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Jo Em. Kardinolo 0'Connellio 
Bostono Arkivyskupijos 

Kunigams Laiškas

kimų, kad “Darbininke” netel-! — 
pa žinių iš lietuvių gyvenimo ir 
veikimo kolonijose. Kas gi kal
tas? Turime pasakyti, kad dau
giausia kalti patys pareiškėjai.

“Darbininkas” neturi apmo-; 
karnų korespondentų. “Darbi
ninko” korenpondentai koloni
jose daugumoje darbininkai,!
dirbantieji dirbtuvėse. Taigi ar ----------------------
galima reikalauti, kad tie ko- Gerbiamas ir brangus Tėve:—
respondentai sužinotų viską ir Katalikų Biblijos Draugija, kuri taip rūpestingai 
parašytų “Darbininkui”. peržiūrėjo Naująjį Šv. Rašto Testamentą, ir dabar to-

Bet mes visus tuos trūkumus; kiu pat rūpestingumu peržiūrinėja Senąjį, prašo mū- 
galime prašalinti dirbdami ben- sų Episkopato, kad vas. 1 d., Senųjų Užgavėnių Sek- 
drai. Visi, kurie tik šiek tiek madienį, paskirtų Biblijos Sekmadieniu.
moka rašyti lietuviškai ar ang- Tam prašymui ganapadarydamas, Aš noriu, kad 
liškai (jeigu geriau moka ra- primintumėt savo žmonėms, jog Senųjų Užgavėnių 
syti — geriau), lai rašo iš lie-.Sekmadienis visoj mūsų Vyskupijoj bus skaitomas 
tuvių gyvenimo, veikimo, apie Biblijos Sekmadieniu. Tą dieną labai tinkama primin- 
darbus^ dirbtuvėse, uždarbius, i tį jqSu žmonėms, kaip naudinga ir svarbu skaityti dya- 

1)61 ‘ sinės knygos, ypačiai šv. Raštas ir iš švento jo turiniolietuviškų organizacijų

tinkamus apmąstymus daryti.
W. CARD. O’CONNELL, 
Bostono Arkivyskupas.

Nuskandino Kanadiečių Laivą
Žuvo 250 Ekskursantų; Išgelbėta 71

Pan ■ Amerikos Konferencija 
Užsibaigė

Brazili ja Nutraukė Ryšius Su Ašimi
Rio De Janeiro, Brazili- įsigyti taip vadinamus au- 

ja, sausio 29 — Vakar už- tomobilių “tax stamps”. 
sibaigė Pan-Amerikos “Tax” ženklus galima 
konferencija. Dvidešimts gauti paštuose. Gavę žen- 
vienos Amerikos respubli- klus automobilistai turi 
kų atstovai pasirašė rezo- būtinai priklijuoti prie 
liuciją, kuria pasižada nu- priekinio stiklo (Wind- 

itraukti diplomatinius, shield glass). Tas ženklas 
' prekybinius ir finansinius kainuoja $2.09.
, ryšius su ašimi — Vokie- Jeigu kuris automobilis- 
tija, Japonija ir Italija. tas neturės priklijavęs to- 

Tik dvi valstybės, bū- kio ženklo, tai jis bus 
tent, Argentina ir Čilė ne- skaudžiai baudžiamas, 
sutiko pasirašyti.

Brazilija pirmoji nu
traukė ryšius su Vokieti
ja, Japonija ir Italija.

įsigykite Automobiliu Taksy 
Ženklą

Gen. Chaney Paskyrė Karo 
Viršininku Europoje

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT,
Jung. Valstybių Prezidentas, šiandien, sausio 30 d. 
mini savo 60 metų amžiaus sukaktį. Ta proga, kaip 
kasmet, tik šįmet daug iškilmingiau visuose

VVashington, D. C. — J. 
V. Karo Departmentas 
praneša, kad Jungtinių 
Valstybių kariuomenės, 

1 siunčiamos Europon, vir-

draugijų veiklą.
Šiais laikais iabai svarbu pa

rašyti į “Darbininką” kas iš lie
tuvių jaunuolių išeina į karo; 
tarnybą, kas ir už kiek perka 
U. S. Defense Bonds, apie Rau
donojo Kryžiaus veiklą lietuvių 
kolonijose ir tt.

