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Automobilių Ženklai 
Pardavimui

Šiais metais “Darbinin
kas” išleido gražų sieninį 
KALENDORIŲ. Kiekvie
nas mėnuo atskirai su ati-
tinkamu paveikslu šven- valdžia
cių tr šventųjų pažymėję «na > mokesnius
mais. Katkune yra pareis- ^utomoJbilius
kę, kad toks Kalendorius , ... .,. bes iždas išleidovertas dolerio. z , _ . , *(stamps), kurią turi jsi- 

LDS Centro Valdyba yra gyti kiekvienas automobi-
nutarus kiekvienam LDS įįo savininkas ir už tą žen- 
organizacijos nariui, kuris klą turi užmokėti dabar 
užsimokės mokesnius už $2.09. Tas ženklas galioja 
organą “Darbininką” ir nuo vasario 1 d. iki liepos 
dalyvaus susirinkimuose, i d. š. m. Nuo liepos 1 d. 
duoti dykai. automobilistai turės mo-

Visi lietuviai katalikai, keti už ženklą (stamp) 
kurie dabar įsirašys į LDS $5.00; tai bus metinė mo-

Valsty-
ženklus

organizaciją ir užsimokės 
už organą “Darbininką” 
$3.00 gaus Kalendorių dy
kai.

kesnis.
Ženklai parduodami paš

tų skyriuose nuo sausio 16 
d. š. m.

Jeigu kurioje kolonijoje Jung. Valstybių iždo de- 
dar nėra LDS kuopos arba partmentas reikalauja, 
yra ir nieko neveikia, tai kad kiekvienas automobi- 
dabar yra geriausias lai- listas įsigytą ženklą 
kas įkurti arba atgaivinti? (stamp) priklijuotų prie 
veikimą. automobilio priekinio sti-

Nėra jokio įstojimo mo- kio (windshield glass). Už 
kesnio. Nariai moka tik už nepriklijavima to ženklo 
organą “Darbininką”. viešai yra $25.00 bausmė.

Nuoširdžiai kviečiame -------------
visus veiklesniuosius lie-
tuvius katalikus pasidar-i Pan*Amcrikos Konferencija
buoti katalikiškos lietu-, . —;—;—
viškos spaudos — “Darbi-! Ketvirtadienį, sausio 15 
ninko” platinimo darbe. ’d<Rio de Janeiro, Brazili- 

Prašome Gerb. Dvasiš- J°j» prasidėjo Pan-Ameri-

Kilnus tikslas, kaip piliečiai suprasdami šalies saugumo reikalą atei
na savanoriai ir pasiduoda su savo patarnavimais, reikalui esant. Štai 
vaizdas parodo, kad ir buvusieji paliesti Infantile Paralysis asmenys atvy
kę į policijos stotį registruojasi kaipo priešorinio bombardavimo Warden 
pareigūnai New Yorko mieste.

Prez. Rooseveltas Dėkingas 
Amerikos Vyskupams

VVashington, sausio 15—vieno iš tų parduoti per 
Jungtinių Amerikos vals- mažiausia metus laiko, 
tybių prezidentas Roose- Pardavėjai galės priskai- 
veltas išreiškė Amerikos tyti prie pardavimo kainos 
Katalikų Vyskupams dė- už laikymą sandeliuose, 
kingumą už jų pareiškimą apdraudą ir kitas išlaidas 
vyriausybei ištikimybės ir — maždaug apie $15.00 už 
leidimą naudoti bažnyti- kiekvieną mėnesį, kol bus 
nes nuosavybes karo rei- parduotas.
kalams. Spėjama, kad automobi-

Prezidentas savo laiške lių dirbimas bus sustabdy- 
sako: “Amerikos Katalikų tas sausio 31 d. Išdirbė- 
Vyskupų laiškas man pri- jams leista padirbti 204,- 
duoda stiprybės ir drąsos, 000 automobilių iki vasa- 
nes tai yra liūdymas tai rio 1 d .Taigi atėmus 130,- 
tautinei vienybei, taip rei- 000 automobilių atsargai, 
kalingai karo laimėjimui, pardavėjai galės parduoti 
Priimkite mano nuoširdų 525,000 automobilių, kaip 
įvertinimą Jūsų prižado bus leista valdžios juos 
veikti drauge su vyriausy- parduoti.
be ateities sunkiose dieno- Automobilių pardavėjai 
se. Tose dienose mums bus turi sutikti laikyti auto- 
malonu atsiminti Jūsų pa- mobilius atsargai. Jeigu 
triotišką žygį, pavedant kuris pardavėjas nesutiks, 
jūsų įstaigas vyriausybės tai jis visai gali negauti 
nuožiūrai ir naudojimui, automobilių.
Mes šį karą laimėsime ir -------------

Produkcijos "Caru' 
Paskirtas Nelson

i

Rusai Varosi Prie Smolensko laimėję, neieškosime at
keršyti, bet įsteigti tarp
tautinę santvarką, kurioje 
Kristaus dvasia valdys

Japonai Keršija 
Philipiniečiams

VVashington, D. C., sau
sio 15 — Karo departmen-kių pagelbėti lietuviams kos konferencija. Daly- VVashington D C sau-' Londonas, sausio 15 —Į Yra pranešimų, kad vo- žmonių ir tautų širdis”,

katalikams darbininkams į vauja 20 Amerikos tautų sio 15 _ Prez.’ Rooseveltas Šveicari jos pranešama, kiečiai stato tvirtoves prie —-----—-
susiorganizuoti ir tapti atstovai, kurių tarpe ir paskyrė produkcijos vadu, kad vokiečiai vis traukiasi Lenkijos - Rusijos sienų, HaUJUS AutomoblIlUS Laikys ^2 JaPonai
LDS nariais ir “Darbiniu- Junš- Amerikos Valstybių. kuris spaudoj vadinamas atšal ir rusai >u es{* netoh kaiP paskutinė atsispyri- Atomai
ko” skaitytojais. į Tikimasi, kad visos vals- “caru”, Donald M. Nelson?Smolensko. Į imo linija. Kiti praneša,, „

. ttybes vieningai pasisakys, pavesta visa industri-' Taip pat prifflfešama, kad kad Hitleris šiuo metu te-.Reikalaukite iš Centro į 
sirašymui aplikacijų 
platesnių informacijų apie Įįaį 
LDS kuopų įsteigimą. Ra
šykite:

LDS CENTRAS 
366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

turi 30 divizijų kareivių VVashington, D. C., saū-
_ _ _____~ ___ _____ __> __ - kitus palaiko sio 15 — Kainų adminis-
kokie jo supratimu gali jutęs pavojų pabėgo į pie- naujiems puolimams pa- tratenus,^ Leon^Henderson 

Jung. Valstybių delega- pagreitinti paruošimą ka- tų Rusijos dali. Smarkiau- vasario metu.
cijai vadovauja valstybės ruj reikmenų, kad laimė-si mūšiai dabar eina prie Yra žinoma, kad vokie- 
pasekretorius Suraner jus karą. 5 Možaisko. čiai pirmiau turėjo Rusijo-

;Welles. i--------------------------------------------------------------------------------------------- j je 300 divizijų kareivių.

už karą prieš ašį. Iki šiol ja jįg gali daryti permai- Hitleris buvo atvykęs ) 
ir Argentina laikėsi neitra- nas, pagerinimus tokius,'Smolensko frontą, bet pa- Rusijoje

Maniloj vartoja tokią pat 
taktiką, kaip naciai Pran
cūzijoj.

Japonai įspėjo Man i los 
gyventojus, kad jeigu kas 
sužeis arba nužudys japo- 

praneša, kad 130,000 nau- nijos kareivį arba civilį, tai 
jų automobilių pardavėjų bus sušaudytas. Jeigu kal

bus laikomi tininko nesugautų, tai 10garage įuose
atsargai. j nekaltų būtų areštuoti už-

Nuo sausio 15 d. visi au- štatui.
: J. V. Bomberis Ekspliodavęs
i North Woodstock, N. H.,

LDS 65 kp. susirinkimas įvyks sausio 15 — Šį rytą leidosi

NASHUA, H. H.

sausio 18 d. Prašome visų na
rių skaitlingai dalyvauti ir už
simokėti savo duokles už orga
ną “Darbininką”. Užsimokėju
sieji gaus gražų sieninį “Darbi
ninko” kalendorių.

T. Mitchele, pirm., 
A. Gaidienė, prot. rašt., 

L. J. Nadzeika,' fin. rašt.

PASKAITA APIE 
LIETUVĄ

Gruodžio mėnesy Philadelphi- 
joj, Pennsylvanijos universite
te Prof. Alfredas Senn (šveica
ras, Lietuvis bičiulis) skaitė 
viešą mokslinę paskaitą iš lietu
vių literatūros. Buvo nušviestas 
spaudos draudimo laikotarpis 
ir paskaityta vertimų iš Tumo- 
Vaižganto “Pragiedrulių”.

ieškoti ant kalno Moosi- 
lauke Jung. Valstybių lėk
tuvo, kuris toje apylinkėje 
susidaužė ir ekspliodavo. 
Spėjama, kad tas lėktuvas 
tai buvo Jung. Valstybių 
bomberis.

Mrs. William Ward, poli
cijos viršininko žmona, 
girdėjusi eksplioziją ir po 
to mačiusi paraudusi dan
gų. Spėjama, kad lėktuvas 
sudegė.

ANNA KASKAS
ANGLŲ SPAUDOJ

Priešų Submarinas Bombardavo jiems leidžiąs žiemosmetu* tomobiliai, kuriuos išdir-j^

Tankerj 110 Mylių Nuo N. Y.
; ilsėtis. Tačiau tai visa ne- ^čJai pristatys pardavė- 
! aišku, tikriau yra, kad jam^» bus pastatyti atsar- 
• tarp Hitlerio ir jo karo ge- ^aL jr ^a^ būti neleis nei 
nerolų iškilo ginčai ir ne-

Visa Norness Laivo Jgula Išliko (jyva Bet dar negalima many-

bausmė ir už įvairius kitus 
nusikaltimus, įimant ir už 
“taikos” ardymą.

BRITAI PRALAIMI MALAJUOSE
ti, kad tie pralaimėjimai Londonas, sausio 15 — Raudonieji Briaujasi Į 

Feodosijos UostąNew York, sausio 15 — va ir nei vienas pavojingai Rusijoje reiškia Hitlerio Anglijos vyriausybė pra-Į
Praneša, kad vakar anksti nesužeistas. 'rėžimo sugriuvimą ar vi- ne£a kad Malajuose jų
rytą priešų submarinas Tankeris Norness yra sišką Vokietijos karo pra- kariuomenės pulkai visur
torpedavo Panamanian 9577-tonų laivas ir yra laimėjimą. priversti trauktis atgal Londonas, sausio 15 —
tankerj Norness tik 60 my- Tanker korporacijos sa-į Vokiečiai yra drausmin- prįeš smarkius Japonų Vokiečių radio pripažįsta,
Ii; į pietus nuo Montauk vastis. Prieš 1939 m. tas gi; tiek išvarginti karo puoiimus. kad Sovietų raudonieji lai-
Point, Long Island, arba laivas plaukiojo su Norve- metu, jie dės visas pastan- , . . .......... ,vais įplaukia į Feodosijos

gas, kad karą jie laimėtų. ' Japonai jau giliai įsiver- uostą, kuris randasi Kry- 
Rusijos vyriausybė pra- zė i Malają, užėmė svarbų mo rytinėje dalyje. Naciai

yra ne tik Pacifiko, bet ir neša, kad jų kariuomenė boml’arduo-ia c iP'aukian-
Atlantiko vandenyne. Vi- yra tik 110 mylių nuo b°"lb®rdu°3® „n®‘ng, P Jra -“S US ‘r S U
sus laivus ispėio kad būtu Smolensko, bet tas dar ne- kariuomene 5 a jėgas.sus laivus įspėjo, Kaa outų n tik 150 mylių nuo Singapo- _________
atsargus nuo povandeni- reiškia Hitlerio puolimo

ar visiško pralaimėjimo. re'
Abu priešai nusilpnės be- Anglija pažadėjo į tris
kariaudami. dienas pristatyti pagalbą _______

Tame ir yra mažųjų tau- Malajuose, bet tai padary-’ w,-hino,+on D c 
tų viltis. Maža tėra viltis ti nėra jokios galimybės. Ici s » •
Lietuvai atgauti nepri
klausomybę, jei Hitleris 

VVashington, D. C., sau- laimėtų karą, ir dar ma

110 mylių nuo New Yorko. gijos vėliava.
Visa laivo įgula išliko gy- Taigi priešų submarinų

Svečias Iš Lietuvos Kalbės Ir 
Paveikslus Rodys Norwoode 

Ir Brocktone
Sekmadienį, sausio 18 d.| Kun. dr. A. Deksnys kal- 

atvyksta į Norwood ir į ba labai įdomiai apie Lie-

nių priešų laivų.

Willkie Paskirtas Į 
Darbo Santykių 

Komisijų

5,000 Įstaigų Juodajame 
Sąraše

sau
sio 15 — Jung. Valstybių 

Singapore yra vienas iš valstybės departmentas 
svarbiausių uostų Toli- praneša, kad į juodąjį ša
muose Rytuose, ir britai rašą yra įtrauktos 5,000Brocktoną įžymus svečias tuvą, kaipo nepriklauso- sio i5_Prez. Rooseveltas žiau jei Stalinas. Bet kai neDatek- nroašie^ istaimi su kurin

is pavergtos Lietuvos, ku- mą, Lietuvą Sovietų ir Vo- paslūlž WendeU winkie abi tos galybės bus karo įet Japonai m °s Amerikanetidaro io-
nigas dr. A. Deksnys. kietijos okupacijose ir Lie- bįįvusiam Respublikonu didžiai nusilpnintos, tada ? ?. . , b, . ,. .. ?.

o-r’a ouvusiam n,ebpuoiiKonų u . H ’ jau Jį smarkiai bombar- kio biznio. Sis eKonomims
Tą dieną, 3:30 vai. vaka- i5 I ietu PartH°s kandidatui į pre- ir įe uvai ve us prog duoja jr gajįma tikėtis, karas jau pasiekė ir švedi-

, . --------------- aus paveikslus is Lietu- zidentus, arbitraro vietą atgauti nepriklausomybę. kad britai neteks koionijų ją, Turkife, Šveicariją, Is-
vos- naujoje darbo santykių —

kviečiami komisijoje.

Gruodžio 7 dieną, New York 
Times laikraštyj muzikos ir 
meno sekcijoj tilpo du paveiks
lai mūsų lietuvaitės. Metropoli
tan operos dainininkės Anna 
Kaskas (Katkauskaitės) ryšy 
su atgaivinta Mozarto opera —
“The Magic Flute”. Paveikslai 
traukti laike generalinių repe
ticijų.

Sausio 4 d. tame pačiame laik
rašty sekmadienio numery “ro-
togravure” sekcijoj tilpo Anna^ Roko lietuvių parapijos [Tik ateikite pasiklausyti; • Nuo gruodžio 1 d. mai

re kun. dr. A. Deksnys kai 
bės ir rodys judamus pa
veikslus iš Lietuvos Nor- 
woode, Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos svetainėje, St. 
James Avė.

Visi lietuviai
dalyvauti tose prakalbose? -------------
Jokios įžangos nebus, o tik • Spalių mėn. Vilniaus 
rinkliava Lietuvai Gelbėti mieste išduota 162,482

Panaikino Vasario 22 
Iškilmes

Tolimuose Rytuose. paniją ir Portugaliją.

Massachusetts valstybės
7 vai. vakare kun. dr. A. į Fondui. Bet jeigu kas neiš- maisto kortelės. Žydai į tą gubernatorius Saltonstall

Deksnys kalbės ir paveiks-• gali arba nenori aukoti skaičių neįeina 
lūs rodys-- Brocktone, Šv.į niekas nevers ir neprivers.

Kaskas paveikslas Maddelinos- svetainėje, Šawtelle St., 
rolėj iš operos “Rigoleto”. M G. prie pat bažnyčios.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, sausio 17 d., 2 vai. po pietų pyks Dar- 

(Washington”gimimo’die- bininkų radio programa.
nos) iškilmes valstybės Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 kilo- 

žinių apie Lie- sto kortelės įvedamos vi- sostinėje — State House cycles ir klausytis gražių lietuviškų dainų ir muzikos
dėl karo. iš WC0P stoties, Boston, Mass. -

naujausių __ t .
tuvą ir šį pasaulinį karą. įsoje Lietuvoje.

panaikino vasario 22 d.



Penktadienis, Sausio 16, 1942
V w

, - ,^081 MINKĄS

rnyčio^ Sunefik
Berne, Šveicarija, sausio valstybės, kurios ji bus iš- atleidimo, nes jos mokslas 

15 — Hitlerio pakalikas, tikimas tarnas. yra toks, kad papildyta
Alfred Rosenberg, griežtas 11. Neleista bus Tautinė- nuodėmė yra neatitaisoma 
Katalikų Bažnyčios prie- je Reicho bažnyčioje būti ir nusikaltėlis šiame pa
šas ir “naujos tautinės “oratoriams” tiems, kurie šaulyje prigimties įstaty- 
bažnyčios” skelbėjas, pra- kokiu nors būdu mėgins mu bus nubaustas, 
nešė Vokietijos gyvento- palaikyti Krikščionišką ti- 22. Tautinė Reicho baž- 
jams kokiu būdu bus į- kėjimą. nyčia nepripažįsta teisės
steigta “tautinio socialia- i2 Taatinžs bažnyčios krikštyti kūdikio vandeni-] 
mo bažnyčia . * “oratoriai” bus valstybės ml vardu Šventosios Dva-,

1. Tautinė Reicho bažny- pareigūnai ir pildys vals- S1O^‘ »
čia reikalauja, kad visos tybės įsakymus. 3
bažnyčios ir koplyčios Vo
kietijoje ir jos kolonijose
tuojau jai pavestų visas 
nuosavybes ir jos bus tau
tinės bažnyčios.

2. Vokietijos gyvento
jams nereikės tarnauti

Vokiečiai, naujai gi
musio kūdikio tėvai, turės 

13. Tautine Reicho baž- padaryti priesaiką prie al- 
nyčia reikalauja, kad tuo- toriaus.
jau būtų sulaikyta Šven- 24. Tautinė Reicho baž- 
tojo Rašto spausdinimas, nyčia nepripažįsta ir at- 

Reicho baž- meta Sutvirtinimo Sakra- 
nyčia prižiūrės, kad Šven- mento ir visų pirmą krikš- 
tojo Rašto ir kitų tikybi- to teises.

tautinei Reicho bažnyčiai, nių knygų įvežimas į Vo- 25. Paminėti mokslo me- 
bet pati bažnyčia turės kieti ją butų negalimas. tų užbaigą Tautinė Reicho'

— • 15. Tautinė Reicho baž- bažnyčia sudarys iškilmes,'1
nyčia pareiškia, khd visų kurios bus pavadintos 
laikų svarbiausis doku- “Jaunimo Diena”. Tos iš-į 
mentas — taigi vado vau- kilmės bus laikomos visa-! 
jąs dokumentas Vokieti- jos Didžiajame PenktadiėJ 
jos žmonėms — yra musų n;
vado Hitlerio knyga, ‘Mein I
Kampf’. I 26- Vedybos vokiečių vy-j bent

16. Tautinė Reicho baž- , „ . .. . .,.
kad tos mos bažnyčioje; abu pada
botų iš- rys ištikimybės priesaika 

čia turi vieną nepakeičia- platintas tarp visų gyven- ranką uždėję ant
mą tikslą: sunaikinti tą tojų ir visi vokiečiai pagal

vieną tikslą: tarnauti rasei 
ir žmonėms.

