—o. ___ r___________  —Kas?
Jo Ekscelencijos vyskupo karo metu. Sukilusio laivo; — Jo įsakymu ant 

t Hnhon i > n susprogdinęs į ssippi taip baisiai
• •mūsų kareiviai ir

.rapijoje, Lietuvoje. Jo tė-Į 
| vėliai, Agnietė Baliūnaitė 
ir Martynas Miliauskas, 
buvo labai pamaldūs ir 
geros širdies patrijotai Iie-

Mykolo J. Hoban, D. D., į- 
šventintas Scrantono vys
kupijai kunigu.

Netrukus po įšventini
mo, kun. Juozas paskirtas 
vikaru į Šv. Kazimiero pa
rapiją, Pittston, Pa., ku- 

įrioje išbuvo 16 mėnesių.
Vyskupas įvertindamas 

gražius darbus pavyzdin
go, jauno ir visapusiškai 
darbštaus kunigo, gegužės 
1 d., 1921 m. paskyrė jį kle
bonu atsakomingoms, ir 
sunkioms pareigoms į Šv. Į 
Petro ir Pauli

karininkas, j
ant Mississippi upės prie- mūsų 
šo šarvuotį, esą, davęs įsa-j brolis, 
kymą sušaudyti visus,! 
vandenyje arba išsigelbė-! 
jimo laiveliuose plaukio-; 
jančius, jo įgulos karei-

oeiidiuiius vaiiuciLKrig savu naiuuje pdicisne, Adu H^yloton Pa ki’rinie iic - -------------- —
sos dabar daromos ar pirmiau padarytos taip vadi- tuviai. Susidėjus nepalan- (JarbaTOS’i 2 m’etu ir
4mos vienpusiškos (unilateral) sutartys, karui pa
baigus, turės būt peržiūrėtos ir patikrintos, ar jos 
tika išlaisvintųjų tautų naujam gyvenimui. Tai nu- 
gijusi komunistų spauda pakėlė lermą, nes nujunta, 
kačia beveik išimtinai taikoma Rusijos politikai. So- 
vičnė Rusija didelė “masterica” (meisterka) tokias 
sutrtis daryti, kurios tik stipresniąją pusę-pilnai pa- 
tenina. Jos daromos su daug silpnesniomis valstybė-: 
miskaip antai su Suomija, Lietuva, Latvija, Estija, 
Lenįja, Čekoslovakija, Rumunija ir t.t. Tokia sutartis 
tai i, sutartis, tik spaudimas nesąlygingai priimti sti- 
presiosios valstybės sąlygas. Tai tiesioginė prievarta. 
Stipisnioji valstybė (Rusija) sumobilizuoja silpnes- 
niojojaimyno pasieny kokią 20-30 divizijų, keletą 
šimtųankų ir keletą tūkstančių orlaivių, atsiunčia 
savo prlamentarus su tam tikromis instrukcijomis, 
kurių nulkmenos gali būt kiek pakeistos, bet esmi
niai pultai nė per plauką nepaliečiami, ir — praside
da dery>s. Joms skiriama viena, kita savaitė, gal ir 
mėnuo. ėl kai kurių mažmožių nusileidžiama, net 
“dovanų’duodama (pav. bolševikai davė Lietuvai Vil
nių ir tuč.uojau atėmė) ir plačiai visam pasauliui pa- 
skelbiamakad štai žiūrėk, kiek geros valios ir duos- 
numo Sov^ai parodo. Tuo tarpu svarbiausiuose daly
kuose plien kietumu išlaikoma iš anksto nustatytoji 
politinė lin<. Silpnesnioji pusė neturi pasirinkimo. Ji 
priversta priimti primestas sąlygas, ir tai skubotai. 
Jei kiek deizmą, tai Sovietų vyriausybė, įžeisto pono 
įžulumu, gruijoniškai pareiškia, kad jei nesusilauks 
atsakymo ikęaskirtos dienos, tai ji surasianti būdų 
deryboms užmigti. Ir čia jau skaitlingų orlaivių ūže
sys — pasienyj* jau už sienos — iškalbingai paskelbia, 
kurių būdų bu panaudota deryboms sėkmingai likvi
duoti.

i j

Missi- 
žuvo 

tavo...

BUY
UNITED 
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Sesuo valandėlę mirtinai 
išbalo. Bet greitai ramu
mas ir šypsena vėl suspin
do josios veide.

vius. Kaip ugnis pasklido — Jis yra mano globai 
tas gandas gynėjų tarpe ir pavestas mirtinai 
daugelio krūtinėse užgimė tas ligonis. Štai visa, ką aš 
laukinio keršto pagieža.

Tarp nužudytųjų buvo ir 
jaunas kapitonas, netoli 
esančios ligoninės Vedė
jos — vienuolės brolis. Gi

laus parapiją, jug skaUsma.s sukaustė jos 
kas atsi

davimas Dievui ir tyli mal
da bažnyčioje suteikė jai 
dangiškos paguodos ir sti
prybės. ‘

Rytojaus dieną buvo ne
tikėtai atvežtas į ligoninę 
vienas sunkiai sužeistas

I
i
t

sužeis-
— Ji bandė, bet nieko ne

gali padaryti įdūkusiai mi
niai. Jie kaip laukiniai šer
nai užsidegę pykčio ugni
mi.

Staiga baisus riksmas 
pasigirdo už langų. Gydy
tojas priėjęs prie atdaro 
lango tarė:
— Eik šen, štai! — jis su

šuko.
Lauke įpykusi minia bė

giojo ir, ginklais bei kum
štimis grūmodama, šaukė:
— Atiduokit ji mums! 

Greičiau jį mums! — aidė-

kioms gyvenimo aplinky
bėms b/angioje tėvynėje, 
o gal, tikriau sakant, norė
dami nusikratyti žiaurios 
rusų — maskolių valdžios 
priespaudų ir persekioji
mų dvasios Lietuvoje, ir 

i pasidžiaugti tikros laisvės, 
žmoniškumo ir geresnio 
gyvenimo aplinkybėmis, 
jo brangūs tėveliai 1899 
metais atvyko Amerikon 
ir apsigyveno Forest City, 
Penn. Su jais kartu atvyko vyskupo atstovu seselėms. akuojančio ligonio lovos, 
jaunas Juozukas, vos tik 5 Čia jo pasidarbavimu pa- vieną rytą gydytojas ta- 

' metus amžiaus eidamas. Įstatyta puiki koplyčia,'r- Vedėjai:
Pradžios mokyklos mok- gražus našlaitnamis ir pa- — Nesivargink per daug,

sius išėjo vietinėse Forest^^rjta dar ^ug lutų įvai sesele! Žinoma, jis reika-į kambario. Tik greitai, nie- žeistąjį. Jo išbalusiu veidu 
City, Pa., mokyklose. Ya-j^.lP - V '^auja nuolatinės priešių- ko neklausk ir nelauk! riedėjo stambaus prakaito

Py lr.?S’ kas taip mokės ken-> Sesuo paklausė ir nuėjus lašai. Jo akys, tarsi suak-
; čiantį prižiūrėti ir paguos-: pas Vedėją pasakė jai apie menėję, erailiai žvelgė i vie-

Vyskupas, giliai j verti n-, ti, kaip Jūs. Bet... Ar neži-Įtai. ši, nieko nelaukdama, nuolę. Vos girdimu balsu
tuoj atsirado ligonio kam- jis prašneko:

i baryje. I — Mano Dieve! Jie su-
— Kodėl išsiuntei seselę? draskys mane į gabalus.

— paklausė ji daktarą. Išeik, Sesele, tu neišgelbė- 
— Kadangi čia jai būti si manęs. Jie ir tave nužu- 

yra didžiausias pavojus, dys! 
Mirtinas pavojus.

j — Pavojus?! Tad juo la- iie turės pirma 
biau ji negali palikti ligo- šauti.

i nio.
— Tu nesupranti, Sesuo! dė mano

INe ligonio sveikatai, tik Eik daktare, ir daryk, kas 
įjai pavojus. Žmonės, suži-'galima kitiems ligoniams 
Įnoję šį karininką esant ši-‘apsaugoti.
j toje ligoninėje, atėjo jam' O už lango šaukė minia: 
: atkeršyti— nušauti lovoje! “Nušaut ta žvėrį. Vyrai. į 

— Ar mūsų kariuomenė priekį”. Daktaras greit iš
leis tai daryti? 1 (Tęsinys 7-tame pusi.)

f ” "

nesių.
Kovo 1 d., 1924 m. buvo 

paskirtas į Šv. Juozapo pa
rapiją, Duryea, Pa. Jėzaus 
Nukryžiuotojo Seselėms į- 
sigijus savo nuosavybę ir

. v . - V1V11UO OU11A.1U1 UZjVIO CUkJatidarius savo vienuolyno sukilėli karininkas. Bejė. 
gis jis buvo: peršauti plau
čiai, sudraskyta galva, su- 

i ... laužytos kojos. Ligoninės;Į to vyskupo T. C. 0 Reiliy Vedėja ir ges€rys slaUggJ 
. specialiu nuojab budėjo prie vos be-

i

i

namus vardu “St. Mary’s 
i Vilią”, Elmhurst, Pa., kun. 
Juozas, naujai konsekruo-

liko paskirtas

apie jį žinau ir žinoti no
riu. Ar neturi, daktare, 
jam kokių ypatingų nuro
dymų ?
— Jo gyvybę vargu išgel-

bėsime. Nesirūpink juo 
taip daug... Verčiau pasil
sėk, palik jį... ;

— Aš paliksiu jį ir save 
tik Dievo Valiai! — atsa
kė vienuolė.

Gydytojas išėjo.
— Verčiau būčiau jai a- jo ore išgąstingi balsai, 

pie tai neprasitaręs! —pa
manė jis, eidamas į kitą 
palatą. — Dar sunkiau jai 

i bus... Bet, Dieve, kokio ne- 
i žemiško pasiaukojimo yra 
į tose moteryse!..

Kitą rytą gydytojas dar 
labiau susijaudinęs įėjo į Jie visa, 
ligonio palatą ir skubiai pavers lavonais, 
tarė slauginančiai seselei: miesi prie jo.
— Sesuo, greit išeik iš Vienuolė pažvelgė į su-

— Eik iš palatos, Sesuo, 
netruk nė minutės! — mal
davo persigandęs gydyto
jas.
— Niekados! — pasigir

do ramus jos atsakymas.
— Bet tu jo neišgelbėsi, 

net ir savuosius,
veržda-

karais skaitė daug knygų.; nl_mU 
: Geraširdžio ir veiklaus kese. 
'tuometinio Šv. Antano lie-;
tuvių parapijos klebono, damas kun. J. V. Miliaus- nai, Sesuo kas yra šis ka- 

!kun. ,rx- A ....... ...................... ’ •------------------------------------
■ (daba: 
nauja Šv. Andriejaus pa- tų sielų, 

! rapijoj, New Britain, Con- vertingo pagyrimo darbus, 
necticut) paragintas ir re- balandžio 2 d., 1931 m. pa- 
miamas įstojo į Šv. Bona-'aukštino jį prelatu, ‘ arba 
ventūro kolegiją ir pasižy- monsignoru, kurio oficija- 
mėdamas aukštais gabu- lė investitūra įvyko gegu- 
mais moksle, .1916 m. ją žės 4 d., lietuvių bažnyčio- 
užbaigė, gaudamas Bache- je, Duryea, Pa., dalyvau-į 
lor of Arts mokslo laipsnį.: jant virš 100 dvasiškių, 

vienuolių, seserų lietuvai
čių ir tūkstantinėms mi
nioms. Iškilmingoms apei
goms vadovavo pats Jo 
Ekscelencija T. C. O’Reil- padarė parapijos mokyk- 
ly. Scrantono vyskupas. Joje ir seserų namuose, y- 

1919 m. Mirus lietuvių išeivijos Pač pastatė tikrai moder
nišką, jaukią ir akį verian-

Prel. J. V. Miliausko dvi- 
O bet gi, Rusija, ar ne Rusija, militarinės sutartys, gubo jubiliejaus proga, 

karui pasibaigus, turės trauktis šalin ir užleisti vietą sveikiname jį ir linkime il- 
K. giausių metų!

Mato A. Pankaus ko aukštus gabumus, jo
r garbingai klebo- uolų ganytojavimą paves- garbingam veteranui kun.

* ’ ' • •• ir tikrai pilnus J-Kurui, prelatas J. V. Mi
liauskas, balandžio 1 d.. 
1937 m., paskirtas klebonu 
į Šv. Juozapo parapiją, 

ir 
su- 
žy- 
čia

Rudenyj 1916 m. įstojo į 
Šv. Bonaventūro kunigų 
seminariją, kurią garbin
gai užbaigęs, kurį laiką

I f
Į

Scranton, Pa., kame 
šiandien uoliai ir tikrai 
maniai darbuojasi. Iš 
mesnės -jo darbuotės 
pravartu pažymėti: labai
puikiai ir tikrai artistiškai 
atremontavo ir išdabino 

! visą bažnyčią. Pertvarkė 
ir reikalingus patogumus

j — Ternil taip ir būna. Bet 
l mane nu- 

kad prie sergančio 
ligonio, kuri Dievas pave- 

globai. prieitų!

Tokių vienpisinių sutarčių jau daug padaryta ir 
naujų tebedarona. Pasauliui gi skelbiama, kad sovie
tai sutarčių nelaužc. Kur čia laužys, kad jos jiems vie
niems tik tėra naucingos. Bet kuomet sovietija buvo studijavoCatholic Univer- 
silpnesnė ir sutartysbuvo nebe vienpusiškos, tai — jos sity, Washington, D. C. 
visos alei vienos jau sulaužytos. Pasiteisinimų jiems. Gruodžio 20 d 
nebreikia. Jei kartais, “žmoniškumo” dėliai, jie kiek --------------------
paaiškina (ne pasiaiškiia, nes mano, kad nėra prieš ką mas. Ir ką čia toks senatorius gali paneigti teises, gin- čią naują kleboniją, 
aiškintis), tai tiek pasisako, kad anuo metu bolševiki-!klu įsigytas? Tai laimėtojo laimikis, 
ja dar nebuvo tokioj paiėty, kad galėtų vienpusiškas Į 
sutartis daryti. Dabar kas kita. Rusija jaučiasi stip-^.^ 
rioj kėdėj besėdinti. Su pajėgumu auga ir arogantišku-; Atlanto Čarterio nuostatams.
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DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fulton Sheen

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS

VI PERSKYRIMAS
KRYŽIUS IR APGAVYSTĖ

Kaip tuščias namas Evangelijoje, taip šių 
dienų pasaulis iššlavė Kristaus Kryžių, kad 
būtų apgavystės velnių apsėstas.

Kaip Volteris sakė: “jei žmogus neturėtų 
Dievo, jis pats statytųsi dievu!” Panašiai, ga
lime pridurti, jei žmogus neturėtų Kryžiaus, 
jis sau vieną pasidarytų. Ir jis pasidarė.

Atsimetėli nuo Kalvarijos, karingų dory
bių išaukštinimas tose, šalyse yra tik men
kas atlyginimas už saldų jungą ir lengvą ne- 
šinį.

Kaip Mussolmis išsitarė rugpiučio 21 d., 
1934 m.: “Mes tampame karinga tauta — tai 
yra tauta su aukštesniu paklusnumo, pasi
aukavimo ir savo šaliai pasišventimo dorybių 
laipsniu.”

Ši vadinamoji didvyriška gyvenimo sąvo
ka labai nuoširdžiai sekama milijonų žmonių 
Vokietijoj, Rusijoj ir joms palankiose tau
tose.

Anais giedriais laikais kada kryžius gyve
no žmonių širdyse, karas buvo laikomas ne

laime, Dievo bausme; bet dabar apgavystės 
laikais karas yra iškeltas į dorybių viršūnes 
tautai Italijoj, rasei Vokietijoj ir luomui Ru
sijoj.

Jie tiki, ką Von Moltke rašė 1880 m.: “Be 
karo materializmas būtų pasaulį užplūdęs.” 
Kas galėjo tai manyti! Karas reikalingas mus 
išgelbėti nuo materializmo.

Jis teisingai sako, kad pasiaukavimas rei
kalingas mus išgelbėti nuo materializmo. Jis 
klysta sakydamas karas galįs tai padaryti. 
Bet jei nėra Kryžiaus pasiaukavimo įkvėpti, 
iš kur kitur jis eis, jei ne iš apgavystės?