LDS Seimas yra nutaręs or-! 
ganizuoti korespondentų rate- Į
liūs kolonijose. Lai toks ratelis gan juan? Puerto Rico, kas, paskyrė Leon Hen-
jsikuna LDS kuopų vadovybė- sausio 29 — Vakar čia at- derson prižiūrėti prekių kos miestuose ir miesteliu 3se yra ruošiami 
je. Kur nėra LDS kuopos kvie-iyy^ išlikęs gyvas pa- paskirstymą. Henderson kurių pelnas skiriamas kovai su vaikų paralyžių, 
ėiame lietuvius katalikus tokią. sažierius ir papasakojo turi teisės prižiūrėti ir Prez. Rooseveltas yra demokratinio pasaulio va-
kuopelę įkirti. Lengvai gali,kas jVyko su Kanadiečių tvarkyti tas prekes, kurias das. Visų akys atkreiptos į mūsų šalies Prezidentą, 
atsirasti penki lietuviai katali- luksusiniu laivu “Lady prekybininkai parduoda nes jis vadovauja demokratinių šalių karo jėgoms;

visaskai, kurie sutiktų įsirašyti į Hawkins” Atlantiko van- tiesioginiai vartotojams.
LDS organizaciją. denyne. Laivas “Lady

LDS nariai moka tik po 25 Hawkins” tapo užpultas RęjkdldUjd Išspręsti Ecufl- 
centus kiekvieną mėnesį arba prįešų submarino ir nūs- 
$3.00 metams ir už tai gauna. kandintas sausio 19 d. š. 
laikraštį “Darbininką” du kart m Du Šįmtai penkiosde- 
į savaitę be jokių extra mokės- šjmts pasažierių žuvo. O

dor-Peru Ginčą
Rio De Janeiro, Brazili- 

nių. LDS nariais gali būti jau- tįk ^71'išsigelbėjo, kurių X sausio 29 — Ecuador
•______  -t Z*_  __»•___• OtCTDUOC OTOICOlzO

I Prieš vasario 1 d. visi au- šininku paskirtas gen. ma- 
Am ri (tomobilių savininkai turi joras James E. Chaney.
tanai,! nuskandino vėl vieną

JAPONIJOS LAIVĄ

Singapore Didžiausiame 
Pavojuje

_ „ . Singapore, sausio 29 —
laimėti pergale išlaisvinti diktatorių pavergtąsias'!0 laiv^’ klt5 padege irjaponaj sustojimo stu- 
tautas ir įgyvendinti taiką pasaulyj! jkruseri privertė pasi- „n(rl„ iį(Za<i

Indies - Australija, sau
sio 29 — Amerikos bombe
riai vėl nuskandino vieną

prieš agresorius, kurie kėsinasi panaikinti
laisves ir padaryti žmones savo vergais.

Sveikiname Prezidentą Roosevelta. jo 60 metų .. . .. .
amžiaus sukakties proga. Lai Dievulis jam padeda.JaP0“1!03 transpor inj_ a 
, . ____ « ... f ... J . . iro laiva. kita nadeee n

nimas nuo 16 m. amžiaus ir se- tarpe yra 17 Amerikiečių. valdžlo_s atstovas atsisakė 
nimas, vyrai ir moterys. Spėjama, kad laivas bu- pasirašyti _ Pan-Amerikos

Kviečiame visus į talką’ vo užpultas ir nuskandin- konferencijos rezoliuciją,
Norintieji gauti daugiau in- tas Bermudos apylinkėje Jei&u^ nebus išspręstas 

formacijų apie LDS organiza- tarp Halifax ir San Juan. tarP Ecuador ir Peru vals- Jungtiniu 
ei ją, kuopų organizavimą, ra-į išlikusieji plaukiojo ma- tybių &inčas dėl rubežių. 
šykite: žu laiveliu per penkias

LDS CENTRAS. dienas, kol juos pastebėjo
366 w. Broadway, laivas “Coamo”, kuris pa-

So. Boston. Mass. gmęS įr atvežė į San Juan.

Paskyrė Fondą Didžiulių 
Lėktuvų Statybai

Amerikos Kariuomenė Anglijoje
! traukti Macassar sąsiau- 
!ryj. Japonų bomberiai už-

mia anglų karo jėgas Ma- 
I lajos pakraščiuose link

itą, sugadino tris prekybi-
laivus. Australijos, P°^čiaumus

Šiomis dienomis išleidome Į 
brošiūrėlę: “AR PRIKLAU-1
SAI?”. Reikalaukite, pasiusime! 
visiškai dykai.