3. Tautinė Reicho bažny
čia bus apribota Reicho 
tautinėse ribose ir jos ko
lonijose.

4. Tautinė Reicho bažny
čia nevers vokiečių prie 
jos prisidėti.

5. Tautinė Reicho bažny-
nyčia prižiuręs, 
knygos mokslas

Krikščionišką tikėjimą, 
kuris buvo atneštas į Vo-

Aviacijos darbininkai Santa Monica, Cal., kuomet gavo extra savaitės užmokestį, per vh 
pie $1,000.00 dolerių, jie nuo vieno langelio gavę, nuėjo prie kito pirkti šalies Apsigynimo \

kokius tikybinius 
atlieka- ženklus.

30. Reicho tautinės baž
nyčios įsteigimo dienoje iš 
visų bažnyčių bus paša-

27. Dešimtoji diena prieš

KIBIRKŠTYS
Brooklyno rusiškos dva

sios lietuvių redaguoja- 
rašo:

jos nurodymus gyventų.
17. Tautinė Reicho baž- Whitsan bus paskirta 

kieti ją nelaiminguose 800 nyčia prižiūrės, kad tos mų diena”, 
metuose, bet kurios moks-įknygos kitos laidos turėtų] Tautin6 Reicho
las yra Pnesmgas vokie- tiek pat puslap.ų ir jos tu- nepripažįsta dienos
cių širdžiai ir protavimui. \ j r -r

6. Jokių pataisų nebus 
leista daryti esančioms
Reiche bažnyčioms. Ičių Šventąjį Raštą, nuims' nyčia

7. Tautinėje Reicho baž-!visus kryžius nuo altorių 
nyčioje nebus mokslinki-J ir kitus tikybinius daiktus 
kų, pastorių, kapelionų, ar sunaikins.
tikybinių ordinų, tikRei-' 19. Jų vietoje bus įstaty- 
cho tautiniams “orato-Jta tai, ką visi Vokietijos' 
riams” bus leista kalbėti.

8. Pamaldos Reicho tau

sei-

vokie- • tiek pat puslapių ir jos tu
rinys nebūtų pakeistas. i ,

18. Tautinė Reicho baž-^S31'03 lr maldos’ 
nyčių atims iš visų bažny-; 29. Tautine Reicho baž- 

uždraudžia gaminti

garbinti iržmonės turės
paties Dievo garbinama, i 

tinėje bažnyčioje bus lai- tai -mūsų švenčiausia kny- 
komos tik nakties metu. Įga “Mein Kampf”, o iš kai- 

9. Tautinėje Reicho baž- rėš pusės tos knygos bus
padetas kardas.

20. Tautinės Reicho

mo, už grąžinimą Lietuve:* 
komunistinei Rusijai.

Bet Amerikos ir viso pa
saulio lietuviai pasitiki A- 
merikos Prezidentui Roo
seveltui, kad jis, kaip lig- 
šiol, taip ir ateityje užtars 
Lietuvą, jos kovoje dėl ne
priklausomybės ir laisvės.

Amerika ir Anglija, ka
da Sovietai okupavo Lietu
vą, tos okupacijos nepri
pažino ir nepripažįsta. Ne
priklausomos Lietuvos at-

komu- stovai, kaip buvo prieš bir- 
nepri-iželio 15 d., 1940 m. teisėti 
kaulas i Lietuvos atstovai, taip ir 

tebėra.
Amerika ir Anglija veda 

karą sunaikinti totalitari
nį rėžimą Europoje, veda 
karą už demokratiją.

Brooklyno ir Chicagos 
parsidavėliai komunizmui 
turi žinoti, kad Rusijoje y- 
ra tik apie vienas nuošim
tis komunistų. Lietuvoje 
taip pat, kada Sovietai ją 
okupavo nebuvo daugiau 
kaip trys tūkstančiai par
sidavėlių, suvarytų iš visų 
kraštų ir požemių.

Parsidavėliams 
nizmui Lietuvos 
klausomybę yra 
gerklėje. Jie dirba visomis 
pajėgomis, kad sunaikinti 
Lietuvos nepriklausomy
bės likučius. Sudarymas 
bendros Lietuvos atstovy-

Imte visi Knkscionybes mag laikraštig „L „ 
ženklai ir visur bus įstety-. -Amerika Anglija ir So- 
ta nenugalimos Vokietijos neveda karą prieš
ženklas svastika. hitlerizmą tuo supratimu,

Iš tų pareiškimų visiems Lietuvoj sugrąžinus 
yra aišku, kad tai yra na- smetOnizmą ar ką nors pa
čių fanatiškas užsidegi- nagaus j smetonizmą”. mas sunaikinti Krikščio-i povė

liams turime priminti, kad 
Amerika ir Anglija neveda 
karą, kad Lietuvoj sugrą
žinus barbarišką komu
nizmą — Sovietus. Prezi
dentas Rooseveltas'pareiš
kė lietuviams, kad Lietu 
vos nepriklausomybė tik 
laikinai užgniaužta. Pa-

nybę ir stūmti žmoniją at-' 
gal į pagonizmą.

Amerikiečiai Laimi Filipinuose
VVashington, D. C. —- Ka-I Kaip tos biblijos bus per- 

;ro departmentas praneša, vežtos per dviejų kariau- 
gen. MacArthur vado- jančių rubežių, tai nepa-

nyčioje vyrai ir moterys, 
berniukai ir mergaitės tu
ri išpažinti Dievą ir Jo am
žinuosius darbus. j aiškinti žmonėms tos kny

10. Tautinė Reicho baž- gos turinį, 
nyčia nuolatiniai dės pas- 21. Tautinėje Reicho baž- 
tangas prisitaikinti prie nyčioje nebus nuodėmių

baž
nyčios “oratoriai” turės

„ ,4. _ . . , , bes užsienyj, kuri atsto
vaujamos karo jėgos Ba- duoda. Tačiau biblistų drąsino lietuvius darbuo- yaut pavergtą Lietuvą 
ten pusiasalyj sunaikino draugijos viršininkas tvir-|tis, o demokratijai laimė- organizavimas lietuviu kaJ 
11 japonų baterijų. Kiek- tina, kad tai nebus jokių’jus karą, Lietuva vėl at- riuomenės rįnkimas auku

--  Ro q f- -i -i ! T * X — * • v v 1 • Lietuvos atstatymui, visaBabtistų kurią turėjo pnes birželio tei komunistamsnuoles. Į. Dr. Newton,
Be to, Amerikiečiai ir Fi- RasauĮi° Susivienynio se-

lipiniečiai sunaikino dau- Pretoriaus pagelbininkas,
15 d., 1940 m. prieš Sovie
tų okupaciją.

yra bai
sus dalykas. Kodėl? Todėl, 
kad parsidavėliai komu-

Pavergtųjų
Likimas

Pirkite Apsaugos Bonus 
Ir Ženklus

THE CALL TO THE COLORSI 

IS A CALL FOR DOLLARS

Dig deep. Strike hard. Our boys 
need the planes, ships. and guns which 
your money will help to buy.

Go to your bank, post office’. or savings and 
loan association. Tell them you want to buy 
Defense Bonds regularly, starting now.

Apsaugos Bonus Galite Užsisakyti
“Darbininko" Administracijoj

BONAI NUO
$ 18.75 (Prinokus gausite $25.00)
$ 37.50 (Prinokus gausite $50.00)
$ 75.00 (Prinokus gausite $100.00) 
$375.00 (Prinokus gausite $500.00) 
$750.00 (Prinokus gausite $1,000.00)

Platesnių informacijų apie Defense Bonds 
ir Stamps galite gauti "Darbininke", 366 W. 
Broadvvay, So. Boston, Mass., U. S. Paštuose, 
Bankose ir kitose įstaigose.

Lietuviai, pavieniai ir draugijos, užsisa
kykite bonus "Darbininke". <

£

gelį japonų tankų. Japonai sa!t°;.kad Sovietų Rusijos, Prezidentas Rooseveltas nistai tik dg[
buvo priversti be tvarkos ™ldz*a davė sutikimą tas ir Anglijos premieras Soviet Rusijos komuni2.
trauktis iš mūšio lauko. biblijas platinti Rusijoje. Churchill, kalbėdamas a-_____  ___________

Amerikiečiai ir Filipinie- Štai ko reikės Sovietų be- pie teikimą paramos So- kada buvo torpeduojamas 
tikrai didvyriškai pa- dieviams komunistams, vietų Rusijai prieš Hitlerį Panamanian tankeris. 

Stalinas juos išmokys ti- pareiškė, kad jie teikia pa-
kėti nors ir iš biblistų bib- ramą ne komunizmui, bet 
lijų. Rusijos žmonėms.

ciai
sirodė Luzon saloje.

Japonai Bombardavo 
Burmos Sostinę

Rangoon, Burma, sausio 
15 — Nuo pradžios Japoni
jos karo su Jung. Valsty
bėmis pirmą kartą susi
laukta

BRITAI PRARADO
8 VALSTYBES

“Draugas” rašo:
“Svarbu gukelti kovos 

nuotaiką nacių pavergtose 
tautose. Kalbant apie Pa
baltijį čia lemiamą .įtaką

Kaip ir kur tas laivas bu- turėtų Rusijos paskelbi- 
vo torpeduojamas yra už- mas, kad ji neturi jokių
drausta pasakoti. Tik vir
šininkai turi teisę kalbėtis 
su išlikusiais gyvais jūrei
viais. Admirolas ruošias a- 
pie tą įvykį raportą.

Kiti išlikusieji gyvi, viso 
jų buvo 42, nuvežti į NewSingapore, sausio 15 — ponai užėmė Tarakaną, O 

pagalbos — oro ir pranešama, kad Mala jos landų salą, turtingą alie- Bedford, Mass. ir Nevv 
sausžemio karo jėgų su- valstybėse Britanija pra- jaus šuliniais. Bet prane-
stiprinimui. _ i rado 8 valstybes. Beliko šama, kad Olandai iš-

Burmos gynėjai sušilau- Johore valstybė britų sprogdino visus aliejaus 
kę daugiau lėktuvų ir ki- kontrolėje. Į šulinius ir kasyklas, kad
tokių karo ginklų daug Tokio radio praneša, kad Japonai negalėtų jais pasi-
sekmingiau galės kovoti Japonijos karo jėgos kau- naudoti.
su priešu. Ijasi su Britais visame Ma- Prieš Japonijos karinę'įgulos nariai išliko gyvi.

lacca pakraštyje, ir kad galybę Olandija ir Angli- 
Britai traukiasi iš Negri jos jėgos neišgali atsilai- 
Sembilan į Johore valsty-

London, Conn.
Panamian laivo įguloje

nebuvo nei vieno Ameri
kiečio. To laivo kapitonas 
buvo norvegas.

Sakoma, kad visi to laivo

pretenzijų vėl okupuoti, 
prisijungti tuos kraštus. 
Tada lietuviai ir kiti žino
tų, kad jų kovos prieš na
cius yra tikrai kovos už 
laisvę. Rusija turi didžiau
sius žemės plotus. Koks 
jai reikalas paglemžti lais
vės trokštančią tautą!”

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis.

30,006 Biblijiį Siunčia 
| Rnsiję

Atlanta, Ga., sausio 15— 
Dr. Louie D. Newton, bap
tistų pryčeris, praneša, 
kad Pietinių valstybių bib- 
listai užsakė pasiųsti į Ru
siją 30,000 biblijų, spaus
dintų Suomijoje.

bę į Gemas, 110 mylių nuo 
Singapore.

Japonai Užima Olandijos 
Salas

Batavia, sausio 15 —Ja-

BURMA SUSILAUKĖ 
PAGALBOS

Rangoon, Burma, sausio 
15 — Nuo pradžios Japoni
jos karo su Jung. Valsty

tiprinimui.
Burmos gynėjai sušilau 

kę daugiau lėktuvų ir ki
bėmis pirmą kartą susi-vtokių karo ginklų daug
latikta pagalbos Oro ir 
sausžemio karo jėgų sus

kyti. Geriiusiar atsilaiko 
prieš užpuolikus Amerikos 
kariuomenė Filipinų salo
se.

Yra manoma, kad Japo
nams pasiseks užimti vi
sas Olandijos rytines sa
las.

Anglija ir Amerika ne
gali taip skubiai pristatyti 
Olandams pagalbos.

14 Jūreivitį Atvežė Laivyno 
Ltgonuien

Nevvport, R. I., sausio 15, 
— Jung. Valstybių latižy- 

kovbti tuvū “Elliš'on” atvežė 14 
j jūreivių, kurie išliko gyvi,

DRAUGE DARBININKE, 
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Vertingas Dr. Pakšto 
Pasitarnavimas

Prof. K. Pakšto brošiūra “The Lithuanian Situa- 
tion” taip rūpestingai ir gabiai paruošta, kad šiame 
sunkiame lietuvių tautos gyvenimo momente ji turėtų 
sudaryti lemiančią nuomonių persvarą mūsų naudai. 
Kada sovietai, apsimetę “politiškos demokratijos” 
vardu, visomis pajėgomis briaunasi į tikrosios demo
kratijos priekį ir reiškia savo laukimas pretensijas į 
Pabaltijo tautas, tai Lietuvos, Latvijos ir Estijos liki
mui gręsia mirtinas pavojus. Jei, neduok Dieve, būsi
mo j taikos konferencijoj Pabaltijo kraštas būtų ati
duotas sovietų “globon”, tai mūsų tauta vėl susidurtų 
su ta klaikia pabaisa, kurios taip ryžtingai nusikratė 
birž. 22—23 d. 1941 m. Tad gi einant įtemptai bolševi
kų propagandai, kad sovietijos santvarka esanti “ge
riausiai sutvarkyta pasaulio demokratija”, būtinai pri
reikė kokios priemonės tai veidmainingai kaukei nu
plėšti ir atskleisti tikrąjį bolševikų veidą. Nebe pirmą 
kartą jau bandyta tai padaryti, bet prieš nuolatinę 
propagandą reikalinga taip pat nuolatinė anti-propa- 
ganda. Tad iš daugelio viena yra ir Prof. Pakšto bro
šiūra. Ji ar nebus tik nuodugniausiai paruošta, smulk- 
meniškiausiai išanalizuota ir tiksliausiai susinteziuota 
bei aprūpinta tinkamiausiomis išvadomis. Ji suduoda 
bolševizmui lemiantį smūgį ir iš jų tariamos “demo
kratijos” padaro tik nuskurusią žvirblių baidyklę. Tai 
ne kokia eilinė nudėvėta polemika, bet visapusiškai 
išstudijuotas kūrinys, paremtas autentingais faktais 
ir socialoginiais ir statistiniais daviniais. Tai eksperto 
geografo, etnografo, socialogo ir politiko padarinys.

Visų pirma Dr. Pakšto brošiūroj pabrėžiama, kad 
Pabaltijo gyventojai buvo tie patys kaip ir dabar, dar 
vario amžiuje (1500 metų prieš Kristų). Tai įrodoma 
archeologinėmis iškasenomis, padarytomis Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj. Istorinias žinias apie Pabaltijų pir
mas paduoda senosios Romos istorikas Tacitas (52— 
117 A. D.). Toliau eina jau patikrinti istorijos faktai 
nuo Mindaugo iki paskučiausių laikų. Seka nepriklau
somybės iškovojimas, niekam nepadedant, tik ko 
smarkiausiai kliudant vokiečiams, rusams, lenkams. 
Pagaliau niekuo nepateisinama brutališka bolševikų 
okupacija. Grįžtama atgal analizuoti nepriklausomą 
Pabaltijo valstybių gyvenimą: pažangą žemdirbystėje,

ASMENINĖ LAISVĖ
II DALIS

Mons. Fulton J. Sheen
KUN. J. A. KARALIAUS 
Premijuotas Vertimas

KALBŲ PER RADIO RINKINYS
Išvertė iš Anglų kalbos

A. V. Atkočius
e

Šeštas Žodis-Tingumas
"ATLIKTA"

Tingumo pavojus ir darbo reikalingumas 
yra gan gerai ir aiškiai nurodyti tuose tri
juose pavyzdžiuose. Nekaltumas be gerų dar
bų nebus daugiau išganingas, kaip toms ap- 
sileidusioms mergaitėms. Tiems gręsia pa
vojus prarasti net ir tą mažumą, kuri turi, 
jeigu jie nieko nedaro. Kitaip pasakius, yra 
galimybė prarasti savo sielą, nieko nedarant! 
Kaip galime išvengti, jei apsileidžiame! Mes 
prarandame savo sielas ne tik už padarytą 
piktybę, bet irgi už gerą, kurį paliekame ne
padarytą. Apleisk savo kūno lavinimą, ir rau
menys sustinga; apleisk proto lavinimą ir 
paikystė turės pagrindą; apleisk savo sielą ir 
pražūtis seka. Kai fiziška gyvybė yra jėgų 
suma, kurios kariauja prieš mirtį, taip dva
siška gyvybė — tam tikrame laipsnyje — jė

r

Bažnyčios Vienybės Oktava Šie nepaprasti įvykiai 
negali nepalikti mums sa
vo įspūdžio. Jei mes nori-

7 . - ime užtikrinti savo išgany-“kad visi butų viena, bintuvą kun pamėgo rivaiom d ti uo.
kaip tu, Teve esi manyje daug skaitytojų. 1908 me- lumo įr kiUs £eia/vesti į 
ir as tavyje; kad jie butų tais jis pradėjo Bažnyčios' laidi Ražnvčią savo 
mumyse viena kad pašau- Vienybes Oktavos judeji-!karštomis maidomis> a i_ 
hs įtikėtų jog tu esi mane mą. Pasirinko jis dienas, marinimai Rožančiaus 
siuntęs . Jo. 17, 21. tarp šy. Petro Ap. Romos kalbėjimu, pasninkavi-

Taip susijaudinęs kalbė- ^osto ®vea^es (sausio ? mais, Oktavos pamaldose 
j jo Išgantytojas po Pasku- d ' \r ®v. Povilo Ap. Atsi- daiyvavįmu Nepasieksime 
tinės Vakarienės savo A- ™timo šventest (sausio 2o Vienybės kurios taip di_ 
paštalams, “kad visi būtų d ) Įr nusprendė kasmet j džiaį trokšta mūsų Išga- 
viena”. Būdamas Dievas to.mis jenomis ypatingo-, nytojag jei neduosim ki- 
Jis aiškiai regėjo ateitį — mis maldomis ir pamaldo- tiems gero pavyzdžio. Rei- 