Mums Amerikoje dabar gręsia toji apga
vystė. Negalime pasirinkti: ar turėsime ar 
neturėsime daugiau drausmės, didesnę teisės 
pagarbą, daugiau tvarkos, pasiaukavimo; bet 
iš kur ją gausime?

Ar gausime iš lauko ar iš vidaus? Ar bus 
Spartos ar Kalvarijos; Valhallos ar Getsema- 
nes; Militarizmo ar Tikėjimo; apgavystės ar 
Kryžiaus; ciesoriaus ar Dievo įkvėpta?

Taigi ką Amerika turi šiandien pasirinkti. 
Netikrosios laisvės valanda praėjo. Negalime 
daugiau turėti auklėjimo be drausmės, šei
myninio gyvenimo be pasiaukavimo, asme
niško gyvenimo be dorinio atsakingumo, eko
nomikos ir politiks, kuri netarnauja bendrai 
žmonių gerovei.Mes dabar tebesame laisvi pa
sakyti tik iš kur ji ateis.

Turėsime kardą. Ar bus kardas su kuriuo 
pulsime nukirsti išorinių priešų ausis, ar kar
das, kuris links vidun išpiauti mūsų savimei
lišką išdidumą?

Lai dangus duoda, kad mes neperdurtu-

me Kristaus širdį, kaip šimtininkas, prieš at
randant Jo Dievystę ir Išganymą.

Šalin su tais auklėtojais ir propogandos 
skelbėjais, kurie sakydami, kad mums nerei
kalingas joks kry’žius, sudaro galimybę nu
kalti mums kryžių užsienyje, šalin su tais, 
kurie mums persiimant Dievo meile ir Kal
varija pagrįsta pasiaukojimo juosta, tyčioja
si: “Nužengk nuo Kryžiaus”. (Mato 27:40).

Tas šauksmas seniai skambėjo Kalvarijos 
kalne, kai Jo priešai rėkte rėkė: “Kitus jis iš
gelbėjo, pats savęs negali išgelbėti.” (Mork. 
15:31).

Jie dabar noriai pripažino, kad Jis kitus 
išgelbėjo; lengva buvo jiems tai sakyti, nes, 
rodos, pats negalėjo išsigelbėti.

Žinoma, kad Jis negalėjo išsigelbėti. Nė 
joks žmogus, kuris kitus gelbėja, negali savo 
išsigelbėti.

Lietus negali išsigelbėti, jei turi laukus 
suželdinti; saulė negali išsigelbėti, jei turi pa
saulį nušviesti; sėkla negali išsigelbėti, jei 
turi derliumi tapti; motina negali išsigelbėti, 
jei turi išgelbėti savo kūdikį; kareivis negali 
išsigelbėti, jei turi apginti savo šalį.

Kristus ne iš silpnumo kybojo ant kry
žiaus; tai darė iš paklusnumo, meilės ir pasi
aukojimo. Nes kaip būtų mus išgelbėjęs, jei 
save būtų gelbėjęs?

Jis taikos troško; bet kaip Šv. Povilas sa
ko: “Nėra jokios taikos be Kryžiaus kraujo”. 
Taikos norime, bet jos nėra be pasiaukojimo.

Taika ne pasyvi, bet veikianti dorybė. Mū
sų Viešpats niekad nesakė: “Palaiminti tai
kingos širdies”, bet “Palaiminti taikieji

(taikadariai)”. Tasai palaiminimas tik tiems, 
kurie padaro taiką iš kančių, išmėginimų, 
žiaurumo ir nuodėmės.

Dievas neapkenčia taikos tuose, kurie 
skirti karui. Ir mes skirti karui — karui prieš 
netikrą laisvę, kuri stato mūsų laisvę pavo- 
jun; karui prieš apgavystę dėl Kryžiaus; ka
rui vėl padaryti Ameriką tuo, kuriam pra
džioje buvo ji skirta — šalis pašvęsta laisvei 
su Dievu; Kristaus kareivių karui, “susijuo
sė savo strėnas tiesa, apsivilkę teisybės šar
vu... tikėjimo skydu... išganymo šalma”. 
(Efez. 6:10, 17).

Tik tie, kurie nešasi Dvasios kardą, turi 
teisę ir jėgą Kryžiaus priešams sakyti: “Kišk 
kardą atgal į makštį”.

Didžiausia nelaimė yra tai, kad pasiauko
jimo ir tiesos ugniakuris buvo ištrauktas iš 
rankų tų, kurie turėtų jį laikyti ir esąs Kry
žiaus priešų nešamas.

Sekminių ugnis, pavogta nuo Dievo alto
riaus, dabar dega kaip liepsnos liežuvėliai 
tuose, kurie į dulkes tramdo altorius.

Drąsumas kyląs iš Dievo meilės, kuris 
kartą stojo prieš ciesoriaus armijas, dabar 
bendrauja su ciesorium.

Dabar gyvename atžagarioje šventųjįĮ 
gadynėje, kai blogos dvasios įkvėpti apašta
lai esti drąsesni už Šventos Dievo Dvasios į- 
kvėptuosius.

Ugniai žemyn degant Komunizmu, Naciz
mu ir Fašizmu esti karštesni už aukštyn de
gančias liepsnas širdyse tų, kurie tegarbina 
Dievą lūpomis.

(Bus daugiau)
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CAMBRIDGE, MASS.
tikslą auginti fondą, kad sutei- 

p. Jakavičienė kus kariams nors po mažą do- 
gavo laišką iš Lietuvos nuo sa- vanėlę. įvertinant jų pasiauko- 
vo sesers A. Zaparackienės. iš jimą. šiame darbe sparčiai dar- 
Auglininkų kaimo, Jėzno vaisė., 
Alytaus apskr. Laiškas rašytas 
rugsėjo 14 d., 1944 m. ir pasie
kė Ameriką pašto keliu per Ru
siją. Laiške rašo: “sužinoję, 
kad jau galima rašyti laiškus į 
Ameriką, norime pranešti, kad 
esame sveiki ir gyvi. Taipgi ir 
kiti visi giminės yra sveiki, tik 
jų tėvelis senelis Zapareckas 
miręs”. Kitų naujienų laiške ne
rašo.

"LAIŠKAS Iš LIETUVOS” 
Sausio 17 d.

V

šio mūsų klebono užsimojimo!ketvirtadienį, sausio 25 d. Pa-Į pasiūlymu prisiųsti tiek Stebuk- 
priklausys nuo žmonių paklus- Į maldos buvo laikomos du kart lingo Medalikėlio Novenos kny-
numo, kaip veikiai jis 
tuos antrašus.

gaus

buojasi jaunos mergaitės.

Aiumnai yra užsimoję paren
gimais sukelti bent 300 dolerių; 
jų pirmas parengimas “Penny' 
Sale” įvyks kovo 9 d. Bet apie: 
šį gražų alumniečių sumanymą., 
galėsime pakalbėti plačiau kas 
savaitę, nes čia teks susirūpinti 
ir karių tėvams auginime šio 
fondo. Tik dabar iš tėvų reika
laujama. kad siųstų savo jau
nuolius. t. y. kurie
parapijos mokyklą į alumnų su- 

Šiomis dienomis sunkiai apsir- sirįnkimus ir remti jų darbuotę.
go p. J. Lisauskas, p. Lisaus-, _________
kas pasiųstas į Mass. General Sekmadienį, sausio 21 d.. 7:30 
ligoninę sunkiai operacijai. Lin- vak vakare, parapijos svetainė- 
kime laimingai pergyventi ope- je jvvko gražus parengimas, va- 
raciją ir pasveikti.

JžimynaS,
Nuotrupos

Po ilgos ligos, sekmadienio 
rytą mirė a. a. Antanas Ku- 
čauskas, sūnus Elžbietos Ku- 
čauskienės. Pašarvotas pas savo 

Washington Blvd..

i

vra baigę 
’ |

Į

Sausio 13 d. Šv. Elzbietos li
goninėje mirė p.p. A. E. Nevie
nų. 10 dienų naujagimis sūne
lis. Reiškiame p.p. Nevėrams gi
lią užuojautą netekus pirmuti
nio sūnelio.

I 
dovvbėje seselių mokytojų. Mo
kyklos vaikučiai ir aiumnai per-; 
statė gražų veikaliuką.

į Į parengimą atsilankė tiek! 
daug publikos, kad visiems 
vietų nebuvo kur sutalpinti.

Veikalas “Mūsų Amerika” 
ra pritaikintas

ir

Misijų Sekmadienis
Pereitą sekmadienį visose ar

kivyskupijos bažnyčiose buvo 
renkamos aukos Katalikų Baž
nyčios misijoms.

Jau keli metai kaip Arkivys
kupas paskiria ypatingus pa
mokslininkus perstatyti šį rei
kalą tikintiems žmonėms. Mū
sų bažnyčioje kun. Antanas Du- 
binskas per visas ketvertas mi
šias dėstė misijų reikalus. Su 
nepaprastu iškalbingumu jisai 
piešė misijonierių darbus ir jų 
nuopelnas. Jisai pranašavo, kad 
po šio ka^o Katalikų Bažnyčiai 
išauš auksinės gadynės rytas 
misijų kraštuose. Jis ragino vi
sus melstis ir stambiomis au
komis remti misijų darbą. Žmo
nes paklausė. Per ketvertas mi
šias jie suaukavo $300.00 misi
jų reikalams.

motinėlę, 
! Palaidotas iš šv. Alfonso baž- 

Būdama pati persisunkusi šv. nyčio^ su trejomis mišiomis 
Pranciškaus dvasia, ponia Klei- ketvirtadienį, sausio 25 d. 
tonienė begalo gražiai tvarkoj Lai ilsisi Viešpaties ramybė- 
vietinę tretininkių kuopą. Gal je. Kaip jo žmonai, taip visiems 
niekur nėra regula taip ištiki- jo giminėms reiškiame giliausią 
mai pildoma, kaip pas 
tretininkes, o tas yra 
nuopelnas mūsų kuopos 
ninkės ir jos padėjėjų.

Rinkimuose vienbalsiai liko 
išrinktos sekančios: pirmininkė 
— Magdalena Kleitonienė; vice
pirmininkė — Veronika Pran-I 
kienė; iždininkė — Magdalena! 
Vaškevičienė; finansų raštinin-J 
kė — Ona Nageliūtė; protoko- 
lų raštininkė — Magdalena Pa-| 
lovienė. Geriausio pasisekimoI 
naujai valdybai jos dvasiniam 
darbe!

mūsų 
didelis 
pirmi-'

užuojautą.
Prieš išvykstant už vandenų 

pas tėvus viešėjo Juozas Maka- 
rauskas. Jis ką tik užbaigė 
mokslus “aerial gunner” ir ke
liauja į karo frontą. Juozo bro
lis Petras jau du metai Europo
je. Linkime Juozui grįžti gy-; 
vam ir sveikam.

Vieningumo Oktava baigėsi ką 2500 karo kapelionams su

★

šią savaitę mus aplankė šie rikos gyvenimui, 
kariai: Įeit. E. Šakalis ir jo bro
lis L. Šakalis. vir. W. Bogužas. 
vir. T. Žukauskas ir aviacijos' 
vir. K. Smitas, kuris lankėsi sa-i 
vo uošvio — P. Kavolio mirimo! 
proga.

Taipgi lankėsi ir sekanti jū
reiviai: F. Raudeliunas ir F. W. 
Kontrimas lankėsi pas savo 
žmonelę.

šiomis dienomis p.p. F. K. Ja
niūnai. LDS 8 kps. nariai, gavo' 
žinių nuo savo sūnaus Jono, kad' 
jis jau baigęs inžinerijos kursą ■ 
ir paaukštintas grandinio (Pfe.) 
laipsniu.

Dabar karys Jonas lanko va
karinius kursus, kur juos moki-: 
na aemolicijos darbų, surištų! 
su inžinerijos darbais, 
dabar randasi S. Carolina 
tybėje. Sveikiname.

y*
šių dienų Ame- 

kuris parodė 
autorės meniškus gabumus, ir,
jei ne kun. P. Juškaitis, tai, šio 
veikalo rašytoja ir būtų likus 
nežinoma. Kada vaidinimas už
sibaigė. klebonas pranešė pub
likai, kad šį veikalą parašė ir 
prirengė ne kas kitas, kaip vie- 

‘ na iš mūsų seselių mokytojų, 
būtent, sesuo Cecilija.

Vaikučių vaidintojų vardai 
tilps kitą savaitę laikraštyje. 
Pageidaujame, kad seselės dau
giau tokių parengimų mums pa
ruoštų. A.D.

!

Jonas
vals-

Sekmadienį, sausio 21 d. para
pijos svetainėje įvyko LDS S 
kps. metinis susirinkimas. Val
dyba -palikta ir kitiems metams 
ta pati. Raportą iš LDS Seimo 
išdavė p. A. Zaveckas. p. B. Ja
kutis davė įnešimą įrengti prie’ 
kuopos knygyną. Darbas palik-j 
tas p. Jakučiui ir Daukantui.

Nutarta rengti kuopos naudai’ 
*'Penny Sale”. Darbas pavestas! 
komisijai. Prie kuopos prisira
šė nauja narė p. M. Piškinienš. 
Sveikiname.

Teko patirti, kad mūsų para
pijos aiumnai t. y. jaunuoliai,! 
baigę parapijos mokyklą, yra 
užsibrėžę atlikti milžinišką dar
bą mūsų parapijoje, t. y. savo 
energingais parengimais augin
ti fondą priėmimui mūsų karių, 
grišstančių iš karo tarnybos po 
karo. Alumnų tikslas yra, mil
žinišku pagerbimo bankietu 
priimti grįžtančius karius. Be 
to. pažangūs alumniečiai. turi

Sekmadienį, sausio 14 d. pa
rapijos svetainėje įvyko Mote- 

i rų S-gos 22 kps. metinis susi- 
! rinkimas. Ilgametė kuopos pir
mininkė p. M. Sundukienė. po 29 
metų darbo, atsisakė iš parei
gų. Kuopa išreiškia jai gilią pa- 

' dėką už nenuilstamą darbą per 
j ilgus metus, kuopos naudai.
Nauja pirmininke’ išrinkta p. ' 
Dainienė. Kita vaidybos dalis 
liko ta pati.

Iš protokolo pasirodė, kad 
kuopa gyvuoja puikiausiai. Nu
tarta. atėjus pavasariui, rengti 

i šokius su vakariene ir Motinos 
! dienoje turėti bendras šv. mi- 
i šias. Susirinkime taipgi priim- 
I tos sudėtinės mišios už mūsų 
i
karius. Susirinkime pranešta, 
kad kuopos pažangios narės au
koja kraują Raudonajam Kry
žiui. Aukavo sekančios: p. V. 
Kaper aukavo jau du sykiu ir p.. 
S. Griškienė taipgi aukavo du 
sykiu ir pažadėjo šiomis dieno
mis aukoti vienam ligoniui. Ti
krai sąjungietės vertos garbės.

Mokykloje Kvotimai
Vaikučiai šią savaitę yra gan 

susirūpinę, nes pirmadienį pra
sidėjo pusmetiniai kvotimai. 
Daugelis sekmadienį priėmė šv. 
Komuniją maldaudami gerų 
sėkmių šiam svarbiam darbui.

Savaitės bėgyje matėsi ber
niukai ir mergaitės bažnyčioje 
lankant švč. Sakramentą.

Be abejo tie, kurie ištikimai 
mokinosi nereikalauja drebėti 
iš baimės, kad jiem nepasiseks. 
Bet kurie tinginiavo nuo rugsė
jo mėnesio, tai tiems gali 
gėda ir bėda.

būti

Tretininkių Nauja 
Valdyba

Metinis tretininkių susirinki
mas įvyko sekmadienį po Nove
nos pamaldų. Dauguma narių 
dalyvavo. Susirinkiman atsilan- 

■ kė dvasios vadas kun. dr. Men- 
jdelis. Atkalbėjęs maldą, jis dė- 
. kojo valdybai, ypač pirmininkeikojo valdybai, ypač pirmininkei 
Magdalenai Kleitonienei, už 
gražų veikimą.

Kavolienei, mirus jos brangiam 
vyrui Povilui Kavoliai.

Moterų S-gos 22 kp.
Kps. Korespondentė.

UŽUOJAUTA
I 

Mirus Ievai Grybaitienei, reiš-į 
kiame gilią užuojautą kuopos, 
narei p-lei M. Grybaitei, nete-į 
kus brangios motinėlės. Taipgi < 
reiškiame gilią užuojautą Į). P.

SUMatomai artinasi moteriškų kepurių mada 
plunksnomis kepuraitėse. Si mergaitė net ir paukštį 
pasisodino ant peties, kad pamačius veidrody kaip at
rodytų priedas.