Henderson Naujose 
Pareigose

Washington, D. C., 
šio 29 — Kongresas

Visa mūsų ir anglų spau
da, išskyrus komunistų, 
plačiai rašė apie lietuvių;bos komisijos 
sukilimus prieš raudonuo
sius Lietuvoje, kada Vo
kietija pradėjo karą prieš 
Sovietų Rusiją. Bet komu
nistų spauda ne tik nera
šė, bet visas tas žinias už
ginčijo. Komunistai savo_________ *
skaitytojams rašė, kad ži- Maskva, sausio 29 — So
nios apie lietuvių sukili-Vįetų raudonųjų karo jė- 
mus yra tai fašistų ir na- gos perkirto vokiečių karo

vra viltis kad
Londonas sausio 29 - pareiškė protestą Ameri-lkaro jėgos kaujasi su ja-|Angiijos karo jėgos'susi- 
uostiniu Amerikos vals-kai irAnglijai kad tos|ponais įsiveržėliais arti stiprinusios gal atlaikys 

Įtybių kariuomene laimin, valstybes be jokio atsi-|Rabau, ‘ „
irai pasiekė siaurės Airiją, klausimo Airijos vvnau-
iš kur buvo pasiųsta į An- sybės susitarė atvežti A- 
gliją. merikos kariuomenę į jos

Anglijos ministrų pirmi- uost3 Ulster. 
sau- ninkas Churchill pareiškė. Jis sako, kad Airija lai- 
pa- kad sąjungininku galybė kosi neutralumo, ir be jos 
pa-didėja ir vienybė darosi vyriausybės sutikimo A-skyrė $12,536.672,474

statymui 33,000 didžiulių stipresnė. Jis sakė: “Jung- merika neturėjo teisės at- 
Washington, D. C. —Do-'karo lėktuvų.’ Bilius per-tinių Amerikos valstybių siųsti kariuomenę

nald Nelson, karo garny- duotas Prezidentui pasira- kariuomenės dalis jaugia: kraštą, 
pirminin- syti.

Raudonieji Tik 90 Mylių 
Nuo Latvijos Rubežiaus

cių prasimanymas. linijas keliose
Bet po šešių mėnesių ir Kaip praneša,

komunistai^ apsižiūrėjo, Bryansko miestą ir prasi- 
kad tokių žinių negalima mušė Orei miesto pietinė- 
paslėpti. Jau dabar ir jie je dalyje. Sakoma, kad 
pripažįsta, kad Lietuvoje raudonieji vakarinėje - 
įvyko sukilimai, o tik jie šiaurvakarinėje nuo Mas- 
negalį garbinti sukilėlių, kvos dalyje pasiekė vieną 

Niekas ir nereikalauja, vietą, kuri yra tik 90 my- 
kad tie raudonieji Quislin- jįų nuo Latvijos rubežiaus. 
gai garbintų mūsų tautos
didvyrius. Komunistai ė- 
jo ir tebeina Judos keliais.

150,000 Japonų Veržiasi 
Į Javų

Londonas, sausio 29 —; Jung. Valstybių vado- 
į jos Praneša, kad milžiniška vaujamos karo jėgos pasi- 

i japonų armada bando pra- ryžo sunaikinti visą japo- 
vėliau sulauksime dau- Rooseveltas pareiškė nu- simušti pro Jung. Valsty- nų laivyno armadą, 
giau. Amerikos lakūnai sistebėjimą dėl tokio pro- bių karo laivyną Macassar
padės Anglijai apsiginti testo, sakydamas, kad A-, sąsiauriu į Javą. Per 6 
nuo priešo puolimų; Ame- merikos kariuomenė ir Ai-į kautynių dienas japonai 
rikos bombanešiai, sykiu riją apgins nuo priešo už- , prarado apie 36 laivų. Ta
šu Anglijos lakūnais, puolimų. Reikia žinoti, j čiau dar 65 laivai su 150,- 
bombarduos Vokietiją. kad šiaurės Airija yra An-;000 kareivių tebėra vande- 
Drauge su Amerika mes glįjos valdžioje. nyne.
stipriname savo pozicijas--------------------------------------- -----------------------------

Naciai Stato Didžiausias 
Tvirtoves

Vokiečiai Laimi Afrikoje Australijoje ir Naujoje
_ . . „ . . Zelandijoje, ten siunčiameCairo, sausio 29 -Vokie- karQ įnklus ir kareivius.'-k**? lrnviąn OTnrnrvirv 0vietose, čių kariuomenė atstūmė 

užėmė ‘ Angli jos armiją apie 150 Vėliau, gal 1943 metais, 
mes galėsime gerai su-

Maskva, sausio 29—Rau
donieji sako, kad Vokieti
jos naciai skubiai stato 
tvirtoves ant 1939 m. Ru
sijos - Lenkijos rubežiaus.