: įvairias erezijas, atskili- mis prasyti Visagalio kadį kia^ pirma, atnaujinti vi- 
mus, nesutikimus Bažny- su^tų visi atsiskyrėliai i daug gyvenimą panašėti 
čioje. Todėl Vyriausiojo Katalikų Bažnyčią. Patar- daugi^ į ų ^etuvįs 
Kunigo karšta malda pa tikintiesiems priimti^ tur-tų būti geras kata-

Private Ray Wisdom iš Texas, nelupa bulvių per skambėjo: “kad jie būtų ^^likas. Oeras, uolus, Dievą
trumpą laiką, bet sėdi šaly Sgt. Fred Carey, kurį jis mumyse viena . Už tą vie- ’ Oktavos intenci-' Lietuvis nebus pa-
išgelbėjo iš vandens. Wisdom suteikė pirmąją pagelbą “y^ ^1S ir mire ant joms atkalbėti kasdien tenkintas siauru patriotiz-
ir sulaukęs didesnės paspirties išgelbėjo savo vyresnįjį ziaus> Rožančių, pasninkauti irJmU’kuLrs f flk ^ud?"
kariškį. Įdomu, kad šis Bažnyčios kitais apsimarinimais kada dalykai liečia jo

Vienybės judėjimas buvo stengtis atsilyginti Dievui i T.eynę/ ^er ?ls yra PirmoJ 
pradėtas ne kokio kat. ku- už erezijų f/ atskilimo:£eto? ka!allkas’ K?^aU,s 
nigo, bet Anglikonų minis- nuodėmes. 1909 metais jis Karalystes P^etis. 
terio, Tėvo Povilo Jokūbo vįSą savo kongregaciją

pramonėj, prekyboj, bendroj ir aukštesniojoj apšvie- 
toj. Nuodugniai ir visiems prieinamai išdėstoma poli
tinė orientuotė. Pravedama analogija bei palyginimas . . « w
tarp demokratinės ir diktatorinės santvarkos. Tai tik-į Krancos. Šis Dievo tarnas pervedė į Katalikų Bažny

Ateik
Karalystė Tavo!” nuolat 
ant jo lūpų. Dievo meilė ir

ra pamoka apysiaurei pasaulėžiūrai, kuri tik dvi soči-, f™XmtrToj> “LsITmėn “t ?-ŠV’ T^aS’ KjU?* Krauj^nėvdtui būtųpra- 
jalines santvarkas težino: demokratinę ir autokratinę g , g63 J ' j ’ ;iUt,elKe Jo .,k“!lgre?ac‘ja‘lietas, kad visi naudotųsi
Autorius gi teigia, kad yra dar trečioji, kuri tarp tų “ * į°XSngas An- ^^l^ūs TrežX Or Kristaus mirties nu°Pe1' 
dviejų jsiterpia ir gan sėkmingai vingiuoja. Tą trecią-lglikonų ministeris didžiai a™" Tuo metu io drauev nais' padar0 iš jo uolų a’ 
ją vidurkinę santvarką autorius neišgalvojo, bet paė-!gerbdavo Katalikų Bažny- ė susidarė iš dviejų ku- paštalą’ kuri° maldos api‘ 
mė ją tiesiog iš gyvenimo. Jeigu ji yra praktikoje, tai čią ir beabejo tuo atžvil- ni penkių seserių ir de- ma visą Pasau1*- Jis nera? 
reikia ją ir .teorijon įtalpinti. Kai dėl autokratijos ir gįu turėjo įtakos į savo sū- šimts tretininkų broliukų. mus ir susisielo^s’ kai 
demokratijos, tai jų kraštutinumus sudaro Amerika nų, kurs, pagaliau, 1885 Vįsf drauge gyveno mažo-iskaito’ kad dar li.eka 
ir Rusija. Amerika 100 nuošimčių demokratiška, Rusi-’ metais tapo įšventintas je nuosavybėje Graymoor, ^0,000 krikščionių įvairių 
ja 100 nuošimčių autokratiška bei diktatoriška. Kitos Anglikonų ministeriu ir R y. Tėvas Povilas, josios i Rytų apeigų, kurie dar ne- 
valstybės kur nors vidury įvairiais nuošimčiais kaita- paskirtas parapijoj, King- įsteigėjas tapo įšventintas ??vieiįybėn su at. 
liojasi. ston, New Yorke. Jis vis kunįgu pOrą mėnesių po jo' a3*iycia- am i ziai ru-

Dramatingiausią brošiūros dalį sudaro atvaizda- galvodavo apie naują An- atsivertimo. Pranciškonų pi’. .a sugriz ų r
vimas Lietuvos padėties bolševikų despotizmo metu. “AUy- ^du\i‘s PadarS 1912 me? ^yčią. Jis karštai‘Seldžia-
Cia suminėte milžiniški lietuvių ištrėmimai i Sibirą; A^.taia’ . M‘re. “a‘”‘"ga* si už savo brolius ir seseris
raudonasis karas prieš tikėjimą; masines egzekucijos; bėsant ^matė kad VaSar,™8vd’ atskalūnus (nažaležnin-
žudymai be teismo; visiškas panaikinimas laisvės ir tt. ^fu^m rX pa^ kus), už mūsų supasaulė-

Pasmerkiama ir vokiečių politika. Kad ir lietuviai pa- duotį Kristaus Įpėdiniui, visi uoliai dirbo Ameri-į Jusi^ Inteligentiją; žodžiu,
tys prieš bolševikus sukilo iy juos išvijo js Lietuvosi Romoje ir pašvęsti savo Ranadoj> Anghjoj ir už visus Lietuvius, kad jie,
beveik išimtinai savo pasiryžimu, bet vokiečiai oficija-; kongregaciją šv. Pranciš- Itall ;oj. atsiminę savo šventą Tikė
liai jiems to nepripažino, tuo darydami jiems baisią, kui Asižiečiui. Kongrega- ūmo paveldėjimą garbin-
skriaudą politiniu atžvilgiu. Nusikratę bolševikų jun- cijos pirmučiausias tikslas Vienybės Oktavos judė-n . J

buvo sutaikinti Angliko- jimas labai greit pradėjo ga* lst«setll tame Tikėjime 
su Šventuoju Sostą, plėstis Belgijoje, Prancū-; vienybėje iki galo.

go, lietuviai ko aiškiausiai pasisakė už absoliučią ne
priklausomybę ,bet vokiečiai jų užsimojimą tuč-tuo- 
jau sutramdė ir uždraudė dainuoti tautinį himną. Kad 
ir prispaudimo atžvilgiu vokiečiai nėra toki žvėriški 
kaip bolševikai, bet tai tik dėlto, kad jie kur kas už 
bolševikus gudresni. Rusai žiopli ir tamsūs, kaip eili
niai barbarai. Gi teutonai eina prie tokio pat lietuvių 
išnaikinimo, tik visai kitokiais keliais. Iš viso, ir vieni 
ir kiti yra mirtini Lietuvos neprieteliai. Lietuviams su 
jais nepakeliui. Jie nori būt laisvi ir nepriklausomi.

Prof. Pakštas prakalbėjo drąsiai, atvirai, vyriškai. 
Jei jo brošiūra pasiektų platesnius amerikiečių sluoks
nius, ji daug, daug naudos Lietuvai padarytų. K.

gų suma, kurios priešinasi piktui. Apsileisk 
paimti priešnuodį panaikinti kūne nuodą — 
mes mirsime savo apsileidimu. Apsileisk pa
imti įspėjimą prieš nuodėmę — ir mes gali
me pražūti tuo apsileidimu.

Dangus yra miestas ant kalno, taigi mes 
negalime į jį nusileisti; mes turime lipti. Ku
rie tingi lipti, gali prarasti dangaus įgyjimą, 
taip kaip ir piktieji, kurie atsisako jo siekti. 
Lai nevienas pagalvoja, kad jis gali apsieiti 
visiškai be Dievo visame šiame gyvenime ir 
staigiai savyje išvystyti Jam talpą mirties 
valandoje. Iš kur ateis Dangaus talpa, jeigu 
per savo žemiškąjį gyvenimą, mes ją neugdė
me. Žmogus negali įžengti į kambarį, kuria
me dėstoma aukštesnioji matematika ir bū
ti jos palyginimų perimtais, jeigu jis per vi
są gyvenimą būtų nelavinęs matematikos 
skonį. Poetams rojus, bet būtų pragaras 
tiems, kurie niekuomet neišmoko, kaip įver
tinti eilėraščius. Taip ir dangus — Dieviško
sios tiesos ir teisybės — bus pragaras tiems, 
kurie čia gyvendami, tas malones nevystė. 
Dangus yra tik tiems, kurie dirba jį įsigyti. 
Jeigu mes atmetam kiekvieną Dieviškąjį į- 
kvėpimą; jeigu mes prigirdome kiekvieną sie
los balsą; jeigu mes užsmaugiame kiekvieną 
įlanką prie Kristaus — kur gi bus mums Die-. 
vo malonė paskutinėje dienoje? Tie daiktai, 
kuriuos mes apleidome bus mūsų pražūties 
priežastis. Tie daiktai, kurie galėjo padėti 
mums didėti, pasikeitę tada padės mums pū
ti ir nuvysti! .

Saulė, kuri šildo augalą, gali po kita sąly

nūs 
Romoj.

Jis nusipirko nuosavybę 
arti Garrison, New Yorko 
Valstybėje. Galima sau iš
sivaizdinti, koki nepalan
ki buvo Episkopalų ir 
Anglikonų vyskupai ir mi-

zijoje, Lenkijoje ir kitur. 
Pats Šventas Tėvas kas
met atlaiko šv. Mišias Ok
tavos intencijoms, sausio 
18 d. Daugiau kaip tūks
tantis kardinolų ir vysku
pų kreipėsi prie Švento

nisteriai šitam karštuo- Sosto su prašymu, kad vi-

Kun. Pr. Aukštikalnis S.J.

liui! Vis gi, stebėtina, nes 
Tėvas Povilas buvo pats 
Anglikonas. Pradėjo jis re
daguoti laikraštuką — ‘Ži-

siems pasaulyje tikintie
siems būtų įsakyta kas
met dalyvauti šioj Okta
voj.

ga jį nuvysdinti. Lietus, kuris gelbsti auga-1 
lui gyventi ir augti, gali kita sąlyga jį supū- 
dinti. Ta pati saulė šviečia į purvą, kuri švie
čia į vašką. Bet ji sukietina purvą, o minkšti
na vašką. Tas skirtumas nesiranda saulėje, 
bet tuose daiktuose ant kurių ji šviečia. Taip 
ir su Dievu. Dieviška Meilė šviečia į sielą, ku- 
kurį Jį myli ir suminkština jį į amžinąjį gy
venimą; ta pati Dieviška Meilė šviečia į tin
gumo apimtą sielą, Dievą užmiršusią, ir ją 
sukietina į amžinąją prapultį. Dangus ir pra
garas pareina iš Dievo gerumo. Jų skirtu
mas atsiranda iš mūsų reakcijos tam geru
mui, ir iki tam tikro laipsnio, abu yra mūsų 
padariniai. Dievas ir žmogus yra sutvėrėjai, 
bet skirtingose srytyse — dangaus ir praga
ro.

Dabar truputį dėmesio šeštam žodžiui nuo 
kryžiaus: “Atlikta”. Mes turime užbaigti sa
vo gyvenimą, kaip Jis užbaigė savo — ant 
kryžiaus ir niekur kitur! Dangaus vainikas 
bus tiems, kurie gyvena kaip tiesos reikalau
ja, o ne tiems, kurie tik ją dėsto arba klauso. 
Įvykdymas yra parodymas ne to ką mes turi
me, bet koki mes esame. Mums nereikia rū
pintis mūsų sveikata, jeigu mes sunkiai dir
bame Dievo karalystei: Dievas pasirūpins mū
sų sveikata, jei mes domėsimės Jo reikalais. 
Kaip ne kaip, bet vistiek geriau save išdirbti, 
o ne leistis aprūdyti. Žibanti žvakė ant abie
jų galų pasauliui atrodytų kvailystė, bet yra 
geras krikščionių paprotys, nes to geresnė 
šviesa. Tik vienas daiktas gyvenime turi 
reikšmės: būti atrasti Jo vertais, kada Jis

DEFENSE
IC’SAVIRGS

antrą kartą pasaulį atlankys. “Žiūrėkite, bu
dėkite ir melskitės ,nes nežinote, kada bus 
laikas. Bus taip, kaip pas žmogų, kurs, išva
žiuodamas į svetimą šalį palieka savo namus, 
duoda tarnams valią, paskirdamas kiekvie
nam darbo, ir durininkui liepia budėti. Taigi, 
budėkite (nes nežinote, kada namų Viešpats 
ateis, vakare, ar vidunaktyje, ar gaidžiagys
tėje, ar rytmetyje), kad ūmai atėjęs neatras
tų jūsų miegančių. Ką aš jums sakau, sakau 
visiems: Budėkite!”

Ne tik mums reikia saugotis dvasiško tin
gumo, mes turime irgi dirbti papildyti šį gy
venimą. Reikšmingas žodis kovoje prieš tin
gumą yra “atlikta”. Pasaulis mus vertina pa
sekmių atžvilgiu; mūsų Viešpats mus teisia 
sulyg išpildymo ir užbaigimo mums užduotų 
pareigų. Geras gyvenimas nevisuomet sėk
mingas! Sėjėjai nėra visuomet piovėjai. Tie, 
kuriems Dievas davė darbą sėti, gauna atly
ginimą tik dėl to, nors ir jie nesurinko ma
žiausios pėdos į amžinąsias daržynes. Talen
tų palyginime, atlyginimas yra sulig gali
mybių vystymo ir atlikimo užduotų darbų. 
Vieną dieną mūsų Viešpats kai pamatė našlę 
teikiančią auką sakė: “Tikrai sakau jums, 
šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. 
Nes visi tie dėjo dovanų Dievui iš to, kas 
jiems atlieka, o šita iš savo neturto; ji įdėjo 
visą savo išteklių, kurį turėjo”. Jos tai buvo 
maža mokestis iždui, bet josios sielai tas 
veiksmas turėjo begalinės vertės. Ji savo už
duotį atliko ne pusiau, bet pilnai. Tas kas y- 
ra pareikšta pilnu gyvenimu. Bus daugiau
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N. A. Lietuviai Tiesia Pagalbos 
Rankę Savo Broliams

Amerikos R. Kat. Federacijos dus bendradarbiavimas parapi- 
Lietuvai Gelbėti Fondo Valdy- jiečių su uoliais atsidavusiais 
ba pakvietė mane aplankyti savo dv. Vadovais!
Naujosios Anglijos lietuvių ko- SVETAltie pER MA2A 
louijas su prakalbomis ir ta pa- Tuoj p0 mišparų lie.
eia proga parinkti aukų Lietu
vai Gelbėti Fondui.

Jau aplankiau tris kolonijas 
ir visose tryjose vietose paju
tau, kad Naujosios Anglijos lie
tuviai, panašiai, kaip ir kitų 
vietų, labai įdomaujasi Lietu
vos reikalais ir labai brangina 
savo gimtąją Tėvų šalį.
NEKALTO ŠVC. P. MARIJOS 
PRASID. PARAPIJA, 
CAMBRIDGE, MASS. 

buvo pirmoji vieta, kurią ap-

tuviai rinktis į salę, kur papra
stai daromi susirinkimai. Ta
čiau ji pasirodė per maža ir 
klebonas įsakė “praplatinti” — 
užimant kartu ir gretimą mo-' 
kyklos kambarį. Iš visų susi
rinkusiųjų veidų buvo jausti, 
kad juos čia traukė Lietuvos 
meilė.

Klebonas kun. P. Juškaitis 
pasakė įžanginę kalbą nušvies
damas pagalbos reikalą vargs
tančiai Lietuvai ir pristatė svetį

lankiau su prakalbomis ir susi- kalbėtoją. Po kalbų jis pats į- 
pažinau. Praeitame sekmadienį mesdamas savo dešimtinę perė- 
turėjau progos dalyvauti pa- jo per publiką rinkdamas Liet. 
maldose, matyti žmonių pamal- Gelbėti Fondui aukas, o svetys 

tik užsirašė stambesnius auko
tojus, kad jų vardai būtų į- 
traukti į Fondo knygas (Auko 
tojų sąrašas skelbiamas atski 
rai “Darbininke”). Surinkta au 
kų viso $101.50.

TELEFONO SKAMBUTIS
Vos pabaigus darbą Cambrid' 

ge kolonijoj ir geriant šiltą ar
batėlę vakarienės metu, pasi
girdo telefono skambutis iš

durną ir ypač pajusti parapijie
čių artimą ir nuoširdų bendra
darbiavimą su savo klebonu 
kun. Pr. Juškaičiu.

Tą dieną kaip tik klebonas da
vė praeitų metų veikimo ir baž
nytinių įeigų apyskaitą. Ir iš 
pranešimo klausytojai girdėjo, 
kad parapija ne tik kad nebetu
ri jokių skolų, bet dar kasoje— 
banke sąskaitoje turi apie tūk
stantį šiems metams. O buvo South Bostono. Tai uolusis kle- 
laikai, prieš dvidešimts su vir- bonas teiraujasi, kad kalbėto- 
šum metų, kada ši parapija dėl jas nepavėluotų į jo koloniją, 
didelių skolų buvo pasmerkta, petrq PARAPljA

nebeišsimokanti. Tačiau 
energingo, malonaus

kaip
dėka energingo, malonaus iri 
darbštaus savo dvasios vadovo 
ir parapijiečių duosnumo, para
pija ne tik išbrido iš skolos, bet 
net gi įsikūrė savo parap. mo
kyklą, įgijo seselėms mokyto
joms namus ir net gi ruošiasi 
naujos svetainės statybai (jei 
dėl karo medžiagos bus galima 
gauti). Štai ką reiškia nuošir-

Žmones 
Kuriuos Gal 

Žinote

MONA LOGG Naujoje An
glijoje turi padariusi ilgo 
kalbėjimo rekordų, bet ji 

labai kukli—ji sako, kada 
jos vyras pradeda telefonu 
kalbėti apie žuvavimą ar 
golfinimą, tai pralenkia ir 
ją. Reikia pažymėti, kad 
juodu abudu tikrai atlieka 
telefonavimo darbą.

Mes telefonus turintieji, tikrai 
užsitarnaujame kredito ui įkal- 
binimą kitiems įsivesti telefoną 
per tuos visus metus. Bet da
bar, kada yra didelis pasiseki
mas, turime slysti žemyn... Ka
ro reikalai bei programa reika
linga telefono, taigi ilgai kal
bantieji telefonu pasidaro prob- 
liama. Žinote, svvitchboards te
gali aptarnauti tam tikrą kiekį, 
o ne daugiau. Taipgi reikalinga 
tam tikras kiekis ir materijotą 
padaryti svvitchboards, nors tas 
yra ir pirmenybės sąstate.