PADĖKA
Sausio 10 d.. 1945 m., mirus 

mūsų brangiam tėveliui ir mano 
vyrui Povilui Kavoliui. likusios 
didžiame nuliūdime, reiškiame 
nuoširdžią padėką tiems, kurie 
mums kuomi pagelbėjo mūsų 
skausmo valandoje, ypač dėko
jame sekantiems: p. M. Mačiu- 
kienei ir jos dukrelėms Stanis
lavai. Marytei ir Antaninai. J. 
Mačiukui, pusseserei p. M. Za- 
veckienei ir p. A. Zaveckui ir 
taipgi pusseserei p. E. Povilai- 
tienei. vyro brolio vaikams — 
jūr. Pr. Kavoliui ir p. Clara 
Sharron. pusbroliui p. Petrui 
Kavoliui iš Waterbury. Conn., 
p.p. A. F. Kvietkauskam. p. p. 
J. S. Kontrimam, p.p. L. O. Smi
tam ir bendrai visiems, kurie 
kuomi nors mums pagelbėjo.

Taipgi dėkojame visiems už 
dvasinius ir gėlių bukietus ir už 
dalyvavimą šermenyse ir laido
tuvėse. Taipgi reiškiame širdin
gą padėką para pi jos kunigam 
už dvasinį patarnavimą, grabo- 
riam A. Owirkai ir sūnui už 
simpatišką patarnavimą, ir 
bendrai visiems tariame širdin
gą ačiū. Lai Aukščiausis atlygi
na jums visiems, o mūsų tėve
liui ir vyrui lai suteikia ramybę 
amžinybėje-.

Nulrūdę.
Petronėlė Karalienė ir 

duktė Antanina—Kazys Smitai.

A. A. Kun. Lietuvniko 
Klierikų Fondas

1944 m. a. a. kun. Juozapo, 
Lietuvniko atminčiai renkamas 
Klierikų Fondas pasiekė $3800. 
Mūsų kunigai tikėjosi surinkti 
$5000.00, pusę reikalaujamos i 
sumos, tačiau tas nepasisekė. 
Kun. dr. Mendelis tačiau nenu
stoja vilties. Jis mano, kad mū
sų Baltimorės lietuviai neuž-i 
miršo to Fondo, bet vis atidė-j 
lioja ant toliaos savo aukos pri-j 
davimą.

Pereitą savaitę Fondas paau
go $155.00. Ponia Šantienė au
kavo $25.00, išpildydama savo 
pasižadėjimą aukoti $50.00, nes 
jau ankščiau buvo davusi pana
šią sumą. Viena šeima prisidėjo 
su $80.00, kita su $50.00 au
komis. Prašė, kad jų pavardės 
nebūtų skelbiamos.

A .a. kun. Juozapo Lietuvniko 
nuipelnai kaip mūsų parapijai 
taip mūsų kolonijai yra gan 
dideli. Kiekvienas lietuvis-lietu- 
vė turėtų laikyti sau už garbę, 
kad gali prisidėti prie šio gar
bingo tikslo, ne tik įamžinti 
kun. Lietuvniko vardą, bet pa
gelbėti tinkamiems mokslei
viams pasiekti kunigiškos luo
mo. Tad 1945 m. šis Fondas pri
valėtų būti užbaigtas. Mūsų 
kunigai kviečia visus į talką, j 
kad kuoveikiausiai surinkus 
tuos reikalingus $6000.00, kad 
Fondas galėtų pradėti veikti.

dr. Mendelis 
atsišaukime į 

kad kvitelės 
siunčia-

Gavėnia Jau Arti
Dar tik pereitą savaitę kalėdi

niai vainikai puošė mūsų di
dingą bažnyčią, o šią savaitę! 
mūsų parapijiečiai jau gavo sa-Į 
vo Velykines kviteles ir prieš-j 
užgavėninės vakarienės bilie-' 
tus.

Klebonas kun. 
savo gavėniniam 
priminė visiems,
yra iš anksto visiems 
mos, kad suteikus progą kiek
vienam tinkamai prisiruošti 
prie Velykinės priedermės ir ją 
atlikti dar prieš, Velykas. Meti
nė duoklė pasilieka ta pati —; 
$5.00 kiekvienam, kurs dirba.. 
Su kvitele buvo pasiųstas dtsi-, 
šaukimas į visus priduoti į kle
boniją kuogreičiausiai mūsų ka
rių antrašus. Kun. dr. Mende
lis nori b«-nt kartą į mėnesį pa
rašyti mūsų jaunuoliams karo 
tarnyboje: nori jis jiems ne tik 
parapijos žinias suteikti, bet 
vieną kitą mintį pareikšti, kuri 
padės jiems nešti jų sunkią pa
reigų naštą. Savo atsišaukime 
jis pabrėžė, kad maloniausias 
svečias jaunuolio niūriam gy
venime, tai yra LAIsKAS nuo 
saviškių. Jis nori nors kukliai 
atlankyti mūsų karius išblaš
kytus po visą pasaulį. Pasekmės

kasdieną. Žmonių į pamaldas gelių, kiek kiekvienas kapelio- 
atsilanko apie 300. Kun. Quinn, nas gali sunaudoti. Knygelės 
iškalbingas misijonorius, kurs 
darbuojasi tarp juodžių, sakė 
visus pamokslus.

Pirmadienį ir antradienį, sau
sio 22-23 dd. per visas novenos 
pamaldas aukos buvo renka
mos klierikams, kurie ruošiasi 
misijoms taip juodžių. Kun. 
Quinn perstatė tos dr-jos reika
lus ir geraširdžiai maldininkai 
suaukavo arti $2000.00.

Dr. Krizostomas Mendelis 
randasi Lakūnų Medicinas Mo- *.' ii 
kykloje, Randolph Field, Texas. 
Rašo savo mamei, kad jis tikisi 
išmokti vairuoti orlaivį ir tapti 
lakūnu. Galime tik palinkėti 
jam geriausio pasisekimo jo už
manyme.

Kun. dr. Mendelis praneša, 
kad šią savaitę jis pasiuntė laiš-

siunčiamos DYKAI. Jau penki 
šimtai tūkstančių knygelių (pu
se milijono egz.) randasi mūsų 
karių rankose. Kun. dr. Mende
lis tikisi, kad šis pasiūlymas iš- 
seins tą 100,000 knygelių, ku
rias jis dar turi ant rankų.

Sekmadienį, sausio 28 d-., Al
toriaus ir Rožančiaus dr-ja lai
kys savo metinį susirinkimą po 

i Novenos pamaldų. Prieš susi- 
1 rinkimą bus pasisvečiavimas, 
į kurį yra kviečiamos visos dr- 
jos narės.

i Per mišias, 8:30 v., sekmadie
nį, sausio 28 d. kun. dr. Mende
lis išduos parapijos 1944 m. fi- 

inansų raportą. Bus įdomu iš
girsti.

■»

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

ELEKTRIKOS ĮMONES
K0STUMERIAMS

The War Production Board prašo mus pranešti jums, kad yra 
išleistas Utility Order U-9, kuris draudžia vartoti elektrą 

tūliems tikslams. Žemiau seka jo kopija.

I

I

Title 32—National Dcfensc

Chapter IX—War Production Board
Part 4500—Vanduo. Jėga.

Gazas ir Centrą linis Garu šildymas
(Utility Order U-9)

5 4500.61 Utilities Order U-9. (a) Šio orde
rio tikslas. Karo reikalai sumažino anglį ir 
kitą. kurą, šio orderio tikslas yra taupyti 
kurą, vartojamą elektrai gaminti, uždrau- 
džiant tūlą elektros vartojimą.

<b) Paaiškinimas. Dėl šio orderio tikslų:
(1) “Asmuo” reiškia individą, partne

rystę. draugiją, biznio trustą. korporaciją, 
politinę subdiviziją, valdžios agenciją ar 
korporaciją ar bet kokią organizuotą žmo
nių grupę, inkorporuotą ar ne.

(2) “Elektros Tiekėjas” reiškia bet ko
kį asmenį, kuris persiunčia ir išskirsto e- 
lektrą.

J c) Draudžiama Vartoti. Nei vienas as
muo nevartos elektros nei vienam šių tiks
lų:

(1)
(2) 

vietas.
<3) 

mas lauke.
14) Langų apšvietimas, išskyrus kur 

šviesa reikalinga vidui.
(5) Gonkų apšvietimas stipresnis kaip 

60 vvattų kožnom gonkom.
(6) Baltas gatvių apšvietimas, stipres

nis negu reikalingas visuomenės saugumui.
(7) Išorių iškabų apšvietimas, išsky

rus —
(i) Kelrodžius, reikalingus ugnage- 

siams. policijos apsaugai, trafiko 
tvarkymui, stočių ar ligoninių 
transportacijai. arba panašios ro
dyklės, būtinos visuomenės aptar
navimui. kurių apšvietimas yra 
valdžios pripažintas reikalingu. 
Raštiškas liudymas turi būt įteik
tas atatinkamam elektros tiekė
jui: ypatinga forma nereikalinga;

Iii) Kelrodžiai bei rodyklės, nestip
resnės kaip 60 wattų įstaigai, kaip 
daktaru ofisai, viešbučiai ar ki
tos viešos nakvojimo įstaigos.

(d) Paliuosavimai. (1) Jeigu elektros 
tiekėjas mato, kad jo aptarnaujamų asme-

Apšvietimui skelbimų lauke.
Platus apšvietimas lauke, išskyrus 
kur biznis daromas lauke.
Papuošimo ir pagražinimo apšvieti-

nu prie šio orderio prisilaikymas n^tau- 
pys anglių ar kitokio kuro, tai jis g£Pra" 
šyti tai vietai paliuosavirr.o iš Ofe 
War Utilities. War Production foard. 
VVashington 25. D. C.. Ref.: U:9. •

(2) The VVar Production BoardpH 1®*' 
kas nuo laiko duoti nurodymų ptuosuo- 
damas tūlas apylinkes nuo šito tvarky
mo, jeigu jis matys, kad šito p^arkymo 
tenai vykdymas nesumažino antĮĮ ar 
to kuro suvartojimo.

(e) Prašymai. Jei kas manokad prisi
taikymas prie šito patvarkyn sudarys 
jam nepaprastų sunkenybių. a»a sudarys 
viešai sveikatai ir saugumui fivojų. gali 
prašyti palengvinimo iš Distrft Office of 
the War Production Board fj apylinkėj, 
kurioj kostumeris randasi. Rf-'- U-9.

(f) Pastabos.
kėjas. kaip galima greiliątsia turi pa
skelbti ar kitaip 
tiems asmenims, 
šiuo patvarkymu

12) Jei kuris ___
kurį asmenį nepildant šio patvarkymo, pri
valo pranešti jam a>ie nusikaltimą. Jeigu 
ir po to tas asmuc nepildys patvarkymo, 
elektros tiekėjas pjvalo pranešti jam raš
tu aiškų šio patvjrkytno reikalavimą, nu
rodyti kokios gręia bausmės, ir to rašto 
kopiją prisiųsti į District Office of the 
VVar Production Board toj apylinkėj, kur 
kostumeris rantas. Ref.: U-9.

Ig) Nusikaltimai. Jei War Production 
Board nuspręs kurį asmenį vartojant elek
trą laužant šį patvarkymą, gali įsakyt 
elektros tielėjui nutraukti tokiam asme
niui elektroj tiekimą ir gali nurodyti są
lygas. kuriųnis tiekimas gali būt atnau
jintas. Be t». kiekvienas asmuo, kuris ty
čia laužys Š patvarkymą arba duos netei
singų paroiymų. kuriam nors United 
Statės depsrtmentui. nusidės įstatymams ir 
gali būt baudžiamas pabauda arba kalėji
mu.

(h) K«da Prasideda. Šito patvarkymo 
paragrafas (c) įeina galion 1945 metų Va
sario 1 d.

Kiekviena/ elektros tie- 

prane>ti apie $ orderį 
kuriens tiekia elektrą 
draudamiems tkslams. 
elekros tiekėjas južinos

Išleist 1945 ni. Sausio 15 d.

WAR PRODUCTION BOARD
By

J. Joseph Whelan.
Rccording Sccrctary.

Jūs sutiksite, kad šį patvarkymą reikia pildyt. Ir mes patariam 
tuojau padaryt kas reikia, kad nenusidėt Orderiui, kuris ineina 
galion 1945 m. Vasario 1.
Orderiui nusidėjęs elektros vartotojas gali būt baudžiamas Fedc- 
raliais Įstatymais ir War Production Board gali įsakyt išjungt jam 
elektrą. Orderis reikalauja, kad mes nurodytume War Production 
Boardui kožną vartotoją, kuris atsisako pildyt šį orderį.
War Production Board prašo mus patarti jums, kad geruoju nusto
tume! vartoję elektrą draudžiamiems tikslams nuo 1945 m. Vasa
rio 1. Board taipgi prašo mus patarti jums, kad sumažintumėt visą 
elektros vartojimą.

BOSTON EDISON COMPANY
January 23. 1945



DARBININKAS
-r

K<į bolševikai davė Lietuvos gyventojams*)

Liūdnas feljetonas
Staigus ūkio suirimas turėjo gilesnių priežasčių. 

Jei kiekvieną politinį pasikeitimą paprastai seka ūki
niai svyravimai, tai sovietų okupacija tam buvo pa
kankamai stipri priežastis. Tačiau blogybės nebuvo 
tik laikinio, pereinamojo pobūdžio. Jos kilo, kaip ma
tėme, iš pačios sovietinės santvarkos, klaidingai pa
grįstos ir dar blogiau praktikoj taikomos. Tos blogy
bės turėjo įsisenėjusį pobūdį su palinkimu dar blogėti.

Atskirta nuo laisvojo pasaulio ir negaudama pa
kankamai žaliavų, Lietuvos pramonė atsidūrė kata- 
strofingoje padėtyje. Iš S.S.S.R. 1

3) bus be reikalo sunaudojama daugiau medžiagos, 
negu toms prekėms pagaminti reikalinga;

4) reikalingos vielos negalima gauti, nes vielos fa-' 
brikas taip pat dirba pagal toninį planą ir vietoje var-l 
totinų prekių gamina mažai reikalingas rinkai.”

Po tokių ir panašių “didelių planų bei bandymų”,‘ 
kurie Sovietų Rusijoj bandomi ir neišbandomi jau 25

_ A. _ ? V *1 • T • j • 1 t— • t ____ ___ I
V AAAVkA V M • V IV* ** J VAį
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RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

C

HARTFORD, CONN.

Bendras Lietuvos Nepri
klausomybės Minėjimas 
Šios kolonijos lietuviai su di- 

mętai, bolševikai Lietuvoje bandė ir kitus, jų aziatiš- ■ dėlių pasiryžimu ruošiasi minė- 
kai prigimčiai daug malonesnius. 1941 m. vasario mėn.' ti 16-tos Vasario — Lietuvos 
Telšių apskrityje vietos komunistų įsakymu, pavyz- laisvės ir nepriklausomybės at- 
džiui, buvo surengta “lygybės savaitė”. Pas visus apy- gavimo sukaktį.
linkės gyventojus buvo padarytos kratos, per kurias; šiomis dienomis Amerikos

buvo pakankamai atimta pagalvės, baltiniai, išeiginiai drabužiai ir apa- Lietuvių Tarybos skyrius jau
gauta naftos ir alyvų. Metalų, odų, vilnų, chemikalų vas- Baltinių vienam asmeniui palikta ne daugiau 3 turėjo tris susirinkimus, 
labai nereguliariai ateidavo tiktai maži kiekiai. Pra- vYrui ir žmonai paliko vieną pagalvę, trims vai- riuose dalyvavo į i
monė krito ir dėl kitos priežasties: visuotinės, pagarsė- 
jusios sovietinio susisiekimo netvarkos ir pakrykimo 
darbų suplanavime ir dirbinių išskirstyme. Norint pre
kes persiųsti, reikėjo ne vėliau kaip prieš mėnesį užsa
kyti vagoną ir tai be tikrumo, kad bus galima jį gauti; 
užsakytojas, ištisus mėnesius laukęs, vietoj tekstilės 
dirbinių gaudavo, pavyzdžiui, druskos arba vietoj ba
tų — vaikų žaislelių...

Pati “Tarybų Lietuva” įsidėjo aprašymą, labai 
gyvai ir realiai vaizduojantį tą suirutę, kuri viešpata
vo visose Lietuvos įmonėse ir prekybos srityje, kai bu
vo įvestas “didžiųjų penkmetinių planų” pavyzdžiu 
sovietinis metodas.