Sovietų žinios skelbia, 
kad raudonieji atsiėmė 

Stockholm, Švedija, sau-ltijo valstybėse ir Lietuvo- vėl 79 kaimelius vakaruo-

Trūksta Darbininkų Vokietijoje
mylių smarkiuose mūšiuo- tvarkyti savo apsigynimo s^° — Berlyno korės-j je atsišaukė į lietuvius, se nuo Maskvos; užmušė 
se. Iš Londono pranešama, reikalus Pacifiko salose, pondentas Sočiai - Demo- latvius ir estus, kad “sa- 2980 vokiečių ir 40 jų paė- 
kad vokiečiai užėmė labai negaliu pasakyti, kaip kratų laikraštyj praneša, vanoriai” vyktų į Vokieti- mė į nelaisvę.

’ - -rr ..... - — dirbti. Raudonieji visomis jėgo-
Laikraštis sako, Naciai mos puola vokiečius, kad 

tikisi sumobilizuoti mili- atsiimti Smolenską, Orei, 
joną rusų, kurie paimti į Ržev ir strateginį Maskvą- 
nelaisvę arba gyvena oku- Kharkovą geležinkelio 
puotuose kraštuose. centrą.

daug Anglijos karo ginklų įlgai šitag Rarag užsitęs.” kad Vokietijoj, nors pro- ją dirbti, 
sandelių. Jig pakartojo. sakydamas, dukcija sumažinta, trūks-

Anglijos vyriausybe su- Rad Amerika atsiųs Angli- ta vyrų darbininkų. Todėl 
sirupinus tais Pralaimeji- -ai daugiau kariuomenėg esą paruoštas planas mo-
mais i įjoję.__________ Jungtinių Amerikos vai- bilizuoti, jeigu bus reika-

1 f i • v* • f rx i • stybių prezidentas pareis- las Pavartoti prievartą, vi-
Vokiečiai Sunaikino Raudonųjų zers

siųsti į įvairias pasaulio Vokietiją.• Nuo lapkričio 1 iki 15 d.!
Vilniuje sugauta ir sunai
kinta 67 šunys. Šunų pa- ___________

Liga . Paskutiniųb-J Berlynas, sausio 29 —Įdonųjų karo jėgas Krymo
£ pVai , vad0'?'M

Karo Jėgas Kryme dalis. “Vokietija pristato vo
kiečius kareivius kovai dėl

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, sausio 31 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar-

ro įsakymą, savininkai, 
kurie neprižiūri savd šu
nų, baudžiami.

praneša, kad jų karo jėgos 
per kelias dienas atstūmė 
ir sunaikino Sovietų rau-

Vokiečiai taip pat gyria- 
si laimėjimais centralinia- 
me ir Leningrado frontuo
se. ’R^irno? 9

Airijos Premjeras Pareiškė Europos; Europa turi pri- bininkų Radio programa, kurią išpildys Norwoodo 
Protestą statvti darbininkų darbui lietuvių parapijos Sajungietės dainininkės ir pianis-
______  dėl ių kareiviu”, sako Vo- tės .vadovaujant p. Julei Vilkišiūtei.

Dublin, Airija sausio 29, ^ietijos viršininkai. Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir
— Eamcm de Valera, Airi-l- Taipgi praneša, kad Vo- klausykite gražių lietuviškų dainų ir. muzikos .iš. 
jos ministrų pirmininkas kieti jos komisarai Pabal-‘WCOP stoties, Boston, Mass.



Penktadienis, Sausio 30,1942

J. V. lakūnai Sužalojo
21 Japonų Lėktuvą
—

Rangoon, Burma, sausioipat praneša, kad praeitą 
29 — Amerikos savanoriai j savaitę vokiečių lėktuvų 
lakūnai puolė Japonijos 37 j nušauta 126, gi rusų tik 
lėktuvus, iš kurių septy- 41. Rusai sako, kad jie da-

2

mus nušovė, kitus 5 taip 
gal pat nušovė, o 9 suža
lojo. Kautynės įvyko 4 
mylios nuo Rangoon ryti
nėje dalyje.

ro pažangą karo fronte ir 
varosi artyn Smolensko.