Jęi kas būtų mums pasakę me
tai atgal, kad mes praponuotu- 
mc sutrumpinti telefonu kalbė
jimą. rodosi netikėtum. Mes ir 
dabar tą nesakome: (Ar sako
me?).

NEW ENCLAND TELEPHONE t TELE6RAPH CO.

SOUTH BOSTONE, 
taipgi, nors turinti dažnai įvai
rių pramogų, bet Lietuvos rei
kalais susirūpinusi. Dar buvo 
visas pusvalandis iki susirinki
mo atydarymo ,tačiau pusė sa
lės jau buvo užpildyta, o pas
kiau ir visai tuščių sėdynių ne
beliko. Klebonas kun. Virmaus- 
kis, rūpestingai viską sutvar
kęs padedant Federacijos sky
riaus Valdybos nariams, kad 
būtų pakankamai sėdynių ir e- 
lektros laidai, kur reikalinga 
nuvesti, pradeda susirinkimą 
pasakydamas įžanginę kalbą ir 
nušviesdamas svečio atvykimo 
tikslą. Iš klebono žodžių paaiš
kėjo, kad ne tik šios prakalbos 
suruoštos Lietuvos Gelbėjimo 
Fondui, bet kad vasario mėn. 
8 d. Federacijos skyrius ruošia 
didelį koncertą, kurio pelnas 
taip pat bus skiriamas Lietu
vai Gelbėti Fondui. Iš šių dar
bų matyti, kaip Bostoniečiai 
lietuviai rūpinasi ištiesti pagal
bos ranką savo broliams nelai
mėje. Toliau paveda vesti susi
rinkimą Federacijos skyriaus 
pirmininkui Adv. Jankauskui, 
kuis labai tvarkingai jį prave- 

1 dė.
, Po svečio prakalbų apie Lie
tuvą ir jos paskutiniuosius var- 

į gus ir nelaimes, buvo pakvies 
i tos 4 poros aukoms rinkti. Da- 
; iyviai parodė, kad Lietuvai au- 
; kų nesigaili. Surinkta viso $111. 
Po to buvo parodyta pora fil
mų.

, KUN. J. PLEVOKO
AUTOMOBILIU

Pirmadienio popietį kun. Jo
nas Plevokas, Švč. Jėzaus Šir
dies mokyklos kapelionas savo 
automobiliu veža į Nashua, N. 
H. lietuvių koloniją, kur vakare 
paskirtos prakalbos.

Šv. Kazimiero parapija yra 
vienintelė lįetuvių parapija šio
je valstybėje. Apie 60 lietuviš
kų šeimų gyvena dar Manches- 
ter. N. H„ kurie atskiros para- 

1 pi jos nesudaro, bet kartą į mė
nesį nuvyksta Nashua klebonas 
jų dvasinių reikalų aprūpinti ir 
lietuviškų pamaldų atlaikyti.

Prieš savaitę dalyvaudamas 
vieno kunigo primicijoj Man-

chesterio katedroj turėjau pro
gos pasišnekėti su katedros ku
nigais. Jų paklausiau apie lie
tuvius. Ir turėjau didelio džiau
gsmo, kada kunigai labai gra
žiai atsiliepė apie lietuvius, gy
rė, kad jie esą tvarkingi, pamal
dūs katalikai ir gerai savo tiky
bines pareigas atlieka.
NASHUA, N. H. LIETUVIŲ 
PARAPIJA
Vyskupo pavesta Tėvams Mi
sionieriams de la Salette tvar
kyti. Klebonauja čia uolus Tė
vas Dr. Antanas Bružas ir jo 
pagelbininkas malonus Tėvelis 
Juozas Buceviėius. Bažnytėlė 
mūrinė raudonų plytų, gražiai 
atrodo, nors ji jau senokai sta
tyta. Lietuviai ją nusipirko iš 
airių, kurie kitoj vietoj pasista
tė naują daug didesnę.

DAUGUMA VILNIEČIAI
Vakare Tėvas Bružas nuveda

į svetainę. Nors šiokiadienis ir 
dauguma dirba fabrikuose, bet 
svetainė pildosi, nes ir čia lietu
viai nori išgirsti ką gero apie 
Lietuvą. Gerb. klebonas prade
da susirinkimą trumpa aiškia 
kalba nušviesdamas svečio at
vykimo tikslą ir jį pristatyda
mas susirinkusiems. Kadangi 
Nashua parapijonys daugumoj 
vilniečiai, atvykę nuo Vikraus 
krašto ,tai jie daugumoj ir įdo- 
mavosi klausimais liečiančiais 
Vilnių ir todėl prašė, kad žudo
muosiuose paveiksluose būtų 
parodytas Vilnius. Jų akys nu
švito, kai išvydo ekrane Vil
niaus katedrą ir Aušros Vaitus. 
Viena, kita lietuvė prisipažino 
senais laikais lankiusi tas šven
tas vietas. Po prakalbų pats 
klebonas padarė rinkliavą. Su
rinkta viso $25.81. (Aukotojų 
sąrašą paduodame atskirai).

Trys lietuviškos kolonijos ap-^ 
lankytos, tai pirmas etapas. Vi
sose radau lietuvių būrius su 
savo dvas. Vadovais nuošir
džiai besisielojančius Tėvynės 
nelaimėmis ir nesigailinčius au
kos nelaimės ištiktiems bro
liams. Naujosios Anglijos lietu
viai darbais parodo savo gilius 
patrijotinius jausmus.

Kun. A. Deksnys.

Išmėginama kraujo nešimas įvykus pareikalavi
mui laike karo, šaukiamose pagalbos vietose. Orlaivis 
prisistatęs į šaukiamą vietą nuleidžia su parašiutu 
nešėją ir ten pat automobilis laukia, kad pristačius į 
paskirtą punktą.

Spaudos Biuletenis
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II. ANGLIŠKOJI 
- SPAUDA

Dėmėtoji šiltinė 
Lietuvoje

“The New York Times 
gruodžio mėn. 17 
Stockholmo praneša, 
sekant vokiškais šaltiniais

Am. Liet. R. Kat. F-jos 
Liet. Gelb. Fondui 
Surinktos Aukos
Nek. Šv. P. Marijos Pr. 
Parap. Cambridge.

Kleb. kun. Pr. Juškaitis $10.; 
Matas Norbutas $10.00; Aleks. 
ir Ieva Potembergai $3.00; Ant. 
Vaisiauskas $2.00; Jadvyga 
Pranckienė $2.00; Marcelė Za- 
veckienė S2.00; Kazimiera Ar
lauskienė $2.00.

Po $1.00 aukojo šie: Prane. 
Paukštienė, Ona Bakšienė, Juo
zas Jasinskas, Aleks. Vinciūnas, 
Bened. Jakutis, Filomena Juo
zaitienė, Ona Marcinkevičienė, 
Povilas Vaitiekus, Monika Moc
kevičienė, Ieva Mockevičienė, 
Joana Bugeliūtė, Uršulė Vaičiu
lienė, Akvilija Šakalienė, Anta
nina Rimšienė, Ona Lukošiūnie- 
nė, Ieva Skarinkienė, Monika 
Kirslienė, Antanina Beniušienė, 
Barbora Pocienė, Marijona Pa- 
laimienė, Ieva Pranytė, Alek
sandra Kapivodienė, Adelė Da- 
brickienė, Apolonija Burokienė, 
Elena Šidlauskienė, Petras Ra- 
daitis, Joana Dildinienė. Izido
rius Kaškauskas, Antanas Sar
gelis ( Juozas Remeika, Ieva Ja
kimavičienė, Pranas Janiūnas, 
Vladas Jakavičia, Eliodoras 
Plekavičius, Juozas Survila, 
Matas Ananis. Mamertas Kali 
nauskas, Pranas Miklusis, Ona 
Radaitienč, Antanas Daukan
tas, Jonas Gudliauskas, Ona 
Novikienė, Jonas Mockevičius. 
Vytautas Santackas, Juozas 
Mockevičius, Vincas Raškevi- 
čius, Antanas Beniušis, Anta-

bėjęs apie pasirodžiusią 
Lietuvoje šiltinę.

Nori laisvų rankų...
“The Washington Daily

News” gruodžio mėn. 19 d.
straipsnyje, “Stalin Puts
Heavy Price on Air Bases

\ , in Russia”, tarp kita rašo:
a “Stalinas yra žinomas

„ - i 4. v- • kaip kietas derybose. VisąBaltijos valstybėse siau- • j - • •_ 1939 m .vasarą jis derėjosi cianti dėmėtosios Šiltines Prancūzijįįr Britais
epidemija ir jos pavojaus rankų Rytu Eu-
esama didelio. : . ‘ropoję uz prisidėjimą prie 

Ten pat pranešama, kad “taikos bloko” prieš Hit-
sekant “Riga Deutsche lerį. Tarp kitų, dalykų jis 
Zeitung” gruodžio mėn. 7 norėjo Latvijos, Estijos ir 
d. žinutė, susisiekimas dėl Lietuvos kontrolės. Ka- 
epidemijos esąs laikinai dangi Britai ir Prancūzija 
sustabdytas tarp Vokieti- negalėjo duoti jam terito- 
jos ir jos okupuotų Rytuo- rijos, kurios joms nepri- 
se sričių, taigi ir Lietuvos, klausė jis staigiai persi- 

Šios žinios apie šiltinę metė į mažiau skrupulingą 
supuola su ankstesniais Hitlerį ,kuris jam visa tai 
spaudoje skelbtais davi- ir dar daugiau pažadėjo, 
niais, kad Dr. Matulionis Pasėkoje, trijų mažųjų 
per Kauno radio irgi kai- respublikų užėmimas kar

tu su puse Lenkijos, dali
nas Skirius, Jokūbas Puzinas, mį Suomijos ir dalimi Ven- 
Benė Jakavičienė, Konstancija grijos bei Rumunijos virto 
Zdanavičienė, Uršulė Žemaitie- istorija. Šiandien, kaip 
nė, Anelė Vilčinskienė, Zofija pranešama, Stalinas tebe- 
Talutienė, Marijona Sundukie- nori “laisvų rankų” Rytų 
nė, Morta Gečienė, Pranas Jan-‘ Europoje.
kauskas, Jonas Gailevičius, Jeigu taip, tai sunku 
Magdalena Jankauskienė. matyti, kaip su jo kaina

Smulkiais suaukota — $11.50. galima būtų sutikti šian-
Viso suaukota $101.50.

Šv. Kazimiero 
Nashua. N. H.

rinkliava Liet Gelbėti 
Fondui 1942-1-12

kęs: “Vokietijos Rytų erd- V., bet visai ne detalės Šo
vė nesibaigia Baltijos Kra- ' vietams. 
štais ar Lenkija. Ji apima — Mes kalbame, — sako 
ir Rusiją”. autorius, — apie santykius

Ta proga tas laikraštis tarp Rusijos ir Baltijos bei 
rašo: “Dabar aišku, kodėl Suomijos iš vienos pusės ir 
vokiečiai naudoja Lietu- apie Rusų žemes, ankščiau 
vos, Lenkijos, Estijos, buvusias okupuotas Len- 
Baltgudijos ir Ukrainos kijos bei Besarabiją, buvu- 
mažuosius kvislingus. Už- šią okupuotą Rumunijos, 
tikrinimas administraci- iš kitos. Tie klausimai ta- 
jos tinkamo funkcionavi- po paliesti M. E. Veinbau- 
mo užkariautose šalyse y- mo gruodžio 27 d. straips- 
ra jiems patikėtas, bet tik- nyje: “Karo pasitarimai 
roji galia yra vokiečių vai- Vašingtone”. Kaip tik šie 
dytojų rankose, Lohse-s— klausimai ir sulošė lemian- 
Rygoje, VVilhelm Kube — tį vaidmenį — tikram ar 
Minske ir Erick Koch — suvaidintam — nutrauki-
Kieve”.

III. RUSŲ SPAUDA
Du reikšmingi mums 

strapsniai 'Novoje Rus* 
skoje Stovo*

mui derybų Kremlio su 
Anglija ir Prancūzija 1939 
metais ir perėjimą Sovietų 
į poziciją “draugystės” su 
Vokietija.

Dabar mes nenagrinėsi
me ,ar tie klausimai buvo

Gruodžio 27 d. šiame Ke- tikromis ar tik naudoto- 
renskio krypties rusų mis priežastimis, tų dery- 
dienraštyj tilpo redakto- bų nutraukimui. Nes ~ es- 
riaus M. Veinbaumo strai- mes Rusijai priklau 
psnis “Karo pasitarimai sos teisės į Besarabi 
Vašingtone”. i žemes, Lenkijos oku

Rašydamas apie pasita-‘P?.kar0 PaSal Pilf' 
rimus Vašingtone tarp rez‘rao uzslman-vnu- 
Prezidento Roosevelto, Ja.tun Y18as ^.ses perz.. 
Churchill'io ir abiejų šalių T6)? “ntykius su Baltijos 
karo vadovybės, redakto- sal,mls ir tSuomlJa' Savąi- 
rius sako, kad tie pasita- “e suprantama yra skir- 
rimai skaitomi prelimina- tu“as tarP ^į08’ aaiP 
riniais, nes juose nedaly- ar ta?P dabar <Wvaujan- 
vavo dar Sovietų ir kiį «os bendrame Rusijos ap-
sąjungininkų vadovybės. ?ynlme> lr. Suomijos nue-

c* o , jusios su ašimi ir esančiosDerybos su Sovietais dėl “ v
- ji kare su Rusija ir Anglija,pritraukimo jų dalyvauti m , , , . . ef , , J Toks pat skirtumas yrabendram kare plane jau , j • - -r , • -, . , . < tarp Rusijos ir Lenkijos,vedamos ir, kaip praneša- , .- t, - - A J •u-- , kaipo Rusijos, Anglijos irma iš gerai painformuotų T ; ,, J . ’ • - , - •- 14.• • ® c? • 4. • 4.- i J. A. V. sąjungininkes iršaltinių , Sovietai sutinka „ .. .. .. ;• • u j i Rumunijos, perėjusios i jųįsijungti į bendrą planą su . „ 4, b . . . . \ . prieš liogen. Kitaip sa-sąlyga, je. sąjungininkai £ Suo8rai ai tei RUmu-

pripažins Sovietų teises į .. ,. ...į, f.. i 4. u zt - 4. nijai teks priimti taikos Baltijos valstybes (Lietu- , , r , .
t 4. •• - ir 4. * \ a sąlygas, kunos atstatys vą, Latviją ir Estiją), Šuo- .b’.. , - ■ ,

.. t, , .. visos Rusijos teises ir kurmiją, Besarabiją ir dalį , ,. i ,T , .. * lemiantis žodis priklausys
J Rusijai, tiesioginiai tų

Tame pat dienraštyje dviejų šalių užpultai. Bal- 
gruodžio 30 d., buvęs Ke- tijos šalių klausimas, kiek 
renskio ministras VI. Le- dabartinė Rusija jas api- 
bedev rašo: laikas pašalin- ma kaipo Anglijos ir J. A. 
ti “kliūtis”! į V. sąjungininkė, yra gry-

Šį žodį jis ima į kabutes, "ai vidujinis federatyvinis 
norėdamas, turbūt, pa- Rusų klausimas. Gana kei- 
brėžti, kad tos priežastys, s^-ai atrodytų tokia prieš- 
kurios kliudo sąjunginin- totalitarinių valstybių są- 
kams susitarti su Sovie- junSa. kurioj vienas, jos 
tais yra tikrumoje per narių reikalautų sumažini- 
menkos, kad būti kliūtimi m0 teritorijos kito iš savo 
tokiame rimtame reikale, sąjungininkų!

Autorius išvedžioja, kad , Balieka z - su
pagrindinę jėgą šiame ka- ^nkija. (šią dalį, mums 
re prieš totalitarines vals- “žvarbią, apleidžiame - 
tybes sudaro Anglija, Ru- Gea' Konsulatas . Toliau 
sija ir J. A. Valstybės. Tad autorius tęsia: mes 1939 
reikalinga ,kad visos kliu- m. buvome tos nuomones, 
tys, kurios neduoda joms kad sąjungininkai privalo 
tarp savęs susitarti būtų patenkinti rusų reikalav.-
prašalintos. Jokių terito- 
rialinių prieštaravimų 
tarp tų trijų valstybių ne
są. Nei J. A. V., nei Angli
ja nepretenduoja į terito

mus, tai būtų visai natū
ralu, jei Rusija kviečiama 
į karo sąjungą, kurios sun
kumas tenka daugiausia 
pakelti jai, ir kur paliečia-

dien daugiau, negu Britai 
ir Prancūzija galėjo 1939 
m. Iš kitos pusės Vašing
tonas ir Londonas yra dau
giau negu pasiruošę pagel
bėti žmonėmis, pinigais ir 
medžiaga kiek galima”.

rijas nei viena kitos, nei'maJos neginčijamai?) 
Rusijos. Nepretenduoja irjteife’
Rusija j bet kokias Angli-i,, Anu° metu sąjunginin- 
jos teritorijas. Bet yra kai kal Padare. dldel« klald»>
kurių liguistų “detalių”. 
Šios “detalės” esančios de
talėmis tik Anglijai ir J. A.

klausydami virš saiko ne
teisėtų Beko ir Rydz-Smi- 

Tęsinys 5-tame pusi.

Vokiečių planai 
Rusijai

Anglijoje leidžiamas

Klebonas kun. dr. A. Bružas,
M. S. — $5.00. Po $1.00 aukojo 
šie: Josepha Andrikienė, Elvi-' 
ra Čepienė. Cincas Mitchell, Ka-I 
zimieras Nadzeika, Petras Ka- “Free Europe” Nr. 51 spa-
rosas, Alekas Sakevieius, Domi- lįų mėn. 17 d., patiekia 
ninkas Valinskas. Teklė Kisie- straipsnį “German Plans 
lienė, Gertrūda Valangcvičienč, fOr Russia.” Jame rašoma, 
Pranas Ilkevičius, Martinas kad Karaliaučiaus Rytų 
Kasperavičius, Antanas Saba- Mugės atidarymo proga
liauskas. Vincas Tamulevičius, 
Agnietė Gįaidienė. Smulkiais su
aukota—^ Viso — $25.81

spalių mėn. 12 d. Vokieti
jos ; Ekonominių Reikalų 
Ministras Į>r. Funk pasa-

NAUJOSIOS ANGLIJOS
KATALIKŲ SEIMELIS

Vasario 22 d., (Jurgio VVashington gimimo die
noj), įvyks Šv. Pranciškaus par. salėje, 94 Bradfęrd 
St., Lawrence, Mass., Naujosios Anglijos Lietuvių Ka
talikų Seimelis. Kviečiame visas organizacijas bei 
draugijas tą dieną prisiųsti atstovus, nes šiuose nera
miuose laikuose yra daug reikalų.

Dienotvarkė ir Seimelio eiga bus paskelbta vpliau.
A.L.R.K. Federacijos N. A. Apskričio Valdyba —

Kqn. K. Vasys, Dvasios Vadas,
Antanas Zaveckas, pirmininkas,

Benediktas Jakutis, raštininkas.



r y „’-t.