Metalo apdirbimo trusto inspektorius atėjo į ma
žą Kauno dirbtuvėlę, išsiėmė dokumentą ir iškilmin
gai paskelbė vedėjui:

— DvVlika tonų galanterijos prekių kovo mėn., pra- apie darbininkų uždarbį, nei apie jų butus, nei jų svei-j
šau atitinkamai paruošti. • įkatos apsaugą. O tie klausimai sovietiškoje santvar-

Technikinis vedėjas žvilgterėjo į dokumentą, pas- koje darbininkams yra labai opūs. Blogai maitinda- 
kui į inspektorių, po to apžvelgė lentynose sukrautas masis, ankštame bute gyvendamas ir nuolat verčia- 
prekes ir tyliai.tarė: ' - * ■ ;..................- - - . ...

— Ar Tamsta kartais neapsirikai? Matai, mes gami
name įvairias sagutes, popierių sąvaržėles, šaukštus, 
šakutes, lagaminų užraktus, langų grandinėles...

— Ne, neapsirikau. Štai parašyta: 12 t.
— Na, tai Planavimo skyrius apsiriko, nes, jeigu 

mes gamintume tonomis, tai ir tuomet per ištisus me
tus nesuvartotume įvairioms kanceliarinėms sąvaržė
lėms tiek daug metalo. Mes juk turime savo gaminių 
gaminti kiekvienos rūšies po tiek ir tokios, po kiek 
daugiausia išperkama, kad kuo daugiausia ir kuo pi
gesnių prekių patektų į rinką.

— Būk tamsta geras, gerai pagalvok dar. Gal būt, 
vis dėlto bus galima? Juk taip didingai atrodo: tonos!..

— Gerai, aš pagalvosiu, ateikite poryt.
Po dviejų dienų inspektorius vėl atėjo, ir vedėjas rankiškai dirbę amatininkai turėjo likviduoti savo 

įteikė jam gaminių sąrašą: — viso 11 t. 130 klgr. Į ■ '
— Čia dar trūksta 870 kilogramų! — 

inspektorius.
•— Na, tai tamsta gali tuojau gauti.

(Čia inspektorius skaičius sąraše papildė kaikuriais įUrįmas medžiagas.
Per 25 metus Sovietų Rusijos komunizme kai kas, 

pasikeitė, bet iki šiol ištikimai tebevykdomas draugo 
Lenino nurodymas: “Mes neturime atsisakyti prievar
tos priemonių”. Lietuvos darbininkų tarpe prievartos) 
priemonės davė betgi visai priešingų rezultatų, ku
riais po trumpo laiko turėjo nusivilti raudonieji komi
sarai ir propagandistai.

(Bus daugiau) - — ■■ ■
I

>, ku-
> įvairių drau- 

kams — antrą... (L. I. B., 1941. IV. 9.). gijų atstovai ir jų pirmininkai.
Pramonėje, įvedus akordinį atlyginimą, pasireiškė p0 plataus išsikalbėjimo, visi 

kokybės suprastėjimas. Galimai kad vienoje kaip vienas pasižadėjo darbuo-
kitoje įmonėje iš darbininko galima daugiau išspausti, 
bet tai turi aiškias ribas. Mašiną greičiau paleidus, nu
kenčia arba pati mašina, arba darbininko sveikata, ar
ba dirbinio kokybė. S. S. S. R. prezidentas M. J. Kali- 

, nin savo kalboje 1940 m. lapkričio 2 d. prisipažįsta: 
! “Reikia atvirai pasakyti, kad mes labai nepatenkinti 
daugelio savo gaminių kokybe. Ir būdinga tai, kad 
kiekvienas iš mūsų plūsta gavęs į rankas kokį nors 
negeros kokybės daiktą. Tačiau patys ta proga visiškai 
nesusimąstome, kokius gaminius iš mūsų gauna kiti 
žmonės... O ką reiškia komunizmas? Jis reiškia: duok, 
kiek galėdamas daugiau produkcijos ir kiek galint ge
resnės kokybės!”

Tačiau Kalinin nė vienu žodžiu neužsiminė nei

tis, kad Lietuva atgautų nepri
klausomybę ir jos gyventojai 
laisvę.

Mes, lietuviai iki šiol dau
giausia rezoliucijomis ir pasi
tikėjimu kitiems rūpinomės 
Lietuvos išlaisvinimu. Dabar a- 
tėjo momentas, kad mes galime 
ir turime patys daugiau dirbti 
ir daugiau kalbėti plačiąjai A- 
merikos visuomenei ir visam 
pasauliui apie Lietuvos užpuo- 

I likų žmogžudiškus darbus. Per 
I šimtmečius teutonai smaugė 
f ®• mūsų tautą. Karaliaučius, Klai
pėda, Vilnius ir kiti miestai ta-

T. šemeta, Brockton, Mass...............
J. Yakavonytė, Brockton, Mass........
F. Razevičius, Brockton, Mass.
A. Yarmalavičius, Brockton, Mass. 
S. Kašėta, Brockton, Mass................
S. Kverbis, Chicago, UI.....................
M. Paulauskas, Phila., Pa................
G. Bumblauski, Chicago, III............
E. Petroski, Miners-Mills, Pa...........

I R. Zanevičius, E. Vandergrift, Pa. 
IW- Stanulonis, Newton Falls, Ohio 
Anna Macknis, Ansonia, Conn. ....

:J. Andriliunas, Athol, Mass. . 
į D. Karoblis, Athol, Mass..........
M. Kobišaitis, Athol, Mass. 

i J. Stačiokas, Athol, Mass.......
,P. Stropekas, Athol, Mass......

imas dalyvauti “socialistinėse lenktynėse” sovietų dar-'J. Sleinis, Athol, Mass..............
bininkas nenormaliai greitai susiardo sveikatą. Ir ką! J. Silkauskas, Athol, Mass......
bendro turi toks žmogaus išnaudojimo režimas su į K. Klebauskas, Athol, Mass. . 
“išlaisvinimu iš kapitalistų jungo”, kaip iki įkyrumo;O. Yakubaitė, Scranton, Pa. . 
Baltijos kraštuose skelbė bolševikų propaganda? “Iš-B. Velička, Bristol, Conn. 
laisvintasis” sovietų darbininkas turi nuolat drebėti D. Sodaitis, Phila., Pa..............
ne tik prieš dirbtuvių direktorius, kurie “asmeniškai * M. Matulis, Minersville, Pa. . 
atsako” už tvarką ir dirbinių kokybę. Ta kokybė, kaip V. Macenduce, Baltimore, Md. 
minėta, dėl įtempto lenktyniavimo gerumu nepasižy- M. Ažubalis, Pittsfield, Mass. 
mi, už tai direktoriai kaltę suverčia darbininkams, ap- E. Schlafer, Baltimore, Md. 
kaltindami juos “sabotažu” ir “kontrevoliucija”. So- V. Gailiunas, Hartford, Conn. 
vietų Sąjungoj tai reiškia sunkiausią bausmę! W. Morkus, Hartford, Conn.

Amatininkų “išlaisvinimas” okupuotoje Lietuvo-j Mrs. B. Urbanavičius Cliffside, N. J. 
i je pasireiškė tuo, kad jie buvo paversti tokiais pat be-Morta Petrevičienė, Scranton, Pa. ... 
į teisiais proletarais kaip ir kiti darbininkai. Visi sava- Sofija Akstinas, Shenandoah, Pa. ... 
____ ___ — ____ ' _ 1 „ “L. ‘ E. Semetienė, Shenandoah, Pa........  

I dirbtuves ir jungtis į vadinamas arteles, partijos “bri- B. Kundrot, Hartford, Conn............
tarė nusiminęs gaciierių” vadovaujamas. Į tuos privalomus kolekty- Amelia Waishville, Portland, Me.

i
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po atplėšti nuo Lietuvos, ir vi
sa Lietuva buvo svetimųjų ver
gijoje. Lietuvoje buvo belikę tik 
septyni kunigai. Bet Dievas 
stebuklingu būdu išgelbėjo Lie
tuvą, ir ji 1918 metais pasiskel
bė pasauliui laisva ir nepri
klausoma. Dabar mes patys, 
pasiprašę Dievo pagalbos, turi
me garsiau ir daugiau kalbėti ir 
kelti viešumon Lietuvos kan
čias, jos gyventojų vargus, ku
riuos jie turi pergyventi nuo 

i plėšriųjų okupantų. Lietuva gj - 
I veno ir nori gyventi laisva ir 
nepriklausoma taikoje su vi
sais.

Mes turime Lietuvos atstovą, 
• pulk. P. Žaaeikį Washingtone, 
1 turime Lietuvos konsulus. Jie 
lyra Lietuvos sargyboje. Mes 
jiems turime pagelbėti kovoje 
dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
Atlanto Carterio principai turi 
būti pritaikinti Lietuvai ir ki
toms tautoms.

Todėl Hartfordo draugijų į- 
galiotiniai ir bendrai visi Lietu
vai gera velijanti lietuviai ruo
šia iškilmingą Lietuvos nepri
klausomybės šventės — Vasa
rio 16-tos — minėjimą sekma
dienį, vasario - February 11 
dieną š. m.. 3 valandą po pietų, 
Švč. Trejybės parapijos moky
klos svetainėje. 339 Capitol 
Avė.

Tos dienos programa jau pa
ruošta. Bus dainų, muzikos ir 
kalbų. Pakviestas miesto mayo- 
ras, kuris yra labai palankus 
lietuviams ir kiti įžymūs kalbė
tojai.

Šio' parengimo ruošėjais yra 
Prelatas Jonas Am botas, Šv. 
Jono Ev. draugijos pirm. Jonas 
Petrukevičius, Am. Lietuviu 

; Tarybos skyriaus pirm. Vikto- 
' ras Bryngas ir L. V. Fondo ižd. 
i A. J. Mazotas ir kiti.

Kviečiame visus iš anksto 
ruoštis tame iškilmingame Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
me dalyvauti. A. J. Mazota-s.

P .S. Prašome ir kitų laikraš
čių šį mūsų atsišaukimą persi
spausdinti. A. J. M.

vienetais. Svarbiausia — planas įvykdytas!) Po to, ve
dėjas nuėjo į Planavimo skyrių ir ten pasakė: “Gerbia
mieji draugai? Jūs užsakėte mūsų dirbtuvei kovo mė
nesį pagaminti 12 tonų metalo galanterijos gaminių. 
Kitą kartą tokiame plane jūs įsakmiai turite nurody
ti, kiek reikia gabalų, kiek tuzinų, kokio dydžio, kokio 
ilgio, žodžiu, tiek ir tokių, kiek ir kokių mes paprastai 
gaminame, o ne ištisomis tonomis. Kitaip, pagal jūsų 
planą: 1) bus gaminamos prekės, kurių niekas nepirks, 
o jeigu dėl tinkamų prekių stokos ir pirks tas nereika
lingas, tai be reikalo bus erzinami pirkėjai;

2) užuot atpigusios, prekės dar pabrangs, o svar
biausia

*) Šis straipsnis paimtas iš Argentinoje išėjusios ispaniš
kos knygos “Lituania entre fuego eruzado” — LIETUVA KRYŽ-1 
MINĖJE UGNYJE”. Originalinė jo antraštė yra “Kolektyvinis 
apiplėšimas”. Red.

i

Amerikiečiai išlaisvino šią .rusę, Raudonosios armi
jos moterį, iš nacių belaisvės. Kuri sako turėjusi nacių 
fronte kasti apkasus. Ten pat buvo išlaisvinta ir kitos 
700 rusių moterų. .___ ___
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vus suvaryti amatininkai su savo padėjėjais privalė-: M. Mazietienė, Margan, Pa. 
jo bendron nuosavybėn atiduoti visus savo įrankius iri S. Kusalitis, Shenandoah, Pa............................

N. Wilkelis, Cieveland, Ohio ...„......................
VI. Jaskunas, Norwood, Mass..........................
Ant. Orantas, Waterbury, Conn......................
Anna Geston, Gibbstomn, N. J........................
Mikolas Yablonskas, Norwood, Mass..............
John Karoty, New Britain, Conn....................
Anthny Misiūnas, Phila., Pa. 
Mrs. M. Posh, San Diego, Cal............................
D. Kurkauskas, Phila., Pa.......... ..................
J. Delionis, Jersey City, N. J............................
Šv. Pranciškaus Seserys, New Britain, Conn.
S. Saulenas, Lowell, Mass................................
Kaz. Supranavičius, Dorchester, Mass. 
Elena Rusienė, Dorch., Mass............................
K. Niauronis, So. Boston, Mass.......................
Vincas Širka, So. Boston, Mass. 
Mrs. Ona Aukštikalnis, Dorchester, Mass- 
Tadas Masilonis, Cieveland, Ohio 
Emilija Waickewicz, Waltham, Mass.............
Paulina Juškienė, Arlington, Mass...........
Povilas Vedluga, So. Boston, Mass.................
T. Plascenskis, Rumford, Me.........................
B. Matulis, Long Island, N. Y............................

1 P. Zeramavičius, Brockton, Mass.
F. Pašakarnis ,Brockton, Mass. »....................

i A. Yonitis, Brockton, Mass...............................
'O. Kvaračiejienė, Brockton, Mass. 
M. Miliauskienė, Brockton, Mass. 

j J. Stepulonis, Lawrence, Mass. 
V. Baublienė, Athol, Mass. ...........

j E. Kvedaravičienė, Athol, Mass. 
lJ. Lukas, Athol, Mass.......................................
į E. Mazelnikienė, Athol, Mass. 
, E. Tamašiūnienė, Athol, Mass. 
S. Didugiris, Athol, Mass..........
J. Valackas, Athol, Mass.................................

i 0. Viimavičienė, Phila., Pa......................
i M. Patrick, Taunton, Mass.....................
i V. Waicikauskas, Moundsville, W. Virginia 
i K. Jancika, Phila., Pa...............
i Uršulė Jasukaitis, Ncwark, N. J. 
i Victor Valis, E. Cieveland, Ohio 
i “Darbininko” Administracija labai dėkinga gera- 
i širdžiams savo rėmėjams ir prieteliams ir taria nuo- 
I širdų lietuvišką AČIŪ!

Išleidus naujus 1945 metams “Darbininko” kalen
dorius, džiugu pasidalinti mintimis, kad jie buvo visų 
sutikti su malonumu ir štai to viso darbo ir pastangų, 
įvertinto jai atsidėkoja savo kukliomis aukomis ar do-i 
vanomis:

i Mrs. Jocis, Hamtramack, Mich....................
i J. Mickevičius, Brooklyn, N. Y....................
į Alex Pacewic, Wilonvillle, III.......................
iVictoras Antanavičius, Worcester, Mass.
• Mrs. Agnės Vaicekauskas, Minersville, Pa.
' Adam Keulis, Fairfield, Conn......................
i Sisters of St. Casimir, Chicago, III............
jGeo. Šankus, E. St. Louis, III......................
L. Markūnas, Detroit, Mich........................

Į J. Valackas, Waterbury, Conn....................
i P. Skirmont, Baltimore, Md. 
E. čiočys, Providence, R. I.................... ......

. Jurgis ir Magd. Valatkai, Roslindale 
Jurgis Klimas, Pattsville, Pa.......................
Motiejus Akraitis, Waterbury, Conn.

j Mrs. Derescavage, Shenandoah, Pa.
’ D. Smolskis, Watcrbury, Conn....................
Mrs. U. Kubelio, Stoughton, Mass.............

! S. Macinskas, Brockton, Mass....................
J. Baronas, Brockton, Mass........................
J. Kašėtienė, Brockton, Mass......................
M. Yakavonis, Brockton, Mass....................
P. Danyla, Brockton, Mass..........................

BRIDGtPORT, CONH.
Praeitą sekmadienį parapijos 

vad. A. Stanišauskui, 
vyko į Waterburį su vaidinimu
ir koncertu, atsilyginimui. Wa- 
terburio parapijos chorui, kuris 
buvo atvykęs pas mus sausio 7

, dieną.
1.00 Choras suvaidino komediją
1.00 “Trys Mylimos“ ir išpildė kon- 
1.00 į certo dalį lietuviškomis daino- 
1.00 ■ mis.
1.00 i Bridgeporto choras ir vedėjas 
1.00 labai dėkingi Waterburio para- 
1.00 : pijos klebonui kun. J. Valantie- 
1.00 jui už gražų priėmimą į savo 
1.00 šaunią svetainę, kuria tikrai 
1.00 Amerikos lietuviai gali pasidi- 
1.00 į džiuoti. Labai dėkingas choras 
1.00 komp. A. Aleksiui už pakvieti- 
1.00 mą į savo VVaterburio lietuvių

.50 kultūros Centrą, kur Bridgepor- 

.50 j to choras galėjo parodyti savo 

.50 gabumus vaidinime ir dainoje. 