Bostonas Turi 60,000 
Padangą Sandėliuose

Vokiečiai Bombarduoja 
Maskvą

Praneša, kad Bostono 
automobilių įstaigose ir 
sandėliuose yra mažiausia 
60,000 automobilių ir 
sunkvežimių padangų 
(tires), kurių pagal da
bartinį patvarkymą už-

Maskva, sausio 29 —So
vietų Rusijos vyriausybė 
praneša, kad keturi vokie
čių bombanešiai buvo nu
šauti netoli Maskvos. Taip teks maždaug 30 metų

Dideli Japonijos Nuostoliai
Washington, sausio 29—j čiau Singapore ir gręsia 

Amerikos karo vyriausy-J užimti tą Anglijos svarbų 
bė pareiškė, kad Filipinų Tolimuose Rytuose uostą 
salose Japonų nuostoliai'-------------

Suskaldė Ašies Jėgas 
Libijoj

Ji

i

fįįįT MM aOSTOM

muiFum
Red Cross, 6noter Boetes CwnmwMty Fund, 

United Service Ogonizatiom.

Dabarties Bildesiuos
Kas Link Registravimo 

Lietuvių Karių
Stambiąsias pramonės 

įmones Lenkijoje perėmu
sios vokiečių firmos.

buvo labai dideli; nuskan
dinta 40 karo laivų, daug; 
sugadinta ir apie 25,000: 
kareivių nužudyta.

Malajuose Anglijos ka-j 
riuomenė taip pat nugalė
jo Japonus kaikuriose vie
tose; nušovė 12 orlaivių ir 
apšaudė 12 laivų. Bet ne
žiūrint tų didelių nuosto
lių, Japonai pasivarė ar-

Šie Pietų Amerikos jaunuoliai pakėlę savo rankas su pakilusiais 
dviem pirštais, reiškia nuoširdaus ištikimumo Dėdei Šamui. Jie yra at
vykę mokintis aviacijos ir stoti į Dėdės Šamo šalies gynėjų eiles. Jų at
vyko į New Yorką — dvylika iš Chile, dešimts iš Ecuador, šeši iš Colum
bia ir šeši iš Panamos.

Katipunan, kuri ėmė va-; 
Cairo, sausio 29 — Pra- rytis prie Filipinų nepri-' 

neša, kad Britų imperijos klausomybės. Ėmė reikštis 
karo jėgos sulaikė gen. Er- ginkluoti maištai prieš is- 
win Rommell’io vadovau
jamas ašies jėgas, besiver

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

Pasirodė žinutė “Amerikoj” 
ir “Darbininke”, kaip svarbu 
suregistruoti lietuvius karius, 
kurie yra “Dėdės Šamo Armi
joj. Svarbu sužinoti, kokioje • Kaip “Deutsche Zei- 
rangoje, kur tarnauja, kas, iš tung im Ostland” praneša, 
kur, vardas pavardė ir adresas, lygoje pirmą kartą susi- 

Čia paminėsiu iš praeito karo rinko vokiečių ypatingasis 
laikų, J. K. Miliui organizuojant teismas (Sondergericht), 
Lietuvos savanorius į Lietuvos kuris nuteisė mirties bau- 
Liuosybės Sargų organizaciją sme du plėšikus ir vieną 
buvo atspausdintos tam tikros vogtų daiktų supirkėją, 
blankos. ir išsiuntiėtos lietu- Savo kaltinime valstybės 
vių parapijų klebonams ir orga- gynėjas (prokuroras) ) ai- 
nizacijų vadams, prašant, kad škino, kodėl šių plėšikų 

. visur kas tik žino lietuvį įsto- bylą perėmė vokiečių spė
jusį į J. V. Armija, užrašytų dalinis teismas, o ne nor- 

• viską kas viršui paminėta ir malinis latvių teismas, 
į grąžintų tas blankas L. L. Sar- Pasak prokuroro, “latvių 
gų organizatoriui. Tų blankų baudžiamoji teisė neturi 
buvo gani daug sugrąžinta. Bet pakankamų priemonių 

| daugelis ignoravo, nieko neda- prieš tokius pavojingus į- 
rė. Gautos žinios buvo surašy- pročio nusikaltėlius”. Mir
tos ir pasiųstos į Washington, ties bausmės sprendimas 
D. C. P. Majorui žadeikiui. Ką yra galutinis. Nuteistieji

j • Tarp Rygos ir Tilžės su tomis blankomis padarė, ne- gali tiktai prašyti pasi-
. pradėjo vaikščioti du au-įturiu žinių' gailėjimo.
Itobusai, kurie eina kas-1 Dabar toks pat darbas reikia -----------------

VOKIEČIŲ TEISMAI 
LATVIIOI

žiančias pirmyn Vakarinė
je Libijoje.