1 >

Penktadienis, Sausio 16, 1942 darbininkas

ŠVČ. VARDO DR-JOS 
METINĖ ŠVENTĖ

Sekmadienj, sausio 11 d. per 
mišias 8:30 vai. ryte įvylto me
tinė Švč. Vardo Jėzaus dr-jos 
iškilmė .Per tas mišias 113 vy
rų gavo savo Ištikimybės Kry
žius už tai, kad 1941 m. nei vie
nas iš jų neapleido savo mėnesi
nės Šv. Komunijos. Prieš kry-

LDS Studijų Rateliams
Išleistas lapkričio 17, 1941

3. Maldos Už Prispaustuosius
Pasinaudodami Apaštališka laisve ir artimo mei

lės paskatinti, mes siunčiame sveikinimus ir nuošir
džią užuojautą prispaustiesiems mūsų broliams vys
kupams ir jų tikintiesiems, visose šalyse, kur priešin
gos galybės persekioja tikėjimą ir atima žmonėms są
žinės laisvę. Mūsų karštos maldos yra aukojamos už 
jų išlaisvinimą, kad jie galėtų garbinti Dievą pagal sa
vo sąžinės įsakymus, turėtų laisvę vaikų auklėjime, 
laisvę bendrai susirinkti, kad būtų išlaisvinti iš pries
paudos vergijos ir būti laisvi Dievo sūnūs.

Mes pareiškiame užuojautą tų šalių žmonėms, ku
riems atėjęs priešas uždėjo vergijos naštą; ir tikrai
visiems, kuriems karas atnešė sunkią kančių ir pasi-jžių Pasx entinimą ir jų įsdahnp
aukojimo naštą, Mes negalime per griežtai pasmerkti ...... , _

„ J , . r .. ° . . . . . sj išrinktą vyrų būreli ir darnežmonišką žydų persekiojimą varom, Įvairiose šalyse/ iMšstė tų kryžlų pr
šioje didžio skausmo valandoje .kasdien prie Die-Į Tarp dauge, mmčlų kurlaa

vo altoriaus mes atsimename visus nekaltuosius, ku- pamoks)ininkas pareiškė, viena! 
rie taip skaudžiai kenčia karo metu, kurie neteko na- įstrigo visiems, būtent, kad tas 
mų, buvo ištremti ar įkalinti, ir visus, kurie yra nelai- kryžius ,tai yra gražiausias įro- 
mių ar ligų paliesti. Mes prašome tikinčiuosius kas- dymas meilės tarp Išganytojaus 
i;°n, drauge su Mumis, aukoti savo visas maldas už ir to vyro, kurs tą kryžių užsi- 
a \ , įspaustuosius Žmones. I tarnavo. Namuose ant sienos

________________ (Dievo Kančia primena žmogui
Jėzaus meilę dėl žmogaus, o vy
rui pelnijusiam tą kryžių pri
mena jo pasišventimą tikėjimo

Mūsų Šalies Apgynimas
Mes visa širdimi pritariame ir prisidedame prie 

mūsų šalies apgynimo. Vyriausybės vadai yra susirū
pinę, ištikimieji piliečiai pasiskirstę nuomonėmis kaip 
mūsų šalis turėtų laikytis šiuo metu. Šiame kritiška
me momente, kada kiekvienos šalies gerovei gręsia 
pavojus sunaikinimo ir kada diktatoriai yra užsibrėžę 
sunaikinti religiją, mes čia norime pakartoti Katalikų 
Bažnyčios nusistatymą, amžinos atminties Popiežiaus 
Leono XIII žodžiais:

“Visagalis Dievas pavedė žmonijos valdymą dviem 
valdžioms, būtent, bažnytinei ir civilinei; pirmoji turi 
rūpintis dieviškais reikalais, antroji žemiškais. Kiek
viena jų savo srityje yra vyriausia, kiekviena turi nu
statytas savo ribas! tas ribas nustato prigimtis ir ypa
tingas jų tikslas taip, kad kiekvienas veiksmas yra pa
čios prigimties teisių apsaugomas. Bet kadangi abi 
valdžios valdo tuos pačius žmones, nors ir skirtingose 
srityse, tačiau gali būti atsitikimų, kad abi valdžios 
prisiskirtų sau teises, kurios joms nepriklauso. Už tai 
Dievas, kuris visa žino, kuris yra abiejų valdžių Įstei
gėjas, nustatė kiekvienos jų veiksmo sritį, kad taip 
jos viena kitai nebūtų priešinga žmogaus valdyme. 
Nes valdžios, kurios yra, yra Dievo įsteigtos”.

“Jei būtų kitaip, tai apgailėtini ginčai ir nesutari
mai atsirastų ir neretai žmonės, kai pakeleiviai susto
ję kryžkelyje, abejonėje ir susirūpinime, nežinotų ku-

KUN. DR. L. MENDELIS,
Šv. Alfonso lietuvių parapijos 
administratorius, nuoširdus ir 
uolus “Darbininko” bendradar
bis ir rėmėjas. Kunigavimo su
kakties proga sveikiname!

bažnyčia atkartojo
dėliai, yra išraiška tos meilės, dr.jos ^6^^. Negalima šios 
kurios akstinamas tas vyras, ne
žiūrint nei karščių, nei šalčių, 
nei tolumos nuo bažnyčios, pasi
stengė kas mėn. per visus metus 
pribūti antrą mėnesio sekma
dienį ir priimti Jėzų į savo širdį 
šv. Komunijoj.

Kaip kitais metais taip ir šį
met buvo tėvų su sūnais, buvo 
du ir trys broliai vienoj šeimoj, 
kurie pelnijo tą ištikimybės 
ženklą. Strazdauskų trys bro
liai: Valerijonas, Antanas ir rįe gąvo 
Juozas per 12 metų neapleido Red.), 
nei vieno mėn. Šv. Komunijos.1 
Buvo ir kitų vyrų. kurie nuo 
pat įsikūrimo Švč. Vardo dr-jos Tarytum tik vakar atvažiavo
mūsų parapijoj neapleido Die-' į Baltimorę kun. dr. Mendelis, o

Trejybės bažnyčioje Wilkes- 
Barre, Penna. Pradėjo darbuo
tis Baltimoriečių lietuvių tarpe 
1928 m. rugsėjo mėn.

Per savo 14 kunigavimo metų 
kun. dr. Mendelis žymiai pagel
bėjo mūsų įžymiam išeivijos pa- 
triarkai kun. Juozapui Lietuvni- 
kui, per 48 metus Šv. Alfonso 
parapiją vairuojančiam Klebo
nui, parapijos darbe. Daug pasi
darbavo mūsų bažnyčios pagra
žinime ir užsitraukusios skolos 
panaikinime. Taipgi daug prisi
dėjo prie išgarsinimo Stebuklin
go Medalikėlio P-lės Švč. Nove- 

Inos Baltimorės mieste ir kitur. I 
I Nors jau turi virš 40 metų. ta
čiau dirba nepailstančiai. Atos
togų metu lanko vasarinius 
kursus, ieško naujų minčių, stu- 

'dijuoja, kad surasti geriausius 
. būdus praplatinti Kristaus ka- 
1 raliją čia ant žemės.

Per pereitus 5 metus kun. dr. 
Mendelis išmokino ir pakriks- I
tino virš 100 naujatikių. Kaiku-į 
rie iš tų priklauso mūsų parapi-’ 
joj. Keli naujatikiai vyrai gavo 
Švč. Vardo ištikimybės kryžius 
pereitą sekmadienį. Kun. dr. 
Mendelio obalsis panašus į Šv. 
Jono Bosko šūkį: “Duokit man 

i daugiau nekatalikų mokinių 
I mokyti ,o aš būsiu gan laimin-i

Švč. Vardo S38 *r turtingas”. Kun. Jonas 
Bosko sakydavo: “Duokit man 
sielas, o visą kitą sau galite pa
silaikyti”. Iš pasikalbėjimų ir 
kun. dr. pamokslų dažnai girdi
me prašymą: “Melskitės, kad aš 

Linkint kun. 
dr. Mendeliui ilgiausių metų 
Kristaus vynyne, pridera pa
reikšti: Dieve jam padėk pa
čiam tobulėti ir kitus vesti 

i šventumo keliais. Ilgiausių me
tų!

New Yorko Emergency Squad tikrina dėžę bom
bų Manhattan Centre.

Spaudos Biuletenis
(Pradžia 4 pusi.) Į brolius ii* seseris. Ji išdavė 

glo “protestų” ir bijodara.l įoklus vyrus kaip Adomas
“įžeisti” jausmus Baltijos! Mickevičius ir Juozas PU- 
-Tį įsudskis, abu lenkai, kurie

...Kai kurie dalykai taip!lkl paskutiniai savo gyve-
aiškūs, kad dėl jų negali"11110 dienai ,labiau uz. vlsa 
būti ginčų. brangino Lietuvos žemę.

Ir tada .pagaliau, baigsis kun(* f* «ira« ‘idk dauS 
tie su užsispyrimu dabar kllų ienkų Patr,ot« • 
kartojami “šnibždėjimai”,! . ^alP’ mum® rodos, tei- 
kad "tarp sąjungininkų iral"gai autore .lsPeJa’ kad 
Rusijos egzistuoja kokie drauSai Lr P?esal « krlt“ 
tai suomiško - baltiško -:kuosl5 uz toklą Salvose":( 
lenkiško pobūdžio sunku-lr ra^’mą' ““ nu0 tos 
mai”, baigia autorius. !krltlkos susilaikysime nes 

, x . . .' , j skaitome, tai kas pasanyta
išvykę i v I' • „ St;a!pSmai yra perdaug pikta ir že- 

ykf 1 kartą Įrodo, kad rusų bol- mįau vįsokjos kritikos.
sevikų, monarchistų ar ru- ________
sų socialistų nuomonės vi
sai nesiskiria, kuomet pa- “The Evening Star” išei- 
liečiami interesai “edinoi n4s Vašingtone, gruodžio 

22 d. antrašte: “Mi-

metinės šventės minėjimą už
baigti nepriminus didžius nuo
pelnus tos dr-jos uolaus dvasios 
vado kun. Antano Dubinsko ir 
jo padėjėjų, kaip tai Strazdaus-į tapčiau šventu 
kų brolių, Felikso Rėkaus, Ka
zimiero Vilčinsko, Bušio Mauri
cijaus, Makarausko Juozo, sū
naus ir Juozo Zakarkos sūnaus. c 

(Kitą savaitę penktadienio 
“Darb.” numeryj tilps, Šv. Vai
do draugijos narių vardai, ku-

ištikiftiybės kryžius.! NUOTRUPOS
l Ponia Ona Ivoškienė ir jos

------------ , sūnus Antanas buvo
Scranton. Penna. dalyvauti p. 
Stravinsko tėvo laidotuvėse. I- 
voškų duktė Veronika yra vedu-

SUNKU TIKĖTI

vo Stalo nei vieno mėnesio. Toks štai ketvirtadienį, sausio 15 d. s* Martyną Stravinską, velionio 
pasirodymas yra tikra pažiba jam sukako 14 metų kunigystės sūnų. Išvažiavo sekmadienį, 
mūsų bažnyčios, mūsų parapi- įr 14 metų šv. Alfonso parapi- sausio 11 d., grįžo penktadienį, 
jos. Tie ištikimieji vyrai savo joj> Kuomet atvyko į mūsų tar-' Sekmadienį, sausio 18 d. Tre- 
ištikimybe, savo darbais, rodo pą 4928 metais, tai buvo gan- tininkės eis prie Dievo Stalo 
visiems kelią, kaip rūpintis tais das> kad jjs gaies pabūti tik 6 būry. Po pietų turės savo meti- 
dalykais, kurie yra mūsų dan- mėnesius. Praėjo jjau ne 6 mė- nJ susirinkimą ir valdybos rin- 
giškojo Tėvo, kaip ieškoti to nėšiai, bet du kart po 6 metus ir

riuo keliu eiti. Dvi valdžios duotų įmonėms priešingus | vieno reikalingo daikto, apie kaip girdėti nei nemano jis ap-
įsakymus ir tada jie negalėtų nei vienai jų tinkamai 
išpildyti savo pareigų. Bet taip spręsti apie Dievo iš
mintį ir gerumą yra priešinga žmogaus protui. Viena 
tų valdžių turi pareigą rūpintis šmonių žemiškąja ge
rove, kita, dangiškąja jų laime.

“Taigi kas tik iš žmogiškų dalykų yrą švento po
būdžio ,kas tik, ar savo prigimtimi, ar tikslo siekimu 
liečia sielų išganymą, ar Dievo garbinimą, visa tai 
priklauso bažnytiniai valdžiai ir jos sprendimui. Ir vi
sa, kas liečia civilinę ir politinę tvarką, teisingai pri
klauso civilinei valdžiai. Pats Jėzus Kristus pasakė, 
kad kas ciesoriaus reikia atiduoti ciesoriui, ir kas pri
klauso Dievui reikia Dievui atiduoti”.

Pągarba Ąptorį(ę(uį
Apmąstydami tuos prakilnius Popiežiaus Leono 

XIII žodžius, mes suprantame, kad visa teisėta val
džia yra iš Dievo. “Kiekvienas tepasiduoda aukštes
nėms vyriausybėms, nes nėra valdžios, kaip tik iš Die
vo; kurios gi yra, jos Dievo įstatytos” (Rom. 13, 1). 
Nepagarba autoritetui, bažnytiniam ir civiliniam, y- 
ra smerktinas dalykas. “Sumišimo valandoje”, mes 
apgailestaujame pasielgimą tų žmonių, kurie neturė
dami jokio autoriteto, mėgina įtikrinti kitus kokio 
veiksmo Bažnyčia turėtų imtis savo aiškiai nustatyto
se ribose. Pripažindami diskusijų laisvę ir net kritiką, 
ką mūsų demokratinė valdžia leidžia, mes raginame 
visus gerbti mūsų vyriausybės autoritetą, nes visa tei
sėta valdžia yra iš Dievo.

Klausimai Apsvarstymui

1. Už ką vyskupai prašo tikinčiuosius melstis?
2. Kaip Amerikos piliečiai privalo laikytis šiuo metu?
3. Kodėl reikalinga gerbti ir klausyti teisėtos valdžios?
4. Kokios dvi valdžios yra skirtos žmonijos gerovei?
5. Ar Bažnyčia yra priešinga civilinei valdžiai ?

nedelimoj” (vienos neda- men- 
lomos... Rusijos). Tarp Jo- nister says Lithuania is 
ano Kalita (rusų žemių Aligned Against Axis”, ra-
rinkiko) 
mo nėra.

ir Stalino skirtu

kurį Kristus kalbėjo Mortai Be- leisti mūsų bažnyčios iki Arki- 
tanijoje. vyskupas nepaskirs jį kur kitur.

Pamokslininkas pasakė, kad Kun. dr. Mendelis buvo įšven- 
tos mėnesinės Komunijos, tai tintas kunigu Romoje šv. Jono 
brangūs akmenys, kuriuos išti- Laterano Seminarijos koplytė- 
kimieji vyrąi įmūrijo į savo am- Įėję 1928 m. sausio 15 d. Po 
žinasties rūmus. Visi žinome, įšventinimų buvo jam Arkivys- 
kad gyvename pavojingais lai- kupp leista pasilikti Romoje iki 
kais. tačiau vyrą, kurs eina prie vasaros, kad išdavus kvotimus 
Dievo Stalo kas mėnesį nei koks daktarato laipsniui. Tais metais 
pavojus, nei kokia nelaimė ne- liepos mėn. jis aplankė savo gi- 
užtiks neprisiruošusio. Pati mir- minės Lietuvoje ir atnašavo sa- 
tis negali tokio kataliko išgąs- vo pirmąsias iškilmingąsias mi- 
dinti, nes gyvendamas vienybė- šias Viekšniuose.
je su Dievu jis yra užtikrintas Grįžęs Amerikon, pirm atva- 
amžino gyvenimo po mirties. juosiant į Baltimorę, kun. dr. 

Po kryžių išdalinimo, visa Mendelis laikė sekundicijas Švč.
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kimą.

Kalėdų bažnyčios vainikai ir 
kiti papuošimai buvo nuimti pe
reitą trečiadienį, užsibaigus 
Trijų Karalių oktavai.

Sekmadienį, sausio 18 d. pra
sidės 8 dienų maldos išprašy
mui atsivertimo nusidėjėliams 
ir visiems nuo tikros avidės at
siskyrėliams. Pamaldos bus lai
komos kas vakarą 8 vai. Tą patį 
sekmadienį yra pagarsinta ant
ra rinkliava Katalikų Bažnyčios 
misijoms. Arkivyskupas savo 
laiške prašė kiekvieno darbinin
ko paaukoti bent vieną dolerį 
misijų reikalams.

Girdėjau, kad poniai Konstan
cijai Adomaitienei bus daroma 
operacija. Randasi Mercy ligo
ninėje. Prašo savo pažįstamų 
pąsimelsti.

Serga jau keli mėnesiai Ona 
Kisielienė .Guli namie. Mamytės 
ligoje rūpinasi ja jos duktė po
nia Pazneikienė.

Šv. Alfonso parapijiečiai, ku
rie pasižadėjo sumokėti $50.00 
į du metu Arkivyskupo dr-jon 
pavargėliams šelpti didžiumoj 
jau pilnai atsiteisė, nors dar nė
ra metų kaip tas vajus buvo va
romas Baltimorės mieste. Valio, 
mūsų lietuviams, kurie visuo
met atsižymi labdaringuose
darbuose!* ■**

Pereitą savaitę kun. dr. Men
delis buvo išvažiavęs kelioms 
dienoms pailsėti. Jo brolis kun 
Jonas pagelbėjo kun. Dubinsku 
atlikti novenos pamaldas pirma
dienį ir antradienį.