.50 Tikrai gražu, kaip jaunimas— 

.50! chorai pasimaino vakarais, kur 

.50 j tampa daug glaudesnis tarpe 

.50 jaunimo susirišimas lietuvybės 

.50.labui. Su choristais buvo nuva- 

.50 žiavę ir parapijos kunigai: kleb. 

.50 J- V. Kazlauskas ir vikaras Al. 

.50 i Zanavičius.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgepcrto skyrius rengia 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimą vasario 11 d., parapijos 
svetainėj. 6 vai. vakare, kur da
lyvaus parapijos choras ir so
listai. kalbės įžymūs kalbėtojai.

Skyrius išsiuntinėjo Bridge- 
porto draugijomis gražius laiš
kus. kviesdami prisidėti prie 
paminėjimo ir nors mažomis 
aukomis. Kaip teko nugirsti, 
jau kai kurios draugijos aukas 
paskyrė. Tikrai bus gražu, ir 
Lietuva, ir jos vargstanti žmo
nės bus labai dėkingi. O.
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niškos vaišės. Mūsų narės mo 
terys atnešė daug skanių ir į- 
vairių užkandžių. Buvo ir dau
giau ko. Varg. Jonas Tamulio- 
nis ir p. O. Skirkevičienė su
dainavo keletą dainų. Dvasios 
vadas kleb. kun. Dr. Cibuls
kis savo kalboj davė naudingu

Pradeda Katalikiškos Spaudos Vajų
Lawrence, Mass. — Sek

madienį, sausio 28 d. Šv. 
Pranciškaus lietuvių pa
rapijoje, kurioje klebonau
ja kun. Pranas Juras, LDS

CLEVELAND, OHIO
NESIL. PAGALBOS P-LĖS 

ŠVČ. PARAPIJOJ 
ĮDOMUS KONCERTAS

Sekmadienį. sausio 28 dieną. 
Public auditorium (mažojo te- 
air .svetainėje) mūsų parapija 
rengia labai įdomų koncertą. 
Koncerto programą išpildys tik 
prieš kelis metus atvykęs iš Lie
tuves įžymiausis mūsų tautos 
pianistas ir kompozitorius, prof. 
Vytautas Bacevičius.

Kiekvienas Clevelando lietu
vis turėtų išgirsti koncertą to 
garsaus mūsų tautos muziko.

Tikietai į koncertą labai ne
brangūs: po $1.20. $1.75 ir
$2.10. Pelnas iš šio koncerto eis 
mūsų naujos bažnyčios statymo! 
fondan.

Koncerto pradžia 8 vai. vaka
re. Koncerto rengėjai pasitiki, 
kad mūsų kolonijos lietuviškoji 
publika gausingai apsilaikvs 
koncerte ir nepadarys lietu
viams sarmatos prieš svetim i 
Laučius. kurių nemažas būrys] 
žada taipgi apsilankyti koncer-; 
te.

Kur tik Amerikoje prof. Vy
tautas Bacevičius koncertavo, 
iš visų miestų yra gražiausi at
siliepimai apie jo koncertus.

Todėl ir mes pasirodykime 
moką vertinti savo tautos kul
tūros darbininkus ir bent savo 
gausiu atsilankymu į koncertą 
prisidėkime prie mūsų tautos 
vardo pakėlimo.

Visi, didi maži, f 
kviečiami apsilankyti i

16 minėjimą. Palikta valdybai, 
jei bus galima, suruošti tokį 
minėjimą. Programos dalį ap
siėmė suruošti varg. Jonas Ta- 
mulionis.

Iš LDS Seimo raportus išda
vė atstovės pp. O. Skirkevičie
nė ir Teklė Mitchell. kurie buvo 
vienbalsiai priimti. Nariai pasi
žadėjo pasidarbuoti organiza
cijos gerovei.

nauju n aru; priraši
nėjimas

I
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Tėvas 
“Varpe- 
ir Tėvas 

Krasauskas

patarimų. Taipgi kalbėjo ir kiti j Centro pirmininkas, pra- 
nariai. Visų buvo vienas aiškus deda katalikiškos spaudos 
pasiryžimas prirašyti kodau-] vajų, kurį ves SU dideliu 
giausia naujų narių į LDS 65 pasišventimu 
kuopą.

Susirinkimas buvo tikrai pa-‘ 
vyzdingas ir po susirinkimo va
karėlis visiems patiko. Pagei
davo, kad tokie šeimyniški va
karėliai įvyktų dažniau, šiame 
vakarėlyj sužinota, kad mūsų 
nare p. Ona Grauslienė mini sa
vo gimtadienį.
Tamulioniui 
visi sudainavo 
dav to you" ir palinkėjo ilgiau
sių metų! Na. o p. Griauslienė 
atsidėkojo visiems vaišėmis.

Tai varg. p. J. 
akompanuojant.
“Happy Birth-

Sausio 28 d., tuoj po paskuti
nių šv. mišių įvyks parapijiečių 
metinis susirinkimas. Klebonas 
kviečia visus dalyvauti.

LAWRENCE, MASS.

Lietuvos

Pranciškonai — 
Justinas Vaškys, 
lio” redaktorius, 
Agnielius
(“Barzdyla”), kuris nese
niai atvyko iš Šventosios 
Žemės

TT. Pranciškonai sakys 
pamokslus apie spaudą ii 
aplankys Lawrence para
pijos lietuvių namus, užra 
šinėdami “Darbininką”. 
“Varpelį” ir kitus katali 
kiškus laikraščius.

Jeruzalės.

L

Tėvas Justinas Vaskys,

Dzūkelis. Lietuvos Pranciškonų vy
resnysis, “Varpelio” re
daktorius, įžymus pamok
slininkas ir katalikiškos
spaudas apaštalas, sek- 

0 madienį pradeda katali-

Prieš susirinkimą įsirašė adv. 
L. Velička ir Ona Jekelienė, o 
dabar p. K. Nadzeika prirašė 
Joną Okulevičių. Anelę Zaut- 
ruvienę. Mykolą Bartį. Marijo
ną Matijoškienę. Praną Elkevi- 
čių. Mykolą Miškinį. Taigi mūsų 
kuopa į trumpą laiką padidėjo 
astuoniais nariais. Yra viltis 
kuopą išauginti iki šimto narių, 
nes dabar visų narių ūpas yra 
geras ir visi yra pasiryžę pasi
darbuoti.

Štai ką adv. L. Velička sako: 
"Nors laiko visai mažai turiu.! 
bet visgi pasistengsiu pasidar-l 

r kada nors kiek paskai
tysiu "Darbininką”. Mano žmo
na myli lietuviškai skaityti.” 

p. Onos Jekelienės sūnus sa
ko: “Gerai, kad mano mama į- 

Įsirašė į LDS kuopą. Aš visuo- 
,met jai skaitau “Varpelį”, 
“žvaigždę", o dabar turėsiu 
progą skaityti “Darbininką", ir 
mes mėginsime gauti daugiau 

(savo draugų į LDS kuopą”, 
j p. Jonas Okulevičius sako: 

seni jauni. „T . . .. ,. , .Jeigu as galiu dirbti anglų 
i koncerte.į _ , ... • ,- * • -sporto klubuose ir lietuvių orau- 

Rengimo Komisija.'. .. - ■ i j-, -• į gijose, tai kodėl as negaliu pa- 
! dirbėti ir dėl šios idėjinės or- 
, ganizacijos. Be to. mano July
tė labai myli skaityti”.

Daug ką galima tikėtis ir iš 
p. Marytės Matijoškienės. Čia 

Dalyvavo daug na- paminėjau naujus narius, nes 
. jie yra šioje šalyje — Amerikoj 
gimę ir augę.

Šiems metams LDS 65 kuopos 
valdyba liko ta pati, būtent. 
Dvasios vadas kleb. kun. Dr. M 
Cibulskis: pirm. Teklė Mitchell: 
vice-pirm. A. Zautruvienė; ižd. 
A. Tūbinis: nut. rašt. A. Gaidie
nė: fin. rašt. Kazys Nadzeika.

Po susirinkimo įvyko šeimy-

NASHUA, N. H.
LDS 65 kuopos susirinkimas 

įvyko sausio 21 d. parapijos 
svetainėje, 
rių. Nutarta ruošti antrą kor-
tavimo vakarėlį parapijos nau
dai. Išrinkta komisija — Uršu
lė Griauslienė ir Teklė Kiselie- 
nė. Taipgi nutarta kitą vakarė
lį suruošti kuopos naudai, kurio 
suruošimui išrinktos pp. Ona 
Skirkevičienė ir Izabelė Tanui- 
lionienė.

Plačia: kalbėta apie Vasario

I

W. J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952

Namu: PI. 6286

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optica! Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER. MASS.
275 Main St., VVebster, Mass.į

Tevas Justinas Vaškys,
F. M., ir tėvas Agnelis Krasaus- kiškos spaudos vajų, ŠV. 
kas. O.F.M., iš Greene. Me., Pranciškaus parapijoje, 
šeštadienį, sausio 27 d., atva- Lawrence, Mass. Jis pasa- 
žiuoja į Lawrence tikslu išpla- kys pamokslus ir aplankys 
tinti Katalikų spaudą. Bažny- lietuvių namus, 
čioj sakys pritaikytus pamoks
lus ir lankys stubas tuo pačiu 
tikslu.

Tėvas Agnielius Krasaus
kas, neseniai atvykęs iš 
Jeruzalės, kartu su Tėvu 
Vaškiu dirbs katalikiškos 
spaudos vajui, užrašinėda
mas “Darbininką” ir kitus 

• katalikiškus laikraščius.

Sugrįžo iš karo fronto su- 
žeistas kareivis Kazys Jankaus-! 
kas Dar lanko ligoninę.

Taipgi teko nugirsti, kad 
S. 
naitė parvažiuoja pas savo tė-į 
vėlius. Ji buvo ilgą laiką Afri- 

į koje ir dabar grįžta iš Indijos.

NORtfOOD, MASS.
Pereitą sekmadienį, Lietuvių 

svetainėje įvyko BALF 22 sky
riaus prakalbos. Kalbėjo p. S. 
Michelsonas iš Milton ir p. A. 
F. Kneižys. Žmonių buvo pilna

jis dirbo Plimpton Press. Jis yra 
sugrįžęs iš Pacifiko ir bus iki 
vasario 4 d.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gruodžio mėn. 3 d., MALDOS APAšTALAVI’^O 

SĄJUNGA ŠVENTĖ
100 Metų Gyvavimo Sukakti.

Tam 100 metų Jubiliejui paminėti “ŽVAIGŽDĖS” REDAKCIJA, 
trokšdama, kad katalikiškoji spauda dar labiau pasklistų visose 
Lietuvių parapijose, skelbia VISIEMS MALDOS APAŠTALAVI

MO SKYRIAMS
"ŽVAIGŽDĖS" PLATINIMO VAJŲ, 

kuris prasidėjo lapkričio 1 d. ir užsibaigs vasario 28 d. 
Todėl M. A. nariai-ės, kuriems rūpi Kristaus Karalystė Lietuvių 
arpe Amerikoje, su ypatingu stropumu imsis “ŽVAIGŽDĖS” 

platinimo darbu.
Tos. kuris prisius du prenumeratus “žvaigždei” gaus gražų, ce- 

liuliodinį paveikslą 4% colių — 6*/-» colių, Jėzaus Širdies, ar
ba šv. Antano, Nesiliaujančios Pagalbos Pan. Švenč., šv. 
Juo~apo.

UŽ T Iii S PRENUMERATUS gaus sterlingo sidabro Pan. Švč. 
stebūklingą medaliką.

3. UŽ PENKIS PRENUMERATUS galima pasirinkti vieną:
a. Baltą rožančių, su sidabriniu lenciūgėliu;
b. Gražų paveikslą S colių — 9% colių: — “Kristus klabena į 

duris”.
c. Stebūklingą P. Švč. medaliką su sterlingo sidabro lenciūgu. 

UŽ DEŠIMTS PRENUMERATŲ galima pasirinkti vienų:
a. “Kristaus Šventojo Veido” paveikslą 10 colių—13 colių.
b. Perlalinį rožančių su auksiniu lenciūgu.
c. Labai gražų ligoninis setą.
d. Tėvo Pr. M. Juro maldaknygę: “DIDYSLS RAMYBES ŠAL

TINIS”, 787 pusi.
e. Tėvo Pr. Juškaičio maldaknygę: “Maldų Šaltinis”, Ųi2 pusi. 

Todėl visi į didingą apaštalavimo žygį! širdingai kviečiame pro- 
motorius-es, platintojus ir visus į šias šventas lenktynes! Malonė
kite naujus ir senus prenumeratus (pažymėdami, kas naujas, kas 
senas skaitytojas) NELAUKDAMI SIŲSTI Į

“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJĄ
488 E. Severvth St., So. Boston 27, Mass.

WESTFIELD, MASS.
CHORO PARENGIMAS

Prieš Kalėdų ir Naujų Metų 
• šventes buvo sugrįžęs praleisti 
atostogas Jonas Kamila, sūnus

slaugė leitenante Malvina Zapė- ! svetainė. Prie Bendro Amerikos PP- Stasio ir RakaeIios Karny-I 
noitZ no rt’o 7111 r-koo 4-77 _ _ _ ~ . - 111 cr\T\7 T

I Jaunimas entuziastingai pra
dėjo Auditorijumo vajų. Sek
madienį. sausio 21 d., turėjo ko
misijos susirinkimą iš keletos 
desėtkų narių. Pasidalino dar-! 
bais. Visi noriai stoja į darbą.

Ponų Bruzgulių (Brown) šei
myna paklojo šimtinę, ir p. Jur
gis Juknevičius $25 su pastaba 
pradžiai.

“Sočiai Committee” penkta
dienį. sausio 26 d., išdirbo visą 
eilę planų veikimui. Susidaręs 
iš vyrų dainininkų būrys jau 
praktikuoja dainas dėl įvyks
tančio parengimo._______

Sodalietės, vasario 11 d., tu-į 
rėš vaidinimą, kuriam vadovau-l 
ja Dvasios Vadas, kun. F. Kens-'I 
tavičius.

I

Vasario - February 12 ir 13 
dieną, parapijos choras šv. Ka
zimiero draugijos salėje, 22 Wil- 
liam St., vaidins gražų muzi- 
kalį veikalą, kurio vardą atspė
si tik tada, kada pamatysi vai
dinimą. Vaidinime dalyvaus 50 
asmenų, senų, jaunų ir viduti- 

|nio amžiaus.
į Visam tam parengimui vado
vauja gabi muzikė, parapijos 
i vargonininkė Eleonora Blain.
j Tikietai jau parduodami; ga- 
] Įima gauti pas vaidintojus ir 
rengimo komisiją. Patariama 
iš anksto įsigyti, nes gali kar
tais pritrūkti. Kviečiame atvyk
ti į tą jaunimo parengimą visi 
iš arti ir toli; pamatysite gra
žų vaidinimą ir pasigėrėsite 
mūsų jaunimo gražia darbuote. 

Rengėjai.

Negaliu Miegot 
Negaliu Valgyt!

Kai jum* prikimba veiksmini* už
kietėjimą* ir Jū* jaučitė* nuvar
ginti. nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vot skaudėjimų, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, nevirški
nimų. nemigų, neturėjimų apetito ir 
jū* skilvi* jaučiasi apsunkinta* dėl 
gazų ir išpūtimo ---  įsigykite Dr.
Peter’* daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuostuotoja*. jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudaryta* 
iš 18 pačio* Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augnaenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti jom* švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusia* išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų. 
Jei jū* vėl norite jausti 
džiaugsmų malonioe pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negaEte nusipirkti ssvo *pyH» 
kė;, siųskit prašymų dėl mūsų “susipažini
mu;” pasiūlymo Gomozo ir gausite — 
T1W AT 600 vertė*
1/1 IvAl Bandymai Bonkutea 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng* 
▼inima nuo reumatiškij ir neuralgiik^ 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų 

katelėj imu.
DR. PETER’S MAGOLO — alkaBnaa — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmiagul 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkitie* 
nevirškinimas ir ržmuo.

lų. gyv. Tremont St. Karys Jo
nas Kamila praleido du metu ir 
7 mėnesius užjūryj. Sugrįžo i 
namus gruodžio 22 d., 1944 m. 
Jis buvo Anglijoj, Afrikoj, E- 
gipte ir Indijoj. Sausio 13 die- 

i ną grįžo atgal karo tarnybon.,
i

■ i

to,' pp. B. A. Chubet'ų,

Lietuvių šalpos Fondo 22 sky
riaus prisirašė 25 nauji nariai. 
Dalyviai suaukavo nupirkimui 
drabužių $75.00 su virš.