VOKIEČIAI NUSKANDINO 
ANGLIJOS LAIVĄ

panūs.
Galų gale Ispanijos vy-;

VOKIEČIAI SKRIAU
DŽIA DARBININKUS

riausybę buvo pradėjus e Vokietijos reicho komi- dien. Lietuvoje autobusai atVktk Tai svarb“ dalykas Vokietijos reicho komi- 
nusilersti ir buvo pradėjus ,.Ostlandui" Lohse sustoja Joniškyje, giau- *** c‘a fąynanc.ų, taip .r retėtojoj
suteikti daugiau teisių fili- jjiejj0 įsakymą, kuriuo liuose, Kelmėje, Kryžkal- 1 uvaI' * a“! eaa”. urT" įr paukščius Lietuvoje ea-
pinieeiams Bet; jau buvo Bustatomi darbininkų už-nėję, Skaudvilėje ir Tau-^', k“° pas*r°d>'t1' klek “ u ^pirkinėti UktaHMa®s-
pervėlu. Ispanai jau buvo darbiai -buvusių Lietuvos ragėje. Vienas autobusas kur Uetuv‘al taraavo- Ta,p pat .?upiF“n?u tlKCal
netekę filipiniečių pasiti- ir Latvijos valstybių teri- gali sutalpinti 30 žmonių.kėjimo ir jų simpatijos. torijose?,S įdirbiai__________

nuskandino 46 Maištai didėjo ir dažnėjo, uždirba per valandą 27

Taip pat 
svarbu yra ir dėl pačių lietu- to” akcinė bendrovė ir 

kooperati-
miršta, ir nė bendrovė. Tos lietuvių

vių, tėvų giminių. Viena, tėvai, Pienocentro 
likę seneliai dažnaiLondonas, sausio 29 — sąsiauryj uu»iwu«uuu ™;uuur»uuiuutju u uždirba per valandą ’£l ~ ’ •' įstaigas vokiečiai vra DaAnglijos vyriausybė pri-ĮJųionijos karo iptrans-L Tiems maištams ^i- fenigus ^k apmokyti W savo kontrolė. P

pažįsta, kad vokiečiai nu-į partinius laivus. Žuvo 35,- nant, prasidėjo Ispanijos
skandino jų didžiulį karo-000 japonų.
laivą Barham. Anglija te-Į -----
turi 13 didžiųjų karo lai
vų.

Nuskandino 46 Japonijos 
Laivus

Churchill Gavo 
Pasitikėjimų

darbininkai ' __ 32 nfeni šiasvydžio (basketball) neturėdami jokio užrašo, kuris
gins, apmokyti - 38 kva- rudenf . tu_rn5?,asi Pir“ą b6tų kur paatovioje lie’
lifikuoti -44 ir gerai Vlet« lalmeJ°,Perkl*"0 ko’

- kvalifikuoti — 50 pfenigių fnanda’ surinkusi 14 taškų 
spirtis pajėgingai Ameri- vaiandą. Tas uždarbis ir nepralaimejusi nei vie-i butų lengva surast., 
kai. Amerikos laivynas su- įstatytas darbininkams, no loklmo- « i®etė 319 ir Per pereitą karą buvo atsiti- 
triuškino Ispanijos jūrų ir turintiems virš 21 metų Pralaimgi° 124 krepšius

karas su Amerika - Ispani
ja tada jau buvo nusigyve
nusi ir silpnai tegalėjo

Remkite tuos profesijonalus ir biz- 
kasi atskirti ant visados. Jeigu nierius, kurie savo skelbimais remia 

kareivis žūtų, tai turint sąrašus Visi Bkeibkrtfcs “Darbininke”.

kimų, kad tėvai nesurado savo
Londonas, sausio 29 — žemės jėgas Filipinuose, i amhauS“ įsakyme Tasakv^ Hockey ant ledo lošime'vaikų; vaikai nesurado savo

--------------  į Anglijos parliamentas 464 Filipiniečiams tada prisėjo* ta ' kad darbininkai turi ^FLS ir Tauro lai-tėvų ar giminių, nes nebuvo
Londonas, sausio 29 — balsais prieš 1 pareiškė turėti reikalą su nauja jė- dirbti per savaitę 48 va- Tauras 5:0. Laimėju- pradžioje tokio sąrašo. Nors,

Sydney, Australijos, radio;premiero Churchill vai- ga> su Dėde Samu. Filipi-’landas. Pagal įsakymą už siai komandai Kūno Kul- kaip minėta, buvo ui daroma,
praneša, kad Macassar džiai pasitikėjimą. įniečiai neturėjo taa aiš-j viršvalandžius mokama tūros Rūmų direktorius tik jau po karo. Bet ir Ui nebu-

25% virš normos už sek- Vokietaitis įteikė dovaną, vo galnnybes, nes nevisi išpildė
’ T>------- :XI---- 1------1-------------- blankas.