IV. KNYGŲ 
APŽVALGA 

Lenkė sako, kad Lietu
va už visus kalčiausia

so: “Dr. Povilas Žadeikis, 
Lietuvos Ministras Va
šingtone šiandieną prane
šė, kad jo tauta pageidau
ja būti laikoma pusėje tų 

' valstybių, kurios kovoja 
! prieš Ašį ir savo vyriausy
bės vardu pareiškė gilią

“My Name is Million”. simpatiją ir visišką pasiti- 
Šitokiu pavadinimu 1940 kėjimą Amerikos ginkluo- 
m. pseudonimu vienos len- tųjų pajėgų pergalės zy
kęs išleista knyga. Autorė giais.
aprašo savo įspūdžius Vo- “Dr. Žadeikis sakė, jis 
kieti jos - Lenkijos karo žiūrįs į Atlanto Chartą 
metu 1939 m. Ji tais me- kaip į Lietuvos respubli- 
tais, kartu su tūkstančiais kos tautinės laisvės atsta- 
kitų lenkų pabėgėlių atbė- tymo laidą, kuri neegzis- 
gusi į Lietuvą. Iš ten išvy- tuoja vokiečių pajėgoms 
kusi Vakarų Europon. To- jo kraštą valdant, 
je knygoje autorė tarp ki- “Prezidento Roosevelto 
ta šitaip rašo: ir Premjero Churchill’io

“Aš būsiu draugų ir prie- Atlanto Charta pareiškia, 
šų kritikuojama, kad tai jis priminė, kad “suvere- 
sakau, bet vistiek sakau, ninės teisės ir nepriklau- 
Lietuvos kaltė yra dargi somybės turėtų būti atsta- 
didesnė negu pirmųjų tyta toms tautoms, kurios 
dviejų (suprask Vokieti- yra jų prievartos keliu nu
jos ir Sovietų). Daugiau stoję”.
šeši šimtmečiai kai lenkų “Nors Lietuvą maža tau- 
ir lietuvių tautos sujungė ta ir jos geografinė padė- 
savo istorijas, savo inte- tis nepavydėtina, Minis- 
resus ir savo kraują. Tik tras sako, “ji atsisako būti 
tų dviejų tautų priešų va- palaidota gyva arba būti 
lia jas teatskyrė. Aktas, paaukota didžiųjų kaimy- 
kuriuo Lietuva, po pasku- nu naudai. Lietuva turi 
tinio karo, pasidarė nepri- turtingas istorines tradici- 
klausoma respublika buvo jas, kurios sudaro jos sie- 
tiesioginiai Vokietijos ins- los dalį ir ji turi noro ir 
piruotas, kaip jis bebūtų sugebėjimo vesti nepri- 
paviršutiniai perstatomas, klausomą gyvenimą nesi- 
Pripažindama Penktąjį kišdama į teisėtus savo 
Padalinimą, užgrobdama kaimynų interesus”.
ir okupuodama Vilnių, Lie-’ ---------------
tuvos respublika ne tik Vargas protingus žmo- 
išdavė heroišką ir bejėgį nes padaro dideliais, o 
kaimyną. Ji išdavė savo kvailus pražudo.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Sėkmingos Prakalbos 
Lietuvos Naudai

Cambridge, Mass. — Sekma
dienį, sausio 11 d. parapijos 
svetainėje įvyko prakalbos ir 
judamieji paveikslai. Kalbėtoju 
buvo įžymus svečias iš Lietuvos 
kun. dr. A. Deksnys.

Kun. dr. A. Deksnio kalba bu-: 
vo labai įspūdinga ir jaudinanti, 
nes jis smulkiausiai nupiešė 
bolševikų kruvinuosius darbe
lius, jų vienų metų šeimininka
vimo Lietuvoje

Po prakalbų buvo rodomi ju
damieji paveikslai apie Lietuvą 
ir kitas pasaulio vietas.

Prakalbų tikslas buvo, kad 
sukėlus pinigų pagelbėjimui 
Lietuvos tremtiniams, kurie 
kenčia badą, skurdą, ir šaltį 
šaltuose Sibiro laukuose ir ki
tuose kraštuose.

Klausytojų svetainė buvo 
kimšte prisikimšusi; matėsi ge
ras skaičius ir tokių, kuriems

Lietuvos reikalai pirma nei 
kiek nerūpėjo. Jiems būdavo 
brangi matuška Rusija. Šį kar
tą klausėsi su dideliu žingeidu
mu kalbėtojo žodžių, ir ne sykį į 
skaudžiai atsiduso, o kada bu
vo rinkliava, tai davė net po 
stambią auką. Tai ženklas, kad 
kai kurie iš suklaidintų lietu
vių praregėjo ir pradėjo bjaurė
tis bolševikų kruvinuoju teroru, 
nes jie gal jaučia ar žino, kad 
jų tėvai, broliai, ar draugai bu
vo kankinami ir gal dabar yra 
kankinami Sibiro tyrlaukiuose. 
Džiaugiamės, kad kaikurie ko
munistų suklaidinti lietuviai 
grįžta į tikrąjį kelią. Yra mažas 
būrelis, kuriems dar akys ne- 
prasiveria, bet vis dar garbina 
komunizmą. Gal jie ir liks am
žiui akli. Pagelbėjimui lietuvos 
tremtiniams per rinkliavą su
rinkta $101.50 aukų. Po dešimtį, 
dolerių aukavo: kun. P. J. Juš
kaitis ir p. Matas Norbutas.j 
Cambridžiaus lietuviai duosniaii 
atsiliepė į savo tremtinių brolių 
dejonės balsą.

mas' nes jaunimas trokšta, kadi 
kuogreičiausiai būtų pastaty
tas naujas klūbas ir svetainė. 
Reikėtų šiame darbe ir tėvams 
daugiau atkreipti domės, ir pa
dėti klūbiečiams ir savo jauni
mui ne žodžiais, bet darbu.

Parapijos klebonas kun. P. J. 
Juškaitis kreipiasi į savo para
pijos jaunuolius, išeinančius į 
kariuomenę, kad visi išeinantie
ji paduotų jam savo vardą ir 
pavardę ,ir kada išeina. Klebo
nas nori turėti išėjusiųjų sąra
šą.

Pirmadienio vakare gaisras 
sunaikino Institute Hali, Cam
bridge St. Gaisro metu prieš 
kurį grūmėsi, Cambridge, So- 
merville ir Belmont ugniage
siai, žuvo vienas ugniagesys, 
William Davidson, vienas kri
tiškai sužeistas ,ir keletas leng
vai sužeistų. Institute Hali bu
vo pastatyta 1800 m. Hali liko 
visiškai sunaikinta. Nuostoliai 
siekia $75,000. A. D.

LAWRENCE, MASS.
Mūsų vikaras, kun. J. Ska

landis, išvažiavo atostogų. 
Grįš šeštadienio vakarą, sausio 
17 d.

January SALE Sausio Mėnesio IŠPARDAVIMAS
I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, skelbia 

JANUARY SALE — didelį kailinių išpardavimą, kuriame Naujosios 
Anglijos ponios ir panelės galės nevien daug susitaupyti pinigų, bet 
pasirinkti elegantiškus kailinius pagal naujausios mados ir įsigyti la
bai prieinamomis sąlygomis.

Karo laiku viskas kyla, bet I. J. Fox kompanija dar kailinių ne
pabrangino, nes ji buvo daug jų prisipirkusi, pirm negu viskas pa
brango. Už tai I. J. Fox krautuvėje galėsite tikrai gauti puikų barge- 
ną.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnau
tų kailinių ekspertas — žinovas, tai yra p. Bernardas Koraitis. Per 
jį pirkdamos gausite specialę 10 nuošimčių nuolaidą, kurios kur kitur 
ar per kitą nardavėjątą negaus.

Kiek yra žinoma, a- 
teinančią žiemą kaili
nių kainos gali pakilti 
iki nenkias dešimts 
nuošimčių. Taigi, kam 
laukti kainu pakylant, 
kada šiandien galite 
taip pigiai ir geromis 
sąlygomis įsigyti.

Laukiame Jūs.
Ali WASH1NCTON STREET

Boston, Mass,
lt

žiai darbuojasi parapijoje. Pra- įvairią dainų programą, kurią1 ŠV. ONOS DR-JOS SUKAKTIS St. Paulauskas parodys labai į- 
dėjo naujų narių vajų. Tikisi, išpildė par. moterys ir Šv. Onos- Sek. sausio 11 d., vakarop, Šv. domią filmą iš Jungt. . Valst. 
kad daug jaunuolių įsirašys į dr-jos vaidintojų grupė. Ji taip-, Onos dr-ja iškilmingu susirinki- kariuomenės gyvenimo. Tikima- 
kuopą. gi vykusiai išvertė į lietuvių 'mu ir šaunia puota paminėjo si, kad į šią jaunimo sueigą su-

-------------- ‘ kalbą “God Bless America” ir: dr-jos 20 metų gyvavimo su- sirinks visas Providence lietu-
Vincas Kudirka, Jr., gyv. pati labai žavejančiai sudaina-! kaktį. Per skanią vakarienę, ku- vių jaunimas ir smagiai bei

William J. Chisholm
GRABORIUS

“AsmeniSkas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, P. I. 

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286

Penktadienį, sausio 9 d. gar
nys aplankė p.p. Antaną ir Stel-j 
lą Railas, palikdamas jiems 
gražų sūnų. Ponia S. Railienė 
šiuo tarpu randasi Boston Ly- 
ing in ligoninėje. Motina ir nau-Ai
jagimis jaučiasi kopuikiausiai.; 
Sveikiname pp. Railas ir jų sū
nelį.

Apaštalystės Maldos draugi
jos valdybon išrinkta: Stanislo
va Kazeliūnaitė — pirmininkė, 
Sophija Rimaitė — pagelbinin- 
kė, Julė Andruškevičiūtė — raš
tininkė ir Ona Akstinienė — iž
dininkė.

Weld Avė., yra kandidatas į vo. P. Ona Nadzeikienė vedė 
constable. Rinkimai įvyks sau- programą, ir su savo sesute p. 
šio 19 d. Lietuviai piliečiai bal- Hanley padainavo keletą duetų, 
suokite tik už Vincą Kudirką. Jauni berniukai, Vytas Kapic- Julija Hanley,
Jeigu lietuviai balsuos tik už kas, Algis Stražnickas ir J. Na- ir širdingus linkėjimus 

Vincą Ku- dzeika atliko kelis p-nios Ta- kė: kun. Kacevičius ir

rią pagamino P-nios Barbora naudingai laiką praleis. 
Umikienė, O. Sinkevičienė, J.; Laukiame visų.
Belkonienė, Ona Nadzeikienė ir j 

kalbeles pasakė

Tulpi

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optieal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
lr pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944 
VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

šeštadienį, sausio 10 d. Jeffer- 
sono klube įvyko Cambridge 
lietuvių katalikiško klūbo šo-1 
kiai. Nors oras ir buvo blogai,' 
bet publikos dalyvavo gražus 
būrelis.

Teko patirti, kad lietuviai la
bai uoliai perka U. S. Defense 
Bonds. Gaila, kad neturime sa
vo stoties suregistravimui. Ta
da galėtume valdžiai įrodyti, 
kaip lietuviai susirūpinę karo 
laimėjimu.

vieną kandidatą
dirką, tai jis bus išrinktas’. Iš mošauskienės parašytus juokin- ( Vaitekūnas. Brolis Jonas Ba- 
South Norwoodo kandidatais į gus dalykėlius, kurie visus sma- nys; p-nios pirm. Ona Nadzei- 
selectmenus yra du kandidatai, giai palinksmino. , kienė, rašt. Elena Cironkienė,
būtent, dabartinis seleetmenų visą vakaro programą vedė kas. Jadvyga Belkonienė, Julija 
pirmininkas, Harry Butters, kun. Juozas Kuprevičius, MIC. Hanley, Mar. Turonienė ir vieš-j 
kuris yra vedęs lietuvaitę, ir Kalbas pasakė Dr. A. Rakaus- nia Mar. Hamošauskienė. 
adv. Gotowich. Kiti visi kandi- kas, M.D., MIC., kun. dr. J. Jan-
datai, rodos, gyvena centrali- čius, MIC., kun. A. Kacevičius, 
niame Norwoode. Lietuviai Br. J. Banys, MIC., Kar. Kari.

BALIUS
pareis-’ šv. Jono draugijos balius-šo- 
kun. J. kiai įvyko sausio 10 d. Rep.

Klūbiečiai atsilankiusius sve-i 
. ičius labai puikiai priėmė ir vi

siems suteikė linksmą laiką.
Daugiausiai dalyvavo jauni-

Kun. dr. A. Deksnys atvyks
ta į mūsų koloniją ir rodys pa 
veikslus ir kalbės šeštadienio 
vakarą, 7 vai., parapijos sve
tainėje, Bradford St.

Aguonėlė

balsuokite už tinkamiausius. Skadauskas. trustistai — 2d.
-------------- čiočys, Kaz. C:ronka ir Ant. O.

Pereitą šeštadienio vakarą Avižinis, 
adv. B. Sykes ir pp. Kuru auto- par Choras, vadovybėje ga- 
mobiliais pp. Sykes, Kūrai, Gle- fc>įos vargonininkės p-lės Leonos 
bai, Versiackai ir A. F. Kneižys Sierintaitės, labai gražiai pa
buvo nuvykę į Providence, R. I. dainavo keletą dainų, iš kurių

Šv. Onos dr-jos tikslas yra, 
kelti savo narių tarpe lietuviš
kai katalikišką susipratimą ir 
visokiariopai remti parapiją. 
Per 20 metų ji sukėlė parapijai 
per 3,000 dol. Dabar dr-ja turi 
80 narių.

H Greetings

II Athnl i/innc RankH AinOI rinys Ddni\

Athol, Mass.

2 KimbaI & Cooke
Insurance of all Kinds 

ATHOL, MASS.
<VXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXn»

NORWOOD, MASS.
Sausio 11 d. p. Anastazija Ku

dirkienė, gyv. 37 Franklin St., 
minėjo savo gimtadienį. Ta pro
ga p. Kudirkienė gavo nemažai 
sveikinimų ,tarp kurių ir Mote
rų Sąjungos 27 kp., kurios ji y- 
ra ilgametė narė.

Sąjungietė ir choristė p. Ona 
Karnilaitė taip pat neužilgo 
minės savo gimtadienį. Sveiki 
name!

Sausio 15 d., 8 vai. vakare, 
Junior High School auditorijoj 
iliustruotą paskaitą apie Alas- 
ką skaitys įžymus tyrinėtojas 
ir prelegentas kun. Hubbard. 
Patartina dalyvauti.

Athol Clothing Co.
Visokios rūsies drabužiai

vyrams ir vaikams

Athol, Mass.

Sausio 10 d. mirė Jonas Zim- 
lickas, gyv. 34 St. Joseph Avė 
Jis buvo 56 m. amžiaus. Nor- 
woode pragyveno apie 20 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Elzbietą, vieną sūnų 
dvi dukteris.

Palaidotas iškilmingai iš Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčios su Šv. Mišiomis Naujos 
Kalvarijos kapuose. Laidotuvė
se patarnavo laidotuvių direk
torius Edvardas Warabow.

ir

Arlingtone (Mass.) mirė p 
Valentino Balučio uošvienė.

Lietuvos Vyčių 27 kp. metinis 
susirinkimas įvyko antradienį, 
sausio 13 d. Dalyvavo nemažai 
narių. Valdyba išdavė raportus. 

. Valdyba išrinkta veik visa ta 
i pati. Tik finansų rašt. išrinkta 

, p. Genovaitė Kudirkienė (Va
latkaitė). Valdybos pirmininku 
yra energingas jaunuolis, p. 
Pranas Cvilikas.

Jaunimas — Vyčiai labai gra-

JAUNIMO JUDĖJIMAS 
Sausio 18 d. 4 vai. po pietų, 

Lietuvos Vyčių kuopa rengia 
bažnyčios salėje didelę vietos 
jaunimo sueigą. Bus prakalbos, 
pasilinksminimas, vaišės. Be to, 
U. S. Army Majoras, R. I. Vals- 

P.

pas jaunavedžius pp. S. Simms. Sasnausko _
Ponia Anelė Simms yra pp. Ver- Brolio Banio solo, 
siackų dukrelė. klausytojus sužavėjo.

pp. Simms svečius ir viešnias pas mus iškilo nauja gražaus 
Norwoodiečius nuoširdžiai pa- balso pajėga ,tai Vladas Aviži- . ...
vaišino karališka vakariene. nis jis padainavo “Kur Baku- tybes drafto komisijos pirm 
Visi linksmai praleido laiką, že Samanota” ir “Tų mergelių 
linkėdami pp. Simms malonaus dainavimas” taip gražiai, kad 
ir laimingo vedybinio gyvenimo. pubnka privertė net keletą kar- 

Teko sužinoti, kad pp. Stasys pakartoti. P. Avižinis dar 
ir Anelė Simms priklauso prie jaunas vaikinas. Jis uoliai ir 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi- rįmtai lavinasi dainavime ir ga
jos, persikėlė į L. K. Susivieny- iįma drąsiai tikėtis, kad jo lau- 
mo kuopą ir pasižadėjo įsirašyti kia didelė ateitis, 
į LDS 11 kuopą. _________

--------------- PARAPIJOS METINĖ
SVARBIOS PRAKALBOS APYSKAITA

įvyks sekmadienį, sausio 18 d.,' Sausio n d po Sumos buvo 
3:30 vai. po pietų Šv. Jurgio iaikomas parapijos susirinki- 
lietuvių parapijos svetainėje, mas jr kleb. kun. J. Vaitekūnas 
St. James Avė. Kalbės ir juda- išdavė parapijos finansinę apys- 
mus paveikslus iš Lietuvos ro- kaitą. Iš klebono raporto paaiš- 
dys svečias kun. dr. A. Deks- kėjo, kad 1941 metais apyvarta 

siekė $21,913.94. Skolos atmo
kėta $4,600. Dabartinė parapi
jos padėtis yra tokia: Visas 
turtas įvertintas $171,518.27, o 
skola — 66,608 dol. Bankoje 
skolos“ 4,500 dol., kita iš parapi
jiečių.

Pradėtas bažnyčios dekoravi
mo fondas skubiai auga. Per 10 
dienų suaukota virš 500 dol. Iki 
kovo mėnesio tikimasi sukelti 
per 3000 dol.

PARAPIJOS BANKIETAS į 1944 metais mūsų parapija 
Gruod. 28 d., 1941 m. Šv. Ka- švęs 25 metų jubiliejų. Iki to ju- 

zimiero parapija turėjo metinę biliejaus yra nusistatyta išde- 
vakarienę. Buvo susirinkę be- koruoti bažnyčią ir pastatyti 
veik visi vietos lietuviai. Matėsi mokyklos antrąjį aukštą, 
svečių net iš tolimų vietų. ! Parapijos komitetas liko ir ki- 

Puikios šeimininkęs: B. Urni- tiems metams tas pats, būtent: 
kienė, Ona Sinkevičienė, Mare. Ed. čiočys, Kaz. Cironka, Al.
Tamulevičienė ir Elz. Ratkevi- Dzekevičius, Leonas Martušis, 
čienė pagamino skanią kalakutų Al. Alikonis, Jok. Rusas, Dan. 
vakarienę, kurią patiekė ant Cironka ir Pr. Dzekevičius. 
gražiai gėlėmis ir žvakutėmis Numatyta sudaryti iš 25 vy- 
papuoštų stalų parapijos mer- rų ir moterų komitetas, kuris 
gaitės. | rūpinsis visa parapijos veikla ir

P. M. Tamošauskienė paruošė paruoš viską jubiliejui. J

nys, kuris pereitais metais at
vyko iš Europos.

Jokios įžangos nebus, o tik 
bus renkamos aukos Lietuvai 
Gelbėti Fondui.

Dalyvaukite visi, kurie tik 
norite išgirsti vėliausių žinių 
apie Lietuvą, jos karą, kančias 
ir ateitį. CSN.

PROVIDENCE,R. L

i.

‘Karvelėli”, su
labiausia

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 
PINIGUS

CASPER'S BEAUTY SALON
83 L ST., SO. BOSTON, MASS. 