Koncerto programą išpildė,
Gabijos Choras iš So. Bostono.;

' vadovaujamas p. S. Pautus.
! Prakalbose matėsi ir komu-Į Leit. Bernardas Chubet, sūnus:
! nistuojanti. bet jie. nežiūrint to, ’ pp. B. A. Chubet'ų. gyv. 9 St.
I kad kalbėtojai aiškiai pabrėžė i John St.. atliko 30 bombarda vi-! 
įkomunizmo blogumus, sovietų mo Vokietijos misijų. Jis pa-Į
Rusijos, kaip ir Vokietijos na- \ reiškė, kad Vokietija yra toli ‘ 

Icių žiaurumus, tylėjo lyg žemę Į gražu dar nesumušta, 
.'pardavę. Tas aiškiai parodė,

kad mūsų išeivija yra lygiai
; prieš nacizmą ir komunizmą.

Lietuvių vieningumas sudaro 
viltį, kad po karo Lietuva at
gaus nepriklausomybę ir laisvę.

j

CHORO BALIUS

Lietuvos Vyčių kuopa turės 
savo mėnesinį susirinkimą sau
sio 28 d., po mišių, 9:30 
rytą. Laukia naujų narių, kad
sujungtomis pajėgomis galėtų 
daugiau padirbėti. Aušrelė.

vai.

Šeštadienį, sausio 20 d. apsi
vedė jūreivis Edvardas Babilas 
su p. Gertrūda L. Barker. Vy
riausiu pabroliu buvo jaunojo 
brolis p. Viktoras Babelas ir 
pamerge p. Marle Barker.

Jaunasis yra pp. BabeI sūnus, 
gyv. Folan Avė. Jis yra baigęs 
Norvvood High School ir M.I.T. 
ir prieš įstosiant karo tarnybon.1

F023ICT0RY
BUY
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WAR
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DABAR LAIKAS PASIPUOŠTI |
Žiemos metu yra geriausia pasipuošti elegantiškais, vėliausios mados kaili

niais. pasirinktais iš didžiausios Amerikoje krautuvės — I. J. Fox. Joje rasite pla
čiausi pasirinkimą moteriškų kailinių ir prieinamiausiomis kainomis ir sąlygomis.

I. J. Fox krautuvėje galite pirkti kailinius su labai mažu įmokėjimu, o balansą 
mokėti lengvais mėnesiniais išsimokėjimais.

SENUS KALINIUS IŠMAINOME Į NAUJUS ir duodame už juos gerą nuolai
dą ant naujų. Taigi, kodėl neatvažiuoti į I. J. Fox krautuvę ir prisimieruoti? Atė
jusios į krautuvę, visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios firmos atstovas 
p. Bernardas Koraitis. kuris yra kailinių expertas ir žinovas. Jis primieruos ir pa
rinks tokius kailinius, kurie tiks Jūsų skoniui ir figūrai. Per jį pirkdamos kaili
nius gausite dar 10 nuošimčių nuolaidos.

Kviečiame visas Naujosios Anglijos ponias ir paneles atsilankyti pas mus!

411 WASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

i Kaip kas metai, taip ir šiais 
metais mūsų klebonas pakvietė 

! visus choristus į jiems rengia-! 
’ipą balių vasario 6 dieną.

pp. Jeronimo ir Adelės Dale-: Tikrai, choristai verti to! 
lių, gyv- Lenox Avė., sūnus.jiems rengiamo pagerbimo ir 
Stasys, kuris yra karo tarnyboj! dėkingumo vakarienės. Jie ne- 
kur nors Europoj, praneša, kad' bažnyčią puošia savo gra- 

įžiu giedojimu sekmadieniais ir 
į šiaip pamaldų metu, bet visur 
i uoliai dalyvauja parapijos vei- 
j kime. Koks parapijos parengi- 
Imas ar vakaras, visados mūsų 
(choristai dalyvauja ir iš širdies 
įdirba ir džiaugiasi, kuomet vis- 
: kas gražiai parapijai sekasi.

Galėtų ir daugiau atsirasti 
į mūsų parapijoj tokių jaunuolių, 
i mest savo tinginystę ir stot į 
I darbą savo ir visuomenės gero
vei.

Tad lai gyvuoja mūsų gražus 
choras ir jų dideli darbai.

Parapijietis.

jis buvo sužeistas į ranką. Bet 
jis rašo, kad tėvai nesirūpintų, 
jis pasveiksiąs. Jis už pasižymė
jimus karo veiksmuose gavo 
Purple Heart.

pp. Dalelių žentas Įeit. Reinys 
yra kur nors Italijoj.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyks Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos svetainėje vasa- 

18 d. š. m., 3:30 vai. po pie- 
Kviečiami visi lietuviai 
paminėjime dalyvauti.

rio 
tų- 
me

šik-

1

t

I

mūsų
I 
I 
I 
I

AMERICAN 
RED CROSS

Arlington, Mass.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame
artimiausiems draugams už su
ruošimą “surprise party” mūsų 
20 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga, sausio 11 d. š. 
m. mūsų namuose. Dėkojame 
visiems už sveikinimus, linkėji
mus ir brangias dovanas, kurie 
ir kurios pasiliks mūsų atmin
tyje ant visados.

Nuoširdžiausiai dėkojame pp.

I 
i

■s^įlJ. B. Žiliam, V. A. Šeputam. D. 
j^įlE. Šukiam. A. Skapinskienei,

Byrns. Ig. M. Burokam, W.. 
j^,H. Dunn's. pp. N. Žiliūtei, S. ir' 
įVį' L. šukytėm, H. Skapinskaitei.

PP- Edmundui Žiliui ir Petrui 
M Puzinui ir bendrai visiems, ku- >gy į 
įVj rie kokiu nors būdu mus pager
bt bė ir suteikė tikrą malonumą.

! Dar kartą tariame širdingą 
ačiū visiems už padarytą mums

. malonumą.
į Juozas ir Ona Smilgiai.

l 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
l 
I 
I

Siųskit ų “Special PmS- 
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit naa apmo
kėtų 11 uncijų Gomozo ir dykai — 
6CX vertės — bandymui bonkntaa 
Olcio ir Mazoto.

□ C. O. D. (Iilaidoa pridėtos)

Vardo--------------------- —, ■

A drena a , — s

Palto Ofisas____________ -

DR. PETER FANRNEY & 80RI CB.
D*pto

SM1 WoaMsqton Blvd.. Chlore* 1$. H. 
25* Stanį* y St.. Winnipeq, Ma*.. Caa.

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BL. PA6ALPINCS 

DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VC

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

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. Galllūnlenė,

8 Wlnfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — <5na IvaSkitnė.

440 E. Sixth St.. So. Boston, Masa 
Ein. RaSt. — B Cunienė.

29 Gould St.. W. Roxbury, Masa. 
Tel. Parkway—1864 -W 

iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7th St.. So. Boston. Masa 

Pvarkdarė - Ona Mlzgirdlenė.
948 E. Broadway. S Boston. Mass 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio. 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

Pirmininkas — Juozas Svagždy*.
601 6th St.. So. Boston, Mass

Vlce-Pirmininkas — Pranas TuleUda
702 E. 5th St., So. Boston. Masa.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Masa.

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

. Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
į 699 E. Seventh St.. So. Boston, Masa 
Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadway. So. Boston, Masa

I

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Cią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston. Masa.



Penktadienis, Sausio 26, 1945

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES pažįstamam

mother, ask 
me in your

nislovaitis vienami
[kunigui rašo:
* “If you see my 

Mūsų kareiviai labai religiš- her to pray for
kai rašinėja. Jie rašinėdami gi- church, where I was christened 
minėms ar pažįstamiems daž- and received tutelage of my 
nai rašo apie religiją, Maldą, faith.
dievotumą ir panašiai. Jie pra- “I hope I can soon 
šo, kad jų prieteliai melstus už your beautiful church. 
juos. Štai Vytautas Jonas Sta-

I 

revisit

BARBTN1NKAS
S=HH=SSB5HH-M='.■■ ■'■■ ■ . 11 ' _1 .'BSJĮ.I1 Į..”. U.

Vasario 2 d., 3:30 vai. po pie
tų, šv. Kryžiaus Katedroje, 
Bostone, įvyks vieša Šv. Va
landa. Šiose šv. Valandos pa
maldose dalyvaus kunigai ir 
pasaulionys.

Sekmadienį, sausio 28 d., 3 v. 
po pietų, Statler viešbučio di
džiajame kambaryj, Bostone, į- 
vyks paskaita apie Šventąjį 
Raštą, vadovybėje J. E. arki
vyskupo Richard J. Cushing, 
D. D.

į Paskaitos klausytis visi kvie
čiami. Jokios įžangos nebus.

asario
South Bostone

DAKTARAI

“Pray for me, father. 
“I hope you are well. 
“Your child in faith”.
Vytautas John Stanislovaitis.

LANKĖSI

i

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

sios Minėjimas
i

t

Tai Buvo Vienuoles Kerštas!

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI 

447 Broadvvay 
So. Boston, Mass.

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

Se rėdo mis: — 
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena

I

Į - ——

I Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE. MASS

Ofiso Valandos 2---4 ir 6—»

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
r

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

i 414 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury,’ Mass.

Tel. Parkvay 1233-VV

Tax Returns Systems Audits

Nathaniel 
LASSOW 

PUBLIC ACCOUNTANT
Telephone 23 Harlem St.,
T A L. 0533 Dorchester.

------- ----------------- --------

LANKOSI KAPELIONAS 
KUN. K. JENKUS. Šiomis die
nomis svečiuojas po So. Bosto
ną kapelionas kun. K. Jenkus.. 
Jis apsiėmė atlaikyti sumą ir 
pasakyti pamokslą, Šv. Petro 
par. bažnyčioje, sekmadienį, 
sausio 28 d., 10 vai. r. Kapelio
nas atrodo sveikas ir linksmas., 
Jis ragina visus melstis už ka-Į 
pelionus’ir kareivius.

------- -I
Užprašyta yra melstis už ka

reivį Pilypą Teofilį Neviacką, 
ypatingai jojo gimimo dienoje, 
sausio 26 d. i I

Taip pat prašoma maldų Lt.; 
Agnės Mašidlauskaitės gerovei. 
Jos gerovei bus giedamos šv. 
mišios, sausio 28 d.

Šią savaitę lankėsi p-nia Ona 
Smilgienė iš Arlington, Mass. 
Atsilankymo proga, p. Smilgie
nė pasipirko įvairių dalykų ir 
kalendoriaus fondan aukojo 
$1.00.

i Lankėsi Corp. Švelnis, kuris 
tarnauja USA ginkluotose karo 
jėgose. Atsilankymo proga at
naujino savo tėveliams “Darbi
ninko” prenumeratą.

Pereitą savaitę į Los Angeles, 
Califomia išvyko Elzbieta Na- 
nartavičienė, įžymi So. Bostono 
darbuotoja. Žada pabūti iki ba
landžio pabaigos.

Šią savaitę “Darbininko” ad
ministracijos sekretorė Mrs. 
Anna Kroli išvyko pas savo vy
rą. kuris tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėje, Georgia valsty
bėje.

Lankėsi kun. F. Norbutas iš 
Brockton, Mass. Atsilankymo 
proga pasiėmė, padarytus spau
dos darbus.

I
PASAKĖ GRAŽIUS PAMOK

SLUS. Kun. Dr. K. Urbonavi
čius pasakė labai gražius ir pa
mokinančius pamokslus per 
Bažnyčios Vienumo Oktavą, 
per aštuonius vakarus.

Norime dar priminti, kad mū- vyko trumpoms atostogoms pp. 
sų iškalbus Daktaras Veteranas 
apsiėmė pasakyti pamokslą So.
Bostono lietuvių bendros tauti
nės šventės apvaikščiojimo pa- Zaifeiai Jiemį 
maldose, vas. 11 d., 10 vai. r., I 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje.

Sausio 25 d., artistas R. Juš
ka išvažiavo koncertuoti lietu- ■ 
vių parapijoj Binghamton, N. 
Y. Mano grįšti Bostonan šešta
dienį.

i

Serga p. Vincas Vaitkevičius 
iš New Britain, Conn. Jis ran
dasi George F. Baker ligoninė
je, 15 Deaconess Ct., Roxbury.; 
Ligonį lankė kun. S. Saulenas j 
sausio 24.

Greta šio namo, pačioje Dea- j 
coness ligoninėje gydosi p. Pet
ras Jenukonis iš Lawrence, 
Mass.

♦

Salon
738 E. Bioadway. So. Boston 27, Mass.

i

“Boston Committee for Lithuanian Independence” 
ruošia iškilmingą minėjimą vasario 16-sios su pa- 

maldmis ir prakalbomis.
Iškilmingas minėjimas įvyks

Vasario 11 d., 1945
Pamaldos prasidės 10 vai. rytą Šv. Petro lietuvių 

par. bažnyčioje, So. Bostone.
Po pietų 2 valandą, prasidės prakalbos
SOUTH BOSTON H1GH SCHOOL 

AUDITORIJOJE
Kalbės Lietuvos Konsulas Petras Daužvardis iš 

Chicagos; kun. Pr. M. Juras iš Lawrence, Mass., ir 
adv. F. Bagočius iš South Boston, Mass.

Militarišką šios šventės programą atliks Amerikos 
Legiono Stepono Dariaus postas.

Muzikalei programai vadovaus art. R. Juška. 
Vaikučių Grupe, vad. O. Ivaškienės išpildys keletą 

tautinių šokių numerių.
Pakviesti dalyvauti — Gub. M. J. Tobin ir Senato

rius D. I. Walsh.
Rengimo komitetas kviečia visus ir visas lietuvius 
skaitlingai dalyvauti šiose iškilmėse. Kalbėtojai 

patieks vėliausią žodį apie Lietuvą ugnyje...
Dalyvaukime — Kviečia REENGĖJAI.

I

Susitiko Du Broliai 
Kariai

Šiomis dienomis netikėtai par-

Pradžia 3-čiame pusL 
bėgo iš palatos. Sesuo at
sistojo prie lango ir savo 
žvilgsnį nukreipė į minią.
— Eik šalin, Sesuo! — 

šaukė minia. ■— Tegul mir
šta piktadaris! Eik šalin! 
Eik šalin! Mes nenorime 
tavęs sužeisti, o tik jį nu
šauti...

Bet ji tylėjo ir nesijudi
no iš vietos.
— Eik, Sesele! Dėl manęs 

nesiaukok, vistiek neišgel
bėsi manęs! — maldavo li
gonis.

Ji vis stovėjo, ramiu vei
du, sudėtom rankom, ne- 

į svyruojančia drąsa. Ir štai 
minia aprimo. Tos ramios, 
juodai apsirengusios vie
nuolės vaizdas, tų pasiry
žusių, nežemiškos išraiš
kos akių žvilgsnis tarsi už-

t

i
i

t
Conn.;

Md.,

BALF RŪBŲ SANDELIO ŽINIOS

Jono ir Marijonos Zaikių, gyv. 
So. Boston. Mass., sūnūs, Dr. 
Jonas ir sargeantas Silvestras, 
______ _____ > kartu susitikus 

’ (gimtiniame mieste buvo tam 
tikro džiaugsmo ir malonumo. 
Dr. Jonas Zaikis yra baigęs Lo- 
yolo kolegiją Chicagoje. Ten 
pat ir apsivedė su lietuvaite Lu- 
cija Piliponyte. Kartu su dakta
ru Jonu parvyko į So. Bostoną 
ir jo žmona Lucija ir su mažy
čiu ant rankų. Po trumpų atos- nes.

Šia proga reikia priminti, kadPer paskutines 1944 metų dvi 
savaites, prieš Kalėdų šventes tiek BALF skyriai, tiek lietu- 
ir Naujuosius Metus, Bendrojo <vių parapijos ir šiaip visuome- 
Amerikos Lietuvių Fondo san-'nė nuoširdžiai atsiliepė į mūsų 
dėlyje Brooklyne gauta dau- prašymus pravesti rūbams rink- 
giau rūbų, negu per visą lap
kričio ir dalį spalių mėnesių. 
Šiuo metu sandėlyje jau yra 
arti ketvirtadalis milijono sva
rų rūbų ir avalynės, kurios di- 

: desnė dalis jau surūšiuota ir

ti vajų.