kad kuogrei- 
čiausiai registravimo darbas 
būtų pradėtas. Kiekvienas žinąs 
apie išėjusius Laro tarnybon 
turėtų pranešti tam tikram as
meniui ar įstaigai, ir ne tik 
karo tarnybon, bet ir Civil 
Service, nes būna atsitikimų, 
kad ir Civilėje tarnyboje žūsU 

Šiomis dienomis Vilniuje be žinios.
Gal geriauria, kad tam dar

bui vadovautų mūsų Federaci-i 
jos Valdyba. J .K. Mikas.

kad Macassar! džiai pasitikėjimą.

Ten, Kur Prasidėjo Naujas Karas
kios linijos ir aiškaus nusi
statymo. Jų vadas gen. A- 
guinaldo pradžioj buvo su-

madienių ir šventadienių Draugiškas htmkey rung- 
darbus - 50% priedo ir V0“ Pnea „LGSF Ia,meI° Lab*‘ ’varbu

(Tąsa)
FILIPINIEČIŲ 
TAUTIŠKAS 
ATGIJIMAS

Visi žinome ir visi

____  tikęs eiti su Amerika prieš; už nakties darbifs — 10% Perkūnas 3:0.
Kai ispanai atvyko į Fi- Ispaniją. Bet paskui atsi- priedo. Jeigu darbininkas

j lipinu salas, tai ten rado, suko prieš Ameriką ir ka- 
ikad jų gyventojai neturi riavo prieš ją apie porą 
nei bendros valdžios, nei metų. Sugautas nelaisvėn 

i atsi- bendros kalbos, nei ben- vėl prisiekė ištikimybę A-
mename apie tai, kaip lie-dros religijos. Tautiško metikai. Pilnas filipinie- 
tuviu tauta buvo užmigusi susipratimo ženklų nesi-čių susitarimas su Amen- 
ir kaip paskui ėmė tautiš- mate» tautiška vienybė ne- ka ir visokie pasipriešini- 
kai susiprasti ir atgyti. įsireiškė. Ispanai jų tarpe mai baigėsi liepos 4, 1902.

Panašioje padėtyje yra Platino katalikišką tikėji- Nors filipiniečiai pripaži- 
būvusios ir kitos tautos mą’ savo kultūr4 ir savo no Amerikos vyriausybę ir 
Buvo laikai kad ir filipi kalb4- Jaunieji gabesnieji su ja kooperavo, bet nepri- 
niečiai nebuvo tautiškai filipiniečiai gavo progos klausomybės idėjos nebu- 
susipratę. Ir filipiniečiai Pabuvoti. Europos aukš- vo atsižadėję. Tas klausi- 
pergyveno tautišką atgi- tesnėse mokyklose. mas buvo nuolatai gyvas
mįmą ! Bet ispanų įtaka į filipi- ir nuolatai judinamas. Pa- nįmą

niečius buvo veik tokia galios Amerikos Kongre- 
pat, kaip lenkų įtaka į lie- sas nutarė suteikti visišką 
tuvių tautą. Kaip lenkai į-, nepriklausomybę 1946 m.
vedė į Lietuvą baudžiavą/ Prasidėjęs karas, seni»u ^taa“" mTžiau
a. taip padare ispanai Fi- padarytus planus apvers už 406amer

hpinuose. Lietuvoje ta aukštyn kojomis. 1 ______ .
baudžiava buvo panaikin- Filipiniečiai nepriskaito,

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI UZ JŪSŲ 
PINIGUS

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

Tel. SOU 4645

gauna maistą, tai už jj die- * Vl!“uZ veI n?bausta 
nai skaitoma 80 pfenigių, elleJ“0“"4 u? "eleSa-
už pusryčius - 20 pfeni- bpę prekybą maisto pro-

i S .dūktais ir uz kainų keli-gių, už pietus — 3o pf., ir t» - • i •° > ^,n Bausmes siekia tarpuz vakarienę — 25 pfem- .... . .* r 60 ir 100 vokiečių markių.giai.
Įsakyme pasakyta, kad nubausti 48 asmenys kiek- 

minėtos uždarbių normos vienas po 5 vokiečių mar- 
taikomos tiktai “vieti- kės už tai, kad, atvykę į 
niams darbininkams”, t. y. Vilnių arba iš jo išvykę, 
Lietuvos ir Latvijos pilie- nesiregistravo policijoje 
čiams. * Vokietijos darbi- per 24 valandas, kaip to 
ninkai, dirbantieji Lietu- reikalauja policijos įsaky- 
voje, gauna kitokį atlygi- mas.