Tel. ŠOU 4645

Į LITTLE MAQV MDUJP- n-M-sgiMK'ettrtoAg-

PIRKITE

Oak Mili Produktus,
Kurie yra užgirti Lietuvių Grocerninkų.

OAK HILL PRODUKTAI YRA ŽINOMI 
BROCKTONE iki HYANNIS, MASS.

Pirkite

OAK HILL PRODUCTS
LIETUVIAI GROCERNINKAI. 

BROCKTON, MASS.



Penktadienis, Sausio 16, 1942 DARBININKAS

iVIETINĖS ŽINIOS
-- - »

Koncertas
Koncerto Faktai Ir Faktoriai

1. Koncerto programą išpildys si sukelti ko didžiausį kapitalą 
įžymi operos dainininkė - artis- tautinei labdarybei. Už tat pra
tę panelė Apolonija Stoškiūtė. šo visuomenės iš anksto įsigyti

2. Koncerto programoje daly- koncerto tikietus, kad labdary-
vaus ir So. Bostono vyrų kvar- bės pinigų nereikėtų leisti dėl 
tetas. koncerto garsinimų.

3. Koncertui pianu skambįs 11. Koncerto tikietus galima
vienas geriausių Amerikos mu- gauti pas p. B. Cūnienę, “Darbi- 
zikų. jninke”, rengėjų susirinkimuose,

4. Koncertas įvyks VASARIO- veikėjus, draugijų parengi-j
FEBRUARY 8 d., 3:30 vai. po muose. susirinkimuose 
pietų, 1942, reiškia — dvi sa- nytinėje salėje po kiekvienų šv. 
vaiti vėliau, kaip kad buvo mišių, sekmadieniais, 
skelbiamas ir kaip koncerto ti-j 12. Sekamas koncerto rengėjų 
kietai rodo. į susirinkimas bus laikom is naž-

6. Tie patys sausio 25-tos ti- nyrėję salėje, W. oth St., sau-
kietai bus gėri koncerto dieno- sio va1, va^‘
je__Vas g_toje. 1942 prašoma grąžinti neparduotus

j fc ii
Koncertas yra rengiamas 13 Po Richmond mūsų ar- - ‘r koncertinėje Jordan paMdįpUplil_

Ha'.,. Hintington Avė. ir Gains- {iai * k mflsų koncertą apra.
Bostone, netoli nuo 4ytj visuose ABBtiko.

iony Hali. Park St. Sub-
boro
C.rmT

ADV. ANTANAS YOUNG— 
JANKAUSKAS,

kietų. Ji skelbia, kad ponia Gai
lienė jau surinko koncertui 
$137.00, ponia Petreikienė $57.- 
00, p. Mašidlauskaitė $25.00 ir 
kiti parduodą po daug tikietų ir 
uoliai tam gražiam ir reikalin-Į 
gam tikslui darbuojasi.

Buvo pranešta ,kad kun. P. J. 
Juškaitis reikalauja koncerto 
tikietų. Adv. J. Grigalius išren
kamas tikietais aprūpinti Cam
bridge. Advokatas A. Jankaus
kas tikietus įteiks Brightono 
žmonėms — profesionalams ir 
biznieriams. Štai “Amerikonu
kų” pasišventimas. O kur dar 
Martinonytės, Kiburjdės, Mi- 
kalionytės, Antanėlytės, Maši- 

! dlauskaitės, Grendelytės, ir ki-

' sakoma, kad gal 
1 saugiausia kur 

‘Berkshires”.

būtų
nors

Bostono Gyventojai Gavo 
Smėlio

Ketvirtadienį, sausio 15

ADV. JONAS GRIGALUS,
Bostono miesto legalio depart-

So. Bostono Lietuvių Koncerto tos. Senimas teatšaukia savo asistentas ir naujojo pro- pasižymėjusi savo ta-
Rengimo Komiteto ir ALRK Fe- priekaištus didesniu šiame rei- jekto Rostone administraci- lente §abi choro vedėja, p-nia 

jos legalis patarėjas — egzami- 4. Kripienė. Šv. Ka.ėdų dienojeir baž-i deracijos skyriaus pirmininkas, 
uolus veikėjas, nuoširdžiai kvie
čia visus dalyvauti koncerte,

kale darbu.
Nutarta dėti visas pastangas natorius

išparduoti tikietus per sekamas
vasario - Feb. 8 d., š. m., Jordan dvi savaiti. Taip, kad sekama
Hali, Huntington Avė.. Bostone,
3.30 vai. po pietų, kurio progra- 

Tuomet ^pildys įžymi mūsų tautos Tas daug žadąs susirinkimas į- 
artistė Apolonija Stoškiūtė. Da- vyks sausio 27 d. 
lį programos išpildys vyrų Ponia Svilienė su didžiausia’ 
kvartetas, art. Rapolos Juškos Lietuvai užuojauta ir meile sa- 
vadovybėje, ir įžymus svetim- ko norinti Lietuvos reikalams 
tautis pianistas. arba mėnesio uždarbį paaukoti

arba surengti “žemaitišką bly-

sekmadienį,i nų laikraščiuose,
jtoty imk Huntington aveJ^^ 18 d

tramvajų ir išlipk Symphony, M Vjgj
Station. ! .. , . , | gražia proga pirmą kartą pa-8. Koncerto pelnas eis Lietu-’ x _x. _ .. x .. ~ .. . . ; matyti musų artistę Amerikosvai Gelbėti per Lietuvos Gelbe- . . , . . , .„ , , - scenoje ir tuomi sušelpti tukslimo Fondą, kurs yra prie AL- Ltancius merdejancių

šia

RK. Federacijos.
9. Koncertą ruošia platus vi

suomenės komitetas, Federaci-! 
jos skyriaus vadovybėje, iš So. 
Bostono veikėjų, draugijų, pro
fesionalų ir biznierių.

10. Koncerto rengėjai stengia-

DAKTARAI

tremtinių.
15. Norintieji, malonėkite 

tuojau tapti koncerto rėmėjais, 
nes reikės juos talpinti koncer
to programoje.

16. Apsižiūrėk, ar turi koncer
to tikietą.

ŽINUTES

me rengėjų susirinkime pasiro
dytų išparduoti visi tikietai.

apie dievišką Bažnyčios pasiun
tinybę.

nų vakarienę”. Susirinkimas 
priima blynų balių ir samdo

-------------- ’ judamus paveikslus pukiai pro-
Sausio 13 d., po Šv. Teresės gramaį. Įžangos į šį viliojantį 

pamaldų, kaip buvo! parengimą nebus. Jis įvyks šį

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tet. SOUth Boston 2660 

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330

J-. Repshis, M. Di
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 7118

Pauline Luzackas, MD.,
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

TeL ŠOU 2805

Dr J. L Pasakamis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:— 

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 val. diena.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadvvay,
so. Boston, mass.

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12, rn» t iki 5:30; 7-9 
Trečiadieniais nuo 9 iki 1 vai.

PADĖKA
T ^* r ~ U *

Už aukas, suteiktas mano a- 
tostogų laikotarpyj, New Ha
ven. Conn., tariu nuoširdų ačiū 
pp. A. J. M. Tiškam, pp. A. J.
Alteri. p. J. Lažauninkui, p. O. 
ir M. Jokubaitėm, p. J. S. Ta-
mulevičiam. pp. V. G. Norkų- d. John J. Walsh, Mayoro 
nam ir p. A. Mocejūnienei. Vi- Tobino civilių apsigynimo 
siems kitiems tariu padėkos žo- programos direktorius, 
dį už bet kokiu būdu parodytą pranešė, kad tą dieną Bos- 
malonumą. tono gyventojai gaus po

Ypatingą padėkos žodį tariu 100 svarų smėlio* kovai SU 
Šv. Kazimiero parapijos chorui degančiomis bombomis, 
už padarytą didelį surprizą į-
teikiant gausią dovaną, kaipo 
būvusiams nariui.

Dovaną įteikė plačiai Naujoje
Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

per Bernelių šv. mišias choras
Adv. J. Grigalus yra So. Bos- tikrai puikiai pasirodė, ii- neste- 

tono Lietuvių Koncerto Komi- bėtina, nes pats choras yra žy- 
teto sekretorius. Jis taip pat m*a* Padidėjęs narių skaičiumi 
prisideda prie kvietimo visų į ir -vra vadovystėj sumanios val- 
koncertą vasario 8 d. š. m. dybos, kurią sudaro: Pirm. Fr.

Ketvirtadienį, sausio 15 d. Klimas, vice-pirm. O. Morkūnai- 
vafcare, adv. Jonas Grigalus už- te. rašt. O. Dubinskaitė (So- 
ėmė Lietuvių Piliečių draugijos prano-solistė) ir ižd. A. Stadal- 
ir klūbo pirmininko vietą. Tos rinkas l Baritonas-solistas ). 
draugijos klūbas pirko Ameri- Linkiu gyvuoti ilgiausius me-. 
kos Apsigynimo bonų už tūks- tus ugdant lietuvių vardą sve-, 
tąntį dolerių. timtaučių tarpe. New Havenie-j
- čių parodyta gera širdis ilgai
bet jis nuo mokėjimo išsi- bus atmenama betarnaujant Dė- 
sukinėjo, sakydamas, ne- dės Šamo kariuomenėj.

novenos
skelbiama, įvyko gausus Lietu-! sekmadienį, sausio 18, 6 vai. v., 
vai gelbėti koncerto rengėjų 492 e. 7th St. Už valgius už- 
susirinkimas. Kalbėta ir svars- jarhis eis Lietuvai gelbėti kon
tyla daug apie būdus, kuriais cert0 Pereitą pirmadienį mirė
koncertas daugiausiai realizuo- Tampa koncerto garbės rėmė-! Bostono Simfonijos or
tų Lietuvai paramos. Staiga'jaįs; Kunigai   P. W. Stra-' kestros vedejo Kusevickio
griebtasi už garsinimų ir tikie
tų pardavinėjimo.

Kapelionas Lt. Kun. Alfonsas 
J. Paulėkas, C. SS. R. rašo So. 
Bostoniečiams dėkuodamas už 
kvietimą į Lietuvai gelbėti kon
certą, rengiamą vas. 8 d., 3:30 
vai. po pietų, koncertinėje Jor
dan Salėje. Jis sako, kad jo sun 
kios kapelionystės pareigos var 
giai jį išleis atostogauti. Ta
čiau jeigu tik bus Bostono apy
linkėje koncerto metu, jokiu 
būdu koncerto neapleis. Lauksi
me tėvo kapeliono ir melsimės, 
kad jam Dievas padėtų jo sun
kiame šalies gynimo darbe.

Ponios Gailienė ir Bušmanie- 
nė nupirko keturis tikietus ir 
pasiuntė Cambridge Seserų Jė
zaus Nukryžiuoto vienuolynan, 
kad bent kelios seserys moky
tojos dalyvautų Lietuvai gelbė
ti koncerte.

turįs iš ko mokėti.

Kusevickio Žmona

Pfc. J. Matulaitis,' 
Fort Bragg, N. Carolina.

Paruoštas Planas Iškraus
tyti Vaikus

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daiktus 

TAIPGI IR PATAISAU 

366 West Broadvvay. 
So. Boston, Mass.

Oueen Ann Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

kauskas, K. Jenkus, A. Abra- 
činskas, ponai — Mašidlauskai, 

Nutarta garsinti koncertą Kiburiai, Paulauskai. Dr. ir po-, 
“Darbininke”, per Radio ir Jor-! nia Budreckiai, Dr. ir ponia An- 
dan salėj. taneliai, panelė J. Jakavonyte,

Ponia B. Cūnienė paduoda ponas T. Grevis, ponia Poškie- 
$127.15 rėmėjų ir parduotų ti-nė. Dolerį aukavo^ M. Žemaitis. 

į ... i i : Valio!
Pageidauta po koncerto turėti 

viešą vakarienę artistės pager
bimui. Tam dalykui įvykdinti 
padidinta komisija.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Svarbus Paieškojimas
Yra ieškomas Juozapas Mal

donis, paeinąs iš Novaplento, A- 
lovės, Alytaus, Vilniaus krašto. 
Amerikoje senai gyvenąs. Jis y- 
ra gyvenęs Norwoode, Mass., 
So. Bostone, Mass., ir Harrison, 
N. J. Yra labai svarbus vedybi
nis reikalas apie jo gyvenimą ar 
mirtį sužinoti. Prašome praneš
ti apie jį antrašu: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. (9-12)

Sausio 18 d., 6 vai. vak., para
pijos salėje, 492 E. 7th St., po
nia Svilienė su draugėmis daro 
viešą Blynų Vakarienę bei “Sil
ver Tea Party”. Po vakarienei, 
nuo 7 vai. vakare iki vėlumai 
nakties bus rodomi iš didelio 
teatro judomieji ir kalbantieji 
linksmūs paveikslai. Įžanga dy
kai. Valgių kiek kas pageidaus, 
tiek pasipirks. Valgius ir darbą 
ponia Svilienė aukoja Lietuvai 
gelbėti. Kiekvienas centas įei
nąs nuo valgių pardavinėjimo 
eis Lietuvos tremtiniams remti 
per Lietuvai gelbėti koncerto ii 
dą.

Visi pavakarieniavę galės už 
dyką matyti gražius paveikslus 
ir jų klausytis. Visi kviečiami į 
žemaičių moterų Blynų balių ir 
į ilgą Amerikonišką “Show”.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 

Insured and 

Bonded 

Local A Long 

Oistano* 

Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate & Insurance
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-OIL

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

žmona.

LANKĖSI
lan-Trečiadienį, sausio 14 d 

kėši “Darbininko” 
kun. dr. 
svečias iš Lietuvos, lydimas

Boston Council of Sočiai 
Agencies nariai praneša, 
kad jau yra paruoštas pla
nas iškraustyti vaikus iš 
Didžiojo Bostono, kaip tik 

bombarduo-

Lietuviškas Viešbutis
i Lietuviai, kurie atvažiuojate 
į Miamį, Flo., prašome užeiti 
į mūsų moderniškai įrengtą 

viešbutį.

HOTEL RODY 
7643 Harding Avė.,
Miami Beaeh, Flo.

Šiomis dienomis įvyko Šv. į 
Petro ir Povilo draugijos susi-i 
rinkimas. Nutarė pirkti Ameri-. 
kos Apsigynimo bonų už tūks-;

įstaigoje pradėta
A. Deksnys, įžymus y Bostoną

_ . Jau esą suregistruota
kun. P. Juro, LDS Centro Vite- š;mtai vaikams globėjų,
pirmininko. , . - • kurios užimtų motinų ir

Taipgi tą pačią dieną lankėsi . , . . . ?
kun. Jonas Vaitekūnas, šv. Ka- mokytojų vietas. Kol kas 
zimiero lietuvių par., Providen- nėra tikrų žinių, kur tie 
ce, R. I., klebonas. vaikai būtų vežami, bet

Draugijų Valdybų Adresai
tantį dolerių, šios draugijos 
pirmininku yra p. Vincas širka.

Šiomis dienomis 
niai, gyv. 
naujagimės dukrelės.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė. 
į 625 E. Sth St., So. Boston, Mass. 

pp. Mikalio-i Tel. So. Boston 1298.

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — Pranas Tuleikis,
12” Bowen St., So. Boston. Mass.

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
7 Winfield St.. So. Boston, Mass.

Mercer St., susilaukė
Eleo-! Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

.. . - j » • ! 440 E. Sixth St., So. Boston, Massnorą Mikalioniene (Žardeckai- Fin. r^. _ Marijona Markoniutė, 
rbavusi Vv- 4115 VVashington St., Roslindale,

* į Tel. Parkvvay 2352-VV.
tė. Sveikiname pp. MikalioniusI Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
ir linkime gražiai išauklėti dūk- 177 West 7th St- Bo'ston- Mass. ir iinKirae gražiai įsauKieri auu Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė. 
relę. A.E.L. i 948 E. Broadvvay, S. Boston, Mass.

___________ j Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
* j . » i -v "z t U0 H St.. So. Boston. Mass.Adv. Antano Young ( Jan-. Draugija savo susirinkimus laiko kas,

kauško) Žmona, kuri buvo SU-1 antrų antradienį mėnesio. 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
' . :.,-.! vakare, pobažnytinėj svetainėj. Į čią sekmadienį kiekvieno mėnesio.

Sirgusi, jau baigia pasvenctl. Visais draugijos reikalais kreipkitės’ 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
A(jv Young yra art A stos- P35 protokolų raštininkę. 492 E. 7th St., So. Boston. Mass.

kiūtės rengiamo koncerto komi- <71 •! tz- —
teto pirmininkas. Valgomų Daiktų Krautuves

L. VYČIŲ ALGIRDO 17 Kuo- pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- 
pos metinis susirinkimas įvyks tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda i 
sekmadienį, sausio 18 d. š. m., 2\šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
vai. po pietų Vyčių kambariuo
se, 137 Emerson St. Kviečia vi
sus narius dalyvauti. Taipgi; 
kviečia jaunimą įsirašyti į L. 
Vyčių organizaciją. Tėveliai, 
paraginkite savo sūnus ir duk
teris, kad jie ateitų į susirinki
mą ir įsirašytų į šią lietuvišką- 
katalikišką organizaciją — Lie
tuvos Vyčių. Valdyba.

krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”

Perkins MarketPovilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

P. Baitrušiūnas - p. Klinya, Sau.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Per Katalikų Bažnyčios Vie
numo Oktavą, nuo sausio 18 iki 
25-tos, bus vakarais laikomos 
pamaldos, Šv. Petro par. bažny
čioje. Pamokslus sakys vienas 
iš įžymiųjų svečių kun. dr. A. 
Deksnys. Visiems bus progos 
pasimelsti ir daugiau sužinoti

Bay View Motor Service
8TUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lšdlrbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl

mo vieta:

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

Joe. KapoČlūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Curley Tnri 
Po $500

Šiomis dienomis teisėjas 
Hollond po išklausinėjimo 
įsakė buvusiam Bostono 
miesto mayorui James M. 
Curley mokėti kas savaitę 
po $500, kol bus atmokėta 
priteista suma $42,629.00. 
Toji suma jau sėniai buvoja 
priteista Curley mokėti,

I Užsisakykite Toniko Pas Mus rį

Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1384-R

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir

gasoliną pas mus
Nuvalom purvinus karus Ir 

išgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass

GRABORIAI

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Nakt)

602 WashingTon Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595 
Llmosinal dėl visokių reikalų.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbla 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt} 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS 

O. A. Zaletskas F. E. Zaletska*
Graborial ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną lr nakt) 
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC

.-į- Tcl. ŠOU Bęąton 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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Rytinių Valstybių Žinios Nev Britainiečiai gražiai re-i 
mia J. V. valdžią, pirkdami U. 
S. Defense Bonds. Pereitą sa
vaitę Ckesų klubas pirko už

WATERBURY, COHH. 1 menų gamybą-. Meta|9 liejyklos Pavien6i ši J___ £.  x •  .3 t 3_ .  x . !departmentas jau dirba septy
nias dienas j savaitę po 24 vai.

atsilieka.
Šv. Juozapo liet. parap. naš

laičių prieglaudoje, 
giant j laikus, visados randasi trukus ir kiti dePart- Paseks ts* 
vargšų, našlaičių. Jųjų negali- Pat}- 
ma apleisti. Tai nė jų kaltė, kad

neatsižvel- i dieną. Manoma, kad neilgai
serga
buvu-

jie nelaimingi. Jų tėvų gyveni
mo klaidos, nelaimės nuskriau
dė juos. Mes laimingesni turime 
juos priglausti. Nė tik Dievo į- 
sakymas, bet ir žmoniškumas 
to iš mūsų reikalauja.