Kokių Rūbų Daugiausia 
Gauta

4

Pastebėtina, kad iki šiol san
dėlyje daugiausia gauta mot-2- 

supresuota į nedidelius po 100 rišk9 Palt\, suknelių ir
svarų pundus. / i

Per tą patį laikotarpį visa ei
lė mažesnių draugijų, pavienių 
amerikiečių lietuvių ir nelietu
vių kilmės, yra paaukoję rūbų.

kitų. Iš vyriškų rūbų daugiau- 
'sia gauta paltų ir skalbinių.
Vyriškų kostiumų (siūtų) gau
ta labai mažai ir tie patys ge
rokai sudėvėti, kartais net su
plyšę ir netinka vilkėti. Taip 

togų abu kariai Zaikiai išvyko pat gauta nemažai rūbų vai- 
į paskyrimo vietas, gi p-nia Zai- kams, ypač 5 iki 12 metų am- 
kienė likosi svečiuotis pas gimi-

Rap.\

KONCERTAS
Rengia Gabijos Choras, So. Boston, Mass. 

Vadovystėje Stasio Pauros 
g Koncerte dalyvauja

AUŠRELĖS CHORAS
| Iš Worcester, Mass., po vadovyste,
| Jono Dirvelio

| Sausio-Jan. 28, 1945
Lygiai 3-čią vai. po pietų

| PETRICK GAVIN SCHOOL AUDITORIUM
Kampas F ir 7-tos gatvės, So. Boston, Mass. 

| Programą išpildys, sujungti Chorai, pavieniai ir 
g Solistai. Gabijos Choras nuoširdžiai kviečia visus.

j

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

220 E SL. TeL ŠOU 3141. So. Boston. Mass.I_______
£XXXXX3BBroCXXXXXXXXXXXX3B(XXX3B0000SX^^

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

258 Vest Broadway,

žiaus. Labai mažai gauta rūbų 
kūdikiams. Tas spragas reikės 
kokiu nors būdu užpildyti.

Tas pats ir su avalyne. Mote
riškų batelių gauta daug, bet 
tuo tarpu vyriškų ir vaikų batų 
— labai mažai, o ir tie reikės 

i taisyti.

būrė visus. Minia nežino 
ką daryti...

Kyla ginčai... Kieme nu
skamba keli nusivylimo 
žodžiai... Kiti vėl norėtų 
pradėti audrą... Bet ta se
selė niekuo kitu nesiprieši
na, kaip tik savo švento 
pašaukimo jėga... Ir šauk
smai bei keiksmai apmirė 
Vienas po kito žmonės iš
vaikščiojo.

Tik tada Sesuo pasitrau
kė nuo lango, vėl prisiarti
no * prie ligonio, skarele 
nušluostė prakaitą nuo jo 
veido ir su tylia sukruvin
tos širdies malda išėjo į 
savo mažą kambarėlį, kad 
ten galėtų prieš 
žiuotojo paveikslą 
išsiverkti...

Po kiek laiko,
paprašius, Sesers Vedėjos, 
ji vėl, kaip paprastai, ra
mi, lyg — rodos — nieko 
nebūt atsitikę, atėjo į jo 
palatą.

Kaip be galo dėkingu 
žvilgsniu ligonis pažvelgė 
į savo išgelbėtoją!

— Sesele, koks gražus ir 
dieviškas yra tas tikėji
mas, iš kurio plaukia toks 
kilnus pasiaukojimas. Tu 
išgelbėjai mano kūno ir 
sielos gyvybę. Pašauk man 
Jūsų kunigą.

Ir po kelių valandų pro
testantas tapo kataliku.

“ž.”

Nukry-
laisvai

ligoniui

kun. V. Puidokas. VVestfield, 
Mass.; BALF 22 skyrius Nor- 
wood, Mass.; BALF 35 skyrius, 
Newark, N. J.; BALF 86 sk., 
Paterson. N. J.; Lietuvių brolių 
dr-ja, Branford, Conn.; BALI’ 
7 sk., Harrison, N. J.; BALF 
11 sk., New Britain, 
BALF 64 sk., Baltimore,
Šv. Juozapo parap., Scranton, 
Pa.; Kun. A. Ežerskis-. Wilkes 
Barre, Pa.; Aušros Vartų para
pija. Worcester, Mass.; Šv. Ma-i 
rijos parapija, Kingston, Pa.; 
BALF 8 skyrius, Bridgeport. 
Conn.; Lietuvių Pergalės ir 
Raudonojo Kryžiaus komitetas. 
Philadelphia. Pa.; šv. Kazimie
ro parapija, Worcester, Mass.; 
BALF 41 skyrius, Lewiston, 
Me.; BALF 73 sk., Racine, 
Wis.; BALF 32 skyrius, New 
Haven, Conn.; šv. Kryžiaus pa
rapija. Schenectady, N. Y.; J. 
Lapinskas ir A. Žvirblis, Jersey 
City, N. J.; A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos kuopa. Hudson. 
Mass.; šv. Antano parapija, Fo- 
rest City, Pa.; BALF 12 sk., 
Hartford, Conn.; šv. Petro ir 
Povilo parapija, Rockford, Iii.; 
kun. Konst. Strimaitis, Albany, 
N. Y.; BALF 41 skyrius, Lewis- 
ton. Me.; šv. Vincento parapija. 
Springfield. III.; Neperstojan- 
čios Pagalbos parapija. Cleve- 
Iand, Ohio; BALF 51 skyrius, 
Binghamton, N. Y.; BALF ape-į 
kritis Chicago, III.; BALF 71 j 
skyrius, Athol, Mass.; W. Kas-! 
putienė, Tower City, Pa.; šv.i 
Juozapo parapija, Mahanoy 
City, Pa.

Į 
I

t 

t

ĮVAIRŪS skelbimai

šią žiemą

“DARBININKO” ADMINIS
TRACIJAI reikalinga sekreto
rė. Pageidaujama, tokia, kuri 

vasario mėnesį
baigs komercijos kursus. Dar
bas pastovus. Atsišaukite: — 

į “Darbininkas”, 366 W. Broad- 
, way, So. Boston 27. Mass.
i ' ■ - ■ ■ ~ .

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120. So. Boston.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

i

Rūbai Siunčiami 
Tvarkingai

Pastebėtina, kad paskutiniu 
laiku gautieji rūbai ir siuntiniai 

: atsiųsti daug tvarkingiau su
rūšiuoti ir supakuoti. Tai žy
miai palengvina darbą sandėly
je ir sutaupo nemažai laiko. Čia 
reikia pažymėti, kad gruodžio 
27 d. gauti iš Chicagos apie 
30,000 svarų rūbų buvo puikiai 

; išvalyti, surūšiuoti ir supakuoti. 
I Daugumas siuntinių iš kitur 
[taip pat daug tvarkingiau siun- 
. čiami.

New Britain, Conn. rūbus pri
siuntė pažjTnėtinai tvarkingai.

Didesniais kiekiais rūbų nuo 
i lapkričio pabaigos iki Naujųjų 
Metų atsiuntė:

BALF 65 skyrius. Roehester. 
N. Y.; Šv. Juozaj>o parapija, 

šv. Onos para
pija, Luzerne, Pa.; BALF 89 

; skyrius. Kulpmont. Penna.; 
BALF 44 skyrius, Pittston, Pa.; 
Kun. V. A. Šimkonis. TVanamie. 

: Pa.; Šv. Kazimiero parapija.
Plymouth. Pa.: Šv. Mykolo pa- 

: rapija, Scranton. Pa.; Kun. V. 
:, Vilkutaitis, Clcveland. Ohio: 
• BALF 40 sk., Pittsburgh, Pa.;

Šv. Kazimiero parapija. Nash- 
iua, N. H.; Nekalto Prasidėjimo 
parapija, Cambridge. Mass.; 
BALF 20 sk.. Great Neck. N. 
Y.; Švč. Trejybės parapija, Wil- 
kes Barre, Pa.; fŠv. Kazimiero 
parapija. Chicago Heights, III.:

i a" . x • y o v. u u\ 

J Nanticoke. Pa.;

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Dėl Avalynės Ir Rūbų 
Taisymo

Kai kurie BALF skyriai, šiaip 
draugijos ir net atskiros mote
rys teiravosi, ar verta suorga
nizuoti rūbams siūti ir taisyti 
ratelius. Tai būtų labai naudin
ga ir, kur galima, tokius rate
lius patartina įsteigti. Reikia 
siųti naujų rūbų kūdikiams, 
vaikams, taisyti senus, o ypač 
taisyti avalynę. Kai kuriems 
BALF skyriams patarėme, jei
gu galima, surasti vietoje žmo
gų ar žmones, kurie laisvu laiku 
ar vakarais galėtų taisyti ba
tus.

Dar Ne Visi Atsiuntė
Nors jau turime arti ketvir

tadalio milijono svarų rūbų, 
betgi dar toli nuo mūsų dabar 
užsibrėžtojo vieno milijono sva-\ 
rų. Rūbiį reikia dar tris kartus 
daugiau, negu turime. Neabejo- 
jam. kad visi BALF skyriai, 
parapijos, draugijos ir pavie
niai lietuviai toliau tęs r rūbų 
rinkimą ir siuntimą, kurį ypač 
išplėskime vasario mėnesy.

Visus rūbus malonėkite siųs
ti BALF’ sandėlio adresu:
Unitcd Lithuanian Relicf Fund 
of America, Ine., TV’arehouse 

101 Grand Street, 
Brooklyn 11. N. Y.

Tol. EVcrgrccn 8-6201

i
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GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL H(

I
I

I

HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS 

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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NEW BRITAIN. CONN.
nutarta
Andrie-
Auksi-

Sąjungos Seimą. įvykusį 
13 ir 14 dienomis, kurio 
metu pranešta, kad tė-

Tėvynainio Klebono Duos- 
numas Spaudos Reikalams

Malonu laikraščiuose skaityti 
pranešimą apie Amerikos Lietu
vių R. K. švento Juozapo Darbi
ninkų 
sausio 
sesijų
vynainis mūsų klebonas kun. 
Matas A. Pankus, sveikindamas 
LDS Seimą ir linkėdamas Są
jungai puikios kloties, prisiun
tė dosnią dovaną $100.00 panau
doti spaudos reikalams.

To i stambi auka katalikų 
spaudos parėmimui. LDS Sei
mas įvertino nusipelnusio mūsų 
klebono duosnumą ir nuošir
džiai dėkojo.

Smagu konstatuoti faktą, kad 
tėvynainio kleb. kun. M. A. 
Pankaus dosnumas tautos kul
tūrai ir katalikų spaudai yra ži
nomas plačiai lietuvių visuo
menei. Kaip praeityje, taip ir 
dabar, jis daug aukavęs tautos 
aukurui ir uoliai dirbęs tauti
niai kultūrinėje dirvoje. Jauno
se dienose ir vėlvvesniame gy
venime, jis daug rašęs lietuvių 
spaudoje, organizavęs lietuvius 
ir nusipelnęs visos tautos pa
garbos.

Tikrovėje, kleb. kun. M. A. 
Pankus yra daug nusipelnęs tė
vynainis ir kultūrininkas. Di
dingi jo nuveikimai reiškiasi! 
gražiais nuopelnais mylimųjų i 

miesto

I i 
ir'

.tas svarbus metinis susirinki
mas. kuriame, tarp kitų gražių 
nutarimų, vienbalsiai 
paaukoti $100.00 šv. 
jaus lietuvių parapijai
nio Jubiliejaus proga. Gi buvu
sios valdybos nariams. įverti
nant atsidavusią jų darbuotę 
praėjusiais metais, paskirtos 
puikios dovanos karo bernais.

Tuo pačiu buvo išrinkta ir 
naujoji valdyba iš sekančių 
veiklių gintariečių: Aleksan
dras P. Karlonas. pirmininkas: 
Antanas A. Steponauskas, vice 
pirmininkas; aldermanas Ado
mas P. Kwider. iždininkas: Jur
gis Zarumba. sekretorius: Juo
zas J. Janušonis, finansų sekre
torius.

Taip pat išrinkti ir nauji trus- 
tisai: Juozas Goravich, Myko
las Shields. Antanas Jankaus
kas ir Petras Žukas.

į ligonių lankymo komisiją iš
rinkti šie lankytojai: Vincas 
Savulis, Albinas Janušonis 
p-nia Jankauskienė.

Baigiant, reikia tarti, kad 
naujai išrinktasis Lietuvių Gin
taro Klubo pirmininkas Alek
sandras P. Karlonas jau 16 me
tų kaip yra pagarsėjęs laidotu
vių direktorius: taip pat yra 
veikius ir energingas darbuoto
jas lietuvių draugijose ir orga
nizacijose. Be to, jis yra šv.. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
Auksinio Jubiliejaus progra- 

į.Į mos pirmininkas. New Britain 
jo tautiečių gerovei ir brangio- ,miesto statybos komisijonie- 
sios jo tėvynės Lietuvos laisvei jr:us s^retoriauja 4 M ardos 
pelnyti, tuo pačiu ir šio garbiu-'PatrD°tingame pasiry- 
?o:o Amerikos krašto naudai. !žime Pastatyti karan pašauktų- 
~ Todėl. Gerasai Dievas tepalai-'“Honor Ro11” Pa™nklą East 
mina visiems tolimesniems jr;End parke. Samata.
kilniems jo pasiryžimams, vi
siems garbingiems jo idealams 
ir kūrybingiems jo planams tik-

vė’e kuor"
zuotis.

skubiausiai reali-

Gintaro Klubas
Lietuvių Gintaro Klubas 

cr~ 
s -bur 
n;mą.

mas

su- 
ąnizuotas 1937 metais tikslu 

čia-gimusį lietuvių jau- 
kad tas lietuviškasai 

jaunimas vieningai veiktų so- 
c'''Ii nėję ir kultūrinėje dirvoje, 
taio pa: kad garbingai atsižy- 
rf ų ir atletikos srityje: tuo 
pačiu tarpusaviui šelpiant vie- 
r-s kitą, kad ūgdytų tėvynai- 
niškus idealus ir užlaikytų pat- 
ri/oilngas protėvių tradicijas.

Lietuvių Gintaro Klubas tose 
v'sose srityse yra puikiai atsi
žymėjęs ir nuveikęs daug gra-' 
žiu darbų, kurie garsino Lietu
vos Vardą ir suteikė garbę pa
tiems lietuviams.

Nūnzi. Dėdei Šamui 47 ginta- 
riečial. kur e randasi visose pa
sauli ' ' 
dem c krat i ja neišnyktų 
žemės skritulio, 
ma laisvė būtų 
vai ir visoms 
tau: ms pasaulyje.

i:

DAR E I N I N K AS

Amerikietis karys A1 Sgt. Thomas Quealey iš Brookline, Mass. (kai
rėje), gavęs Kalėdų švenčių proga vokiečių fronte, saldainių, jas išdali
na mažysiems prancūzukams. Prancūzijos vaikai saldainių nėra matę nuo 
pat pradžios nacių okupacijos.

se

: Šimas, kad vasario tryliktąją, | 
: sekmadienį, atsilankys Anna
Kaskas.

Bet, tikrovėje, turėjo būti se
kančiai atspausdinta: — Malo
nu pranešti, kad Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos Auksinio Ju- 

. biliejaus proga atsilankys įžy
miausia pagarsėjusi meno pa

saulyje talentinga lietuvaitė 
dainininkė Anna Kaskas iš Met
ropolitan Operos, kuri GEGU
ŽĖS TRYLIKTĄJĄ, sekmadie
nį. 4 v’alandą po pietų, išpildys

NEW HAVEN. CONN.
IV A IRIOS ŽINELĖS Iš 

MOŠŲ KOLONIJOS 
Bendro Šalpos Fondo ; 

riaus raštininkė p-nia Juzė

Lietuvos Nepriklausomy
bės Minėjimas

Sausio 17 d., Lietuvių svetai
nėje, Park St., įvyko vietinių 
veikėjų susirinkimas pasitari
mui apie Vasario 16 — Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo sukakties minėjimą.

Nutarta ruošti vasario 18 die
ną. po pietų Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą bendrai 
visų Lietuvą mylinčių ir jai ge
ro trokštančių lietuvių, šiame 
susirinkime dalyvavo ir Lietu
vių Veikimo Centro atstovai.

Dalyviai pasiskirstė į komisi
jas ruošimo programos ir ki
tiems darbams. Kalbėtoju jau 
yra pasižadėjęs atvykti iš New 
Yorko p. Simutis.