Namo užlaikymas, vaikučių 
tinkamas prižiūrėjimas ir jų iš
auklėjimas reikalauja pinigų.

Labdarybės draugija rūpinasi 
tuo dalyku. Ji rengia įvairius 
parengimus. Jų rengimų pasek
mės priklauso nuo žmonių lan
kymosi. Ateinantį šeštadienio 
vakarą, sausio 17 d., Labdary-

Sausio 6 d. mirė Marijona Ru
dokienė. Palaidota iš šv. Juoza
po par. bažnyčios, Kalvarijos 
kapuose. J. Totilas.

NEW BRITAIN. CONN.
METINĖS ATSKAITOS 

Pereitą sekmadienį, per visas 
keturias mišias, klebonas kun. 
M. Pankus perskaitė metinę ats
kaitą ir padėkojo geriesiems pa
rapijiečiams už duosnumą. Viso 
pajamų buvo $23,659.00. Išlai
dų buvo virš 21 tūkstančio do-

Jau mėnuo laiko kai 
Petronėlė Kochanskienė, 
si Šv. Rožančiaus draugijos il
gametė pirmininkė bei šios 
draugijos Garbės narė. Linkėti
na pasveikti.

Pataisa. “Darbininko” No. 2, 
sausio m. iš Sąjungiečių apra
šyto vakarėlio, aplenkta, kad 
kunigas P. P. Karlonas dalyva
vo tame vakarėlyje ir jam į-Į 
teikta dovanėlė. T. M.

BRIDGEPORT. CONN.
Pereitą sekmadienį parapijos 

choras dalyvavo rorui. Provin-
______________ __ _____ cijos Chorų Sąjungos koncerte,
bės draugija rengia pasilinks- lenų‘ Skolos he.ka tlk $7’000 00- į Hartford, Conn. Jaunimas nu- 
minimo vakarą - šokius ir kvie- Pyapdieciai džiaugiasi, ir yra vyko ir atliko savo užduotį. Al- 
čia visuomenę atsilankyti. Vie- dekingl sav0 dvasios vadams uz|dona Dulbytė sudainavo “Oi 
ta - 48 Green St., svetainė. darbuotę. Dabar yra kas» _ šimkaus, p. Ona Radvi-i

________ du fondai dėl aukų teikimo, bū- Įajtg jr Aldona Dulbytė duetą:i
Pastaraisiais laikais naujos tent’ naujų varSonų’_ kuriame “Naktis Svajonėms Papuošta” 

automobilių padangos (tires) jaU randaS1 '?rS dU ^kstanc'a1’ - Vanagaičio; p. J. Bunevičius 
retenybė. Todėl manoma, kad * T* * tėvynę” “ Guda*
atsiras nemažai padangų vagi
lių.

Policija įspėja automobilių 
savininkus nevažinėti bereika
lingai ir būti atsargiais nuo va
go

si 11-ką šimtų. Pastarasis fon- vičiaus, ir V. Boleika — “Mer-
das pradėtas tik pora mėnesių gUžėlė brangi”, — Šimkaus.

Iš L.D.S. Veikimo
NORWOOD, MASS.

DARBININKŲ VEIKLA

Pereitą sekmadienį, sausio 11 
d. įvyko LDS 3 kuopos metinis 
susirinkimas. Dalyvavo nema
žai narių. Išklausyta valdybos 
raportai. Pramogų rengimo ko
misija pareiškė, kad greitu lai
ku sureng
naudai.

Valdybon išrinkti tie patys 
nariai, kurios pirmininku yra 
nuoširdus darbininkas, p. E. 
Balutis. Taip pat iš valdybos

. .004

Cambridge, Mass.

DARBININKŲ
SUSIRINKIMAS

Sausio 11 d. parapijos svetai
nėje įvyko LDS 8 kps. metinis 
susirinkimas. Nariai, kurie pa- 
simokėjo metams už organą

vakarėlį kuopos “Darbininką”, gavo po puikų 
sieninį kalendorių. Buvo išduo
ta metinė atskaita ir renkama 
valdyba. Valdyba likosi ir ki
tiems metams ta pati.

Kadangi Intertypo fondui va-
labai gražiai darbuojasi finansų i saros metu nebuvo galima su-

Pereitais metais French kom 
panija buvo atleidusi iš darbo a-

atgal.
Galintieji su auka prisidėti, 

kreipkitės pas Dv. Vadus. Kas 
greit duoda, tai tas daug duo-i

Visiems solistams vietiniams, 
ir suvienytam chorui akompa
navo A .Stanišauskas.

Jaunimas tikrai turėjo gražų
da. Parapijos reikalų paramai įr iinksmą laiką nors ir buvo 
parengimai įvyksta ketvirta- §a]tįs įr sniegas, bet Bridgepor-
dienių vakarais, 8 vai., parapi- jaunįmas nepabijojo ir nuvy-

pie 20 nuošimtį savo darbinin- j°S Salėje; Patartina visiems ^ko atsilyginti Ęąrtfordo chorui, 
kų dėl stokos metalo. silankyti ir gerą tikslą paremti. kurjs Birdgeporte dalyvavo dai-

Šiais metais dirbtuvė gamina 
vien tik apsigynimo darbus ir 
turi užtektinai užsakymų. Grą
žino atleistus darbininkus. Dir-

Šv. Rožančiaus Draugijos 

Metinė Atskaita 

Šioj draugijoj priklauso visos 
parapijos darbščiausios mote-

nų šventės programoje.
Dabar jaunimas rengiasi j

rašt. p. Ona Pazniokaitė. Ji la
bai tvarkiai veda knygas. Kiti 
valdybos nariai taip pat nuošir
džiai darbuojasi.

Susirinkime įsirašė į LDS 3 
kp. pp. Daleliai, uolūs Katalikai 
veikėjai. Taipgi keletas narių 

į pareiškė, kad jie tu.’-i pasižadė
jimus keliolikos asmenų įsira
šyti į LDS 3 kuopą. Vra viltis, 
kad LDS 3 kuopa šiais metais 
susilauks nemažai naujų narių.

sinaudoti puikiomis dovanomis, 
laimėti tik už vieną centą. Bus 

į ir skanių užkandžių. Nepraleis-! 
kitę progos.

Kviečia Valdyba.

rengti gegužinės, tai dabar nu
matyta rengti šokiai. Jei bus 
galima tinkamai prisirengti, tai 
šokiai įvyks vasario mėnesy 
prieš gavėnią, arba tuoj po ga
vėnios.

Taipgi priimtas įnešimas pla
tinti laikraštį “Darbininką”. 
Kiekvienas narys užsidėjo sau 
pareigą užrašyti vieną ar du 
naujus “Darbininkui” skaityto
jus.

LDS VAKARĖLIS

Worcester, Mass.

Viskas priruošta, prirengta ir 
jau “Beano” žaidimas čia pat,

“JIE NEPRIVALO PRAEIT” — Tai karys sargy-
boję pasirengęs kiekvienam netikėtumui. Panašių ka- pUn Blaiv 25.tos kps m5nJ- -
rių sargybos nusėtas visas vakarinis pakraštys ir ten susirinkimas įvyko sausio 9 d.'kj'L « s
nieks jų nepastebėtas nepraeis. ~......................................- • ų ** g ta kp-’ 8 d’ ’

aš manau, kad ir mes ten būsi- Kryžiaus skyrių 
me. ' i prie Amerikos R. K.

Nutarta iškilmingai minėti į 4 val po pietų šv Kazimiero
Blaivininkų šventę. - Grabnyčių

ir darbuotis . ... . . , n ,švente je, vasario 1 d., 9:45 vai.
I A rv A -ar-,- - lie^uvių ryte dalyvauti šv. mišiose ir

Bridgeportiečiai nepasilieka vardu- p-_ A- Miliene paaiškino, ^d^j priimti gv Komuniją,
nuo Amerikos bonų pirkimo ir kad lankėsi A- R- Kryžiaus sto-; Vakare 6 val rengiama puiki
paramos Amerikos Raudona- ty-į sužinojus, kad labai rei- vakarienė su gra£ia prOgrama.

Chorų Sąjungos šokius, kurie į- jam Kryžiui. Kaikurios draugi- ka^auja darbininkių prie mezgi-

par. bažnytinėje salėje su ska
niais užkandžiais ir kavute. Lai
mingieji gaus puikių dovanų. 
Visiems bus malonu linksmai 
laiką praleisti.

Ta proga bus galima prisira-
nėra patogu kur ... ,. r & syti prie organizacijos arba

nors išvažiuoti. Taigi dalyvau- , - - . ,. , ...s oA.yva.u. _ u^j-agy^ Įaikrasų
A TTA lvn t z,

Žiemos laiku
mo ir siuvimo.

i Susirinkime susirašė 18 narių , ?. - - ....... kime
joj. Sveikintinas ir remtinas! viai taip atjaučia ir nepasilieką *r apsiėmė A. Milienė, M. Zemai- 
jaunimas, kuris draugauja su nuo svetimtaučių. Šis darbas tienė ir V. Liutkienė pakviesti j

vyks sausio 17, Waterbury, Ct.Jjos net po tūkstantį dolerių nu-J
ba trimis pakaitomis (shifts) rys. Turi 189 nares. Rūpestinga Sv; J“ozaP° ParaPUos auditori-. pirko. Tikrai gražu, kad Lietu-
po 8 vai., 6 dienas savaitėje. bei nenuilstanti darbuotoja,

draugijos raštininkė, ponia Ona 
Brass Valinčienė išdavė metų raportą, 
dery- kuris skambėjo sekančiai: Per me i Chor^ kokius, o blausių

Scovill ir American 
komp., atsisakė pradėti 
bas su CIO unija, reikale darbi- metą mėnesinių aukelių įėjo! 
ninku algų padidinimo, iki ne- 231 d. 15c. Aukų misijų reika-j 
pasibaigs pereitais metais pada- jams ir parapijai įėjo 146 dole-' 
ryta sutartis. Kontraktas baig
sis šių metų kovo mėn.

A.B.C. ir CIO viršininkai ta
riasi kaip padidinti ir pastūmė
ti reikalingų apsigynimui reik- Bažnyčiai dėl gėlių altorių puo

šimui 25 d.; altorių užtiesimui

riai. Per metą buvo užprašytos 
23-jos mišios, už kurias aukota 
126 dol. Misijoms bei labdarin
giems darbams aukota 96 dol.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

savais lietuviais. Vykite jauni- vienas iš gražiausių ir svar- 
O.

Worcester, Mass.

kitas Moterų draugijos, Šv. Ka
zimiero parapijos 
čiuose susirinkimuose.

Praėjus susirinkimams, bus

------------- , ro*
į jų, kaip Rochester, N. Y. —
1 kun. J. Bakšys, ir Waterbury, 

40 VALANDŲ ATLAIDAI Conn. — kun. Valantiejus. Per- 
Prieš Kalėdas Šv. Kazimiero nai turėjome garbę ir malonu-'

Sv. Kazimiero Parapija

_ _ Darbinin-
rengiamuose vakarėliuose, ■ką.,> kuris iieiM du kart į sa.

kur praleisime linksmai laiką, ;vaitę ir talpiną vėliausias žinias
ir paremsime katalikiškų drau- - - T -t -s-6*,v«, .. , , . T, . . x is viso pasaulio. Laikraštis

rybose sekan- . _U° ’ 1 PSSima yTn°. “Darbininkas” turėtų rastis
ene^e' ! kiekviename katalikiškame na-

—
S-ja.Šv. Onos dr-jos “Beano” žai- me-

sušauktas susirinkimas visų dimas įvyko 11 d. sausio, baž- 
susirašiusių, kur bus išsirinkta: nytinėje salėje, parapijos nau-!
valdyba ir pasiskirstyta į kuo-j dai- Nors oras buvo gana šaltas, 
peles. j bet žaidėjų prisirinko nemažai i

Kviečiamos visos moterys ir ir viskas ėjo labai sklandžiai.! Parašė 
merginos prisidėti prie šio gar- Laimėjusieji gavo puikių dova- Knygutė 

nėlių ir Onutės pavaišino skabingo darbo; jaunesniosios pa-

Piety Amerikoje Kelionės 
įspūdžiai
Kun. J. Paškauskas. 

labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik

parapijoj įvyko 40 valandų at- mą matyti literatą Kmitą -i geidaujamos prisidėti' prie pir-lniais užkandžiais. Parapijai liks J?0: Užsakymus siųskite: “Dar-
— 60 dol.; vargonų fondan 60 laidai, kurie mums paliko gra- Kun. Dr. Urbonavičių, tą dva- 
dol. žaus įspūdžio. sios galiūną, šįmet jo asmeny-

Garbė ir džiaugsmas lai būna Gražioji romaniško styliaus bės pasigedome.
šios kilnios draugijos narėms, bažnyčia buvo pilnutėlė jaunų,! Mes lietuviai esame prie gra- 

Draugija turi užsibriežusi senų, inteligentų ir šiaip gėrio žiu bažnyčių papratę — ypatin- 
rengti pasilinksminimo vakarą, trokštančių žmonių gai jei esame ilgėliau buvę Vil-
Užgavėnių vakare, antradienį, j Pamokslus sakė svečiai: Kun. niuje, Pažaisly ar Rokišky. Ir 
vasario 17-tą. Tikimasi, kad tą P. Juras iš Lawrence, Mass.; čia Worcestery mes galime di-

mos pagalbos (First Aid Class) 
Kelkime lietuvių vard«j. gražiais 
darbais prie Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus darbu ir auko
mis; pirkime taupumo stempas 
ir bonus.

Susirinkime nutarta turėti su
sirinkimuose laimėjimą $1.00.

vakarą narės bei pašaliečiai Kun. Dr. Bružas iš Nashua, N. džiuotis savo bažnyčia, kuri iš, Narg norėdama • gauti dovaną
turi pati dalyvauti susirinkime, 
nes iššaukus vardą narės, jeigu 
nedalyvauja, tai $1.00 liks se
kančiam susirinkimui ir jau bus | 
$2.00.

Prisilaikant taupumo, nutarta 
panaikinti užkandžiai susirinki
muose.

gražiai parems.

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IS KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

t H., ir Kun. Jenkus iš So. Bosto- apie 20 yra viena gražiausių, 
no. i Ypatingai per atlaidus mūsų

Nors visi pamokslai buvo gi- jubiliatė 25 metų bažnyčia pasi- 
Į! lūs, įspūdingi, bet ypatingai ak- rodė pilname savo gražume. Pa-

!

1

gražaus pelno. bininkas’
So Boston.

366 W. Broadway,
Mais.

Mr. Hl and Mc HATT Roll a Strike

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

mMHIINMMMMMNnmVMHHINII HMmilim •••»«<
BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE 
So. Boston 

2271

r
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tuali tema buvo Kun. Juro, ku- maldos, procesijos, muzika, gė
ris labai įtikinančiai nušvietė lės užakcentavo jos grožį.

Į šių dienų dvasinį nupuolimą. Iš Pasibaigė atlaidai, bet majes- 
i tokio domininkoniško pamoks- totiškos iškilmės, gilūs žodžiai 

lo — tiek turinio, tiek formos ilgai, ilgai pasiliks mūsų min- 
atžvilgiu — daug pasisėmėme, tyse .Esame dėkingi savo altru-

i!

i
i

i
i
i
;
i
;

i

i

ir sakytus žodžius mintyje kar
tojame.

istui kun. klebonui A. Petrai
čiui už tokių atlaidų suruošimą.

Bendrai visi pamokslai buvo’Ateitis iš mūs reikalaus daugi
ant tiek jaudinanti, kad rodos' dvasinio rezervo. Tad, anot kun. 
ir Michelangelo — Mater Dolo-: klebono, pakelkime akis į mūsų 
rosa ir Murillo Panelė Švenčiau-' bažnyčios skliautų parašą: —
šia, (kurios randasi bažnyčioj), 
tarsi gyvos tapo ir gailestį, pa
siaukojimą ir pergalę savo vei
duose išreiškė.

Puošni Šv. Kazimiero parap. 
bažnyčia, papuošta marmuri
niais altoriais ir grotelėmis, su 
iškilmingais liustrais, su sty- 
lingom stacijom, su įvairia
spalviais langais, net su lietu
viškais parašais. Palubėse ga
lingi vargonai — muzika mu
myse žadino per 40 valandų, at
laidus religinį atbudimą ir gro
žio ir amžinybės troškimą.

Kunigų per atlaidus buvo a- 
pie 20, net iš tolimesnių koloni-

“Eikite pas mane visi, kurie 
vargstate ir esate apsunkyti, 
aš jus atgaivinsiu”. Parap.

Šv. Petronėlės Moterų pašal
pinė dr-ja turėjo savo susirinki
mą 6 d. sausio, š. m. Atsilankė 
Moterų Są-gos 5-tos kps. dele
gatės, p.p. A. Milienė ir vargo
nininko žmona, M. Žemaitienė. 
Jos kvietė nares dėtis prie Rau
donojo Kryžiaus skyriaus. Na
rės pritarė ir padavė vardus 16 
narių, kurios darbuosis kuopelė-Į 
se. Dr-ja, apkalbėjus dabartinę

Pradedant Naujus Metus, pa-i šalies padėtį, nutarė pirkti De-

Bėk - B i

daryta naujų pasiryžimų.
Moterų Są-gos 5-ta kp. turėjo

savo bėgamuosius dalykus, iš
klausyta valdybos raportai ir 
pereitų metų atskaita. Pasirodė,! 
kad buvo graži darbuotė; su-

fense Bonds už tūkstantį dole
rių. Valio, Šv. Petronėlės dr-ja!

S-jo.

“PENNY SALE”
Moterų S-gos 5-ta kp. rengia 

parapijos naudai.teikta padėka valdybai ir komi- “Penny sale 
sijai už pasidarbavimą. į 21 d. sausio, š. m., bažnytinėje

Jung. Valstybėms prade jus Į salėje. Narės pažadėjo gausiai 
apsigynimo karą tenka visiems į aukoti ir bus supirkta tinkamų 
susirūpinti ir stoti į pagalbą. (daiktų dovanoms. Kviečiame vi- 
Nutarta sutverti Raudonoje sus skaitlingai dalyvauti ir pa- 
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KESSLER S PRIVATE BLEND 75* - .
Julius Kessler Distilling Co lnc’ a,n Neutral Spirite. 85 Proof.
------------------------- ------------------ • C- Baltimore. Md-La«/P»nr».hiirn Inrt