Nutarta tos dienos pajamas 
: skirti A.merikos Lietuvių Tary
bai. T. M.

BALF Susirinkimas

io dalyse, kovojantieji, kad jų Lietuvių 
vietinių

baisiai nukentėjus nuo karo ir 
okupantų. Lietuvai reikalinga 
skubi pagalba. Mes turime dau
giau veikti, kad tokią pagalbą 
Lietuvos žmonėms galėtume su- 
teitkti.

BALF Komitetas kviečia vi
sus New Britaino ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti ir pasitarti 
kaip mes galėtume pagelbėti sa
vo broliams ir sesutėms Lietu
voje ir išblaškytiems įvairiuo- 

pasaulio kraštuose.
Pirm. A. Rėkus

Rust. P. Andrulonis. koncerto programą New Britain 
PADIDĖJO ŠEIMOS Senior High School auditonjo-

Pereitą savaitę pp. Antanas ir.> kur maloniomis dainomis ža- 
. rr j • -ou o- ‘vės ne vien vietos ir apylinkiųAgota K vedai. gyv. Belden St..l r

, - , * •> , i- !lietuvius, bet ir kitataučius,susilaukė ketvirtos dunreles. j
m . ... i,-.- - i Tai džiuginanti žinia, kad tokiTaipgi jie auklėja ir vieną sune-l ®

„ „u, u ■ įgarsi pažiba gegužės tryliktąjalį. kuris yra gabus altoriaus pa-:& 1 .
. . . . - sušvis gražioje mūsų padangėjetarnautojas ir vyriausias uz sa- ” J 1, J

_ ~ i ir lakštingaLos balsu žavės vi-vo sesutes. I °
Tr . » t i ! • t sus žiūrovus, visiems suteikda-Kapitonas A. Jenkausxas iri

,, .. ., , - ma palaimintas neišdildomas:jo žmonele Aienute susilaukė; 1
• - , , T ' nuotaikas., pirmagimes dukreles. Kap. Jen-1 

kauskas yra buvęs užjūryj ir j 
sužeistas. Metai atgal grįžo į į 
šią šalį ir dabar yra Kalifomi-! 
joj-

Linkėtina laimingos kloties 
auklėjant naujus piliečius Dievo 
garbei ir tautos naudai.

WATERBURY. CONN.

• I

____________________________________________________________

Į 
Šio miesto dirbtuvių beveik visi 
viršininkai yra pripažinę uni-. 
jas, kurioms vadovauja CIO.' 
Bet gaila, kad nevisi darbiniu-, 
kai prie jų priklauso. Jeigu visi 
priklausytų, tai daug daugiau 
naudos būtų patiems darbinin
kams. Nepriklausantieji sako, | 
“kam man priklausyti, kad aš ir 
be unijos gaunu tą patį, ką ir 
priklausantieji.” Tame ir yra 
blogumas, nes neprikallasantie
ji prie unijų skriaudžia unijis- 
tus. kurie iškovojo geresnes 
darbo sąlygas, ir tuo pačiu 
skriaudžia save.

Todėl patartina darbininkams 
būti vieningiems, 
vieni kitiems turi 
ne skriausti.

Darbininkai 
pagelbėti, o 

Koresp.

NEW YORK CITY, N. Y.

ras Kazimieras, kurie sausio 21 
d., minėjo savo 14 mėty vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Paii.-’:ė- 
ta ilgiausių metų ir sveikatos 
sulaukti sidabrinio jubiliejaus.

Komisija, kuri rengė vakarie
nę pagerbimui vikaro kun. Ka
zimiero Parėdnos, M. S., pasi- 

! kvietė kun. E. Gradecką ir kun. 
K. Parėdną vikarą, ir kuopos 
pirmininkė, vardu rengimo ko- 

’ ” > ir visų katalikiškų 
draugijų bei vakarienės daly
vių, įteikė kun. K. Parėdnai 

. likusius pinigus nuo vakarienės, 
' tai yra. $50.00. sveikindama ir 

kviesdama nusipirkti bei pra
leisti taip, kaip jis mato tinka- 

jmiausiai. Kun. K. Parėdna šir
dingai padėkojo komisijai ir 

’T draugijoms bei sumanytojoms 
ir visoms bei visiems, kurie pri
sidėjo prie šios vakarienės pa
sisekimo, ir, sakė, man stoka 
žodžių, kuriais aš tinkamai ga
lėčiau pareikšti savo padėką, 
bet pasistengsiu savo maldose 
prašyti gerojo Dievo sveikatos 
ir palaimos dėl visų mano gera
darių. •

Moterų Sąjungos 33 kuopa į- 
stojo į Bendro Šalpos Fondo 
skyriaus narius sumokėdama 
metinę duoklę $2.50.

Susirinkimas buvo rimtas ir 
labai sėkmingas tarimais ir 

. ateities užbriežtais darbais.

sky-
Dič-
dar-

I

i 

I

kienė, kuri nenuilstančiai 
buojasi, pranešė, kad mūsų ko
lonijoj rūbų vajaus metu su
rinkta ir pasiųsta rūbų į Cent
rą suvirs 3000 svarų.

Mūsų kolonijos lietuviai labai 
gražiai pasidarbavo rūbų rinki
mo vajui, visi vieningai dirbda- V 
mi, vyrai ir moterys, ypatingai 
negalima praleisti nepaminėjus,: 
kad mūsų klebonas daug darbo 
ir vargo pridėjo nu vesdamas 
drabužius, jau sukrautus j, 
skrynias, į stotį. Taigi širdinga 
padėka priklauso klebonui ku:.. • 
E. Gradeckui už jo gerą širdį ir: 
pasišventimą šiame da*rbe, taip
gi poniai Onai Alf, 
vavo rūbų rinkimo vajui, ir vi
siems 
rūbus ir prisidėjo prie šio nau-1 
dingo darbo. •

Dar prieš mumis stovi svar-j 
bus darbas, tai yra priruošimasj 
rūbų mažiems vaikeliams, nes 
lig šiol labai mažai teko surink
ti rūbų kaip tik gimusiems kū
dikiams; pasitikiu, kad mūsų 
geros širdies moterys stos į j 
darbą ir tinkamai priruoš rū-! 
bus dėl kūdikėlių; vyrai taipgi j 
gali prisidėti savo aukomis dėl! Vasario 11 d., mūsų kolonijoj 
šio darbo, už ką Šalpos Fondas!įvyks dvigubas parengimas, 
bus Tamstoms dėkingas vardan jau visiems yra žinoma, kad 

! tų mažyčių. j Vasario 11 d. įvyks šv. Kazi
miero parapijos metinė vaka
rienė, kurią visa širdimi remia 
visi parapijiečiai, ir dėl kurios 

, pasisekimo daug darbuojasi 
! klebonas kun. E. Gradeckas ir 
rengimo komisija.

Taipgi tą pačią dieną bus pa
minėta ir Lietuvos Nepriklau

somybės šventė, kuri kiekvie- 
jnam geros širdies lietuviui bei 
’ lietuvaitei yra brangi ir arti 
prie širdies. Tam tikslui yra 
ruošiama pritaikinta programa 
su dainomis ir kalbomis, ir tin
kamai bus pagerbti mūsų ka
riai, kurie žuvo kovoje už pa
saulio laisvę ir. kurie tarnauja 
karo tarnyboj.

Kadangi šis parengimas bus 
paskutinis prieš užgavėnes, 
kviečiam visus atsilankyti į šį 

; parengimą, pasilinksminti ir 
i paminėti mūsų tautos nepri- 
įklausomybės šventę. Lietuvi ir 
! lietuvaite, neužmiršk vasario 11 
}d. Atsilankyk į parapijos sve
tainę. M.

bei visoms,

kuri vado-

kurie rinko

Moterų Sąjungos 33-čios į . 
kuopos mėnesinis susirinkimas j v, 
įvyko sausio 21 d., kuriame sek- Į 
mingai svarstyti kuopos reika
lai, ypatingai plačiai kalbėtai 
apie naujų narių vajų ir paska
tinta visas nares pasistengti 
prikalbinti naujų narių. Šiame 

įsusirinkime sąjungietė J. Dič- 
kiėnė perstatė naują narę Elz
bietą Kazokienę, į apšvietos 

lskyrių: M. Jokubaitė perstatė 
naują narę Kotriną Valičkienę 
į pašalpos skyrių; abi narės 
priimtos su džiaugsmu ir tapo 
pirmininkės pasveikintos.

Laukiama ir daugiau lietu
vaičių po mūsų gražia lietuviš
ka ir katalikiška vėliava.

Nutarta po Velykų turėti 
Margučių Vakarą pas sąjungie- 
tę Oną Čirvinskienę, kurios 
svetinguose namuose visuomet 
būna sėkmingi parengimai.

Pirmininkė M. Jokubaitė nuo
širdžiai pasveikino nenuilstan
čią lietuvių tarpe veikėją ir mū- 

' sų kuopos finansų
M. Ramanauskienę 
Karolių, kurie šią 
nėjo savo gimtadienius; j 
keta dėl abiejų sulaukti 
skaitlingų gimtadienių, 
gietė M. Ramanauskienė pavai- 

i šino visas skaniais saldainiais, 
už ką jai širdingai padėkota. 
Taipgi pirmininkės ir visų na
rių tapo pasveikinta nutarimų 

I raštininkė Ona Dėkas ir jos vy-

Ruošiasi Iškilmingai Minė
ti Lietuvos Nepriklauso

mybės šventę.
New Yorko Lietuvių Taryba, 

susidedanti iš įvairių Didžiojo 
New Yorko Draugijų (išski-i 
riant lietuviškus kacapus-komu- 
nistus) per savo išrinktą komi
tetą. darbuojasi, kad ir šių me
tų Lietuvos Nepriklausomybė; 
šventė būtų iškilmingai pami
nėta. Tos šventės minėjimui yra 
paimta patogi ir didelė svetainė 
— Webster Hali. E. 11 Str., ne
toli Broadvvay. Nevv York’e. ku
rioje jau iš eilės trečias Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mas yra rengiamas.

Tos dienos komitetas yra pa
sidalinęs sekančiomis pareigo
mis: pirm. J. Buivydas: progra
mos vedėjas adv. K. R. Jurgėla; 
ižd. J. C. Baltus: sekr. Iz. Lauč- 
kienė: p. Averka ir kiti komite
to nariai talkininkauja ir iš vi
su jėgų darbuojasi, kad sis pa
rengimas būtų sėkmingas

Bus graži koncertinė progra
ma, susidedanti iš solo '.r choro 
dainų ir kitokių pamarginimų. 
kad atsilankiusią publikų nuste
binti.

Sveikinimo kalbas pasakys 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
stovai. Kalbės vienas įžymus 

, kalbėtojas, kuris nušvies dabar- 
. tinę Lietuvos būklę. Bus išneš- 
| tos Lietuvos reikalui tinkamos 
i rezoliucijos, kurios bus pasiųs
tos atatinkamiems pareigū
nams, kad ginti pavergtos Lie
tuvos bylą.

Visas šis minėjimas įvyks 
sekmadienį, vasario 11 d., 1945 

i m.. 3 vai. po piet: durys atdaros 
i nuo 2 vai. p. p. Vakare nuo 7 v. 
i bus šokiai.
i Visų gerų lietuvių pareiga šia- 
I me parengime dalyvauti, visais 
galimais būdais remti šios ša- 

jlies pastangas greičiau karą lai
mėti ir podraug nepamiršti savo 
tėvų šalies Lietuvos, kritiš- 
kiausiame jos momente...

P. N. Korespondentas.

DĖMEESIUI
Sausio 28 d., įvyks LDS 5 kuo

pos svarbus susirinkimas. Kvie
čiame visus narius pribūti į Šv. 
Juozapo parap.. senos mokyk
los kambarį. 1 vai. po pietų.

Didžiai gerbiami LDS nariai 
ir narės, ir “Darbininko” skai
tytojai. nuoširdžiai prašome vi
sų užsimokėti už laikraštį ‘Dar
bininką’. šių metų pradžioje. 
Kadangi vėliau, išaušus malo
niam pavasariui, atsiranda kiti 
reikalai, neturime laiko ar tai 
netenkame noro lankyti susi
rinkimus. Dar vėliau, prasidė- 

buvo veikli J115 vasaros karščiams, visiškai 
-------------- -------_ Meskime tą 
blogą įprotį, atidėlioti dalykus 
toliau, kuriuos galime atlikti 
šiandien. Užsimokėkime dabar. 
S3.00 už metus LDS narių mo
kesnius. o “Darbininko” prenu
meratoriai S4.00; tuomet galė
sime džiaugtis ir skaityti savo, 

, o ne skolintą “Darbininką” per 
i ištisus metus.

IŠVYKO POILSIUI _________
Ponia A. Karlonienė. laidotu- Į GAUKIME NAUJŲ NARIŲ 

vių direktoriaus žmona, išvykoj Kiekvienas iš mūsų turime 
į Floridą poilsiui. Ji rašo, kad giminių, draugų ir pažįstamų, 
maloniai praleidžia laiką, nes kurie yra katalikai, bet neskai- 
sutinka daug lietuvių, ypač iš 
Hartfordo apylinkės ūkininkų.

t I

ANKSTYVA MIRTIS
Sausio 20 d.. 2 vai. naktį 

sunkios ir ilgos vidurių ligos, 
mirė Julė M. O'Day (Matulevi
čiūtė). 42 m. amžiaus. Paliko 
dideliame nuliūdime vyrą Fran
cis. dukrelę Frances ir sūnų Da
nielių. penkis brolius ir ketu- 

■ nas seseris, daug artimų gimi-| 
nių. J. E. vyskupas Keough yra 
jos vyro pusbrolis, kuris pri
siuntė gilią užuojautą.

A. a. Julė O’Day 1___ _____ ,
Demokratų partijoj iš šv. Pran- Peštame juos, 

i ciško Ascižiečio airių parapijoj.
iš kur ir buvo palaidota iškil
mingai Švč. Marijos kapuose. 
Priklausė prie kelių draugijų ir 
jose darbavosi. Prie jos karsto 
sudėta virš šimtas dvasinių bu- 111 
kietų. Lai Dievas būna gailes
tingas jos vėlei.

po

raštininkę 
ir jos vyrą 
savaitę mi- 

palin- 
i dar 
Sąjun-

Gyvoio Rožančiaus 
Paslaptys

!

Sausio 28 d.. 2:30 vai. po pie- 
svetainėje įvyks 

ir apylinkės lietuviųiš šios
kad priklauso-; masinis susirinkimas, kurį šau- 
pelnyta Lietu- ^ia Bendro Amerikos Lietuvių 
pavergtosioms - ■ — _ -Šalpos Fondo (BALF) 29 sky

rius. Susirinkimo tikslas yra 
supažindinti visus lietuvius su 
šios organizacijos veikimu ir 
jos reikšme.

Kaip žinoma, Lietuva ’ yra

I

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

to katalikiškų laikraščių. Ko- Į 
dėl? šį klausim, manau, patys! 
galite geriau atsakyti.

J. Totilas, 
LDS kp. Rašt.

|

I

\
LAIŠKAI Iš LIETUVOS 

Pereitą savaitę p. E. Jekienė 
gavo laišką iš sovietų Rusijos 
okupuotos Lietuvos, 
parapijos. Laiškas rašytas lie

* i tuviškai, 
/ cenzūros
* . Rašo iš šeimyninio gyvenimo.

;
/ 
*1

/ ______ / i klaidingai atspausdintas prane-
v

NEW BRITAIN, CONN
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

Alytaus
~.6- 

bet pašto ženklai ir 
antspauda rusiškai.

T. M.

Anna Kaskas Išpildys 
Koncerto Programą 
Gegužės Tryliktąją 

“Darbininko” No. 3-čiame

Sausio 21 d., Šv. Juozapo pa
rapijos auditorijoj įvyko vaidi-i 
nimas ir koncertas. Vaidinimo: 
ir koncerto programą išpildė, 
Bridgeporto lietuvių par. cho-1 

Iras, vad. varg. A. Stanišausko. • 
'Suvaidino veikaliuką “Trys My
limos” labai gerai. Publikai, ku-; 
irios buvo gana daug, vaidini-į 
mas ir dainavimas patiko.

Trumpai apie darbininkus.

Kur nors Prancūzijoj šiam amerikiečiui patriotas 
prancūzas pafundino šį mažytį šuniuką. Karys labai 
patenkintas šia dovana, nes jis turi daug malonumo su 
šiuo šuniuku.