Oficialiu kursu vokiečių 
markė lygu 40 amer. cen
tų, bet faktinai už markę'

VOKIEČIŲ RE 
ZICIJOS

[VI-

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” rašo, kad Aly-

• Žinomas šveicariecių 
laikraštis “Neue Zuercher 
Zeitung” paskelbė straips
nį apie Lenkijos generali
nės gubernatūros ūkį. Iš 
to straipsnio pažymėtina 
vieta, kur aprašoma, kaip 
vokiečių administracija 
tvarko Lenkijoje buvusias 
pramonės ir prekybos įmo-1 
nes. Tvarkymas esąs vyk-'

ePri8“110’ • Nuo lapkričio pabaigos taus apskrityje buvęs ren-; domas, vadovaujantis ne 
ta, bet Filipinuose ne. savęs nei prie baltosios, veįkja vokiečių kalbos karnas maistas sužeis-tik ekonominiais, bet ir 

politiniais interesais. Į mi
nėtas įmones esą paskirti 
vokiečių komisarai. Bet ši

Bendrai imant filipinie- nei prie geltonosios rasės.ikursai Kauno miesto ngoJtiems vokiečių kariams ir
čių tautiškas atgijimas su- Jie sako, kad jie nesą tos 
puola su lietuviškuoju. pačios rasės, kaip

1892 m. būrelis patriotų kiniečiai, korėjiečiai. į^testingošios seserys Tr kalakutai, 340 ančių'ir 24 priemonė esanti tik laiki-
įgė La Liga sako esą rudosios Malajų pagalbinis personalas, iš kg. mėsos. Šie paukščiai^na Tn« imnnės pančios

jie nesą tos nįnės tarnautojams. Tuos ligoniams. Buvę surinkta:
lip japonai, kursus lanką gydytojai,'916 žąsų, 1,440 vištų, 45 
HPP4JL1- Jip _ ____ • _ _______

filipiniečių įsteigė La Liga sako esą 
Filipina, kuri rūpinosi kel- rasės, 
ti filipiniečių tautišką su-. Filipiniečiai didžiuojasi 
sipratimą ir reikalauti vai-'tuo, kad esą vienintelė To- 
diškų reformų. Kai Ispa- limųjų Rytų krikščioniška 
nijos vyriausybė nesisku-. tauta. Jų kalbos ypatingu- 
bino su reformomis ,tai fi- mas matosi iš šio vienos jų

buvę pasiųsti į Šiaulių, 
Kauno ir Vilniaus karo li- 

nan Ng Mga Anak Ng Ba-'gonines. Be to, Alytaus 
yan. Lietuviškai išeina: — apskrityje surinktų gyvu-

rišo apie 100 žmonių.

lipiniečiai ėmė statyti dar 
griežtesnius reikalavimus, 

i Atsirado kita organizacija

organizacijos- tvardo. Štai 
tas vardas: ' Kataastateaaįi r? 
Kagalanggalang Katipu-

Aukščiausioji ir Garbin
giausioj! Liaudies Sūnų 
Draugija?J -

=>n
(Bus daugiau)

lių buvo pasiųsta į Kara
liaučių 441 raguotis, 517 

iUvių ir 59 kiaulės. Rinki- 
G'-s)mas,' žinoma,:- yra lygus 

rekvizicijai.

Žmones 
Kuriuos Gal 

Žinote

O. HECKWITH HUNTING 
žaidžia su telefonu, prisi
mindamas praeitį. Jei gau
na ne tą asmenį, vėl spėlio
ja. Jis žino, kad susimai
šius, operatarka ateis į pa
galbą ir viską sutaisys. J ai 
dalinai jos darbas, ar ne f 
Ji gauna užmokesnį, ar ne? 
Weil, tada—!

Tos įmonės esančios 
rezervuotos vokiečių ka
reiviams, buvusiems fron
te. Visa eilė mažesnių įmo
nių esančios uždarytos, 
nes laikomasi nusistaty
mo, jog jos “nesudaran
čios egzistencijos pagrin-tų R 
do vokiečių tautybės žmo
gui”.

Heckwith yra informuotas, kad 
telefonų vartotojai i 24 valan
das, New Engiand teletono 
kompanijos aptarnaujamoje sri
tyje, paoaro Klaidų teietonuo- 
dami 117,544 syKių. Pataisyti 
klaidų užima 21 sekunda, aroa 
apskirtai imant, reikalinga 
2,t68,431 sekundų... 41,140 mi
nučių... 680 valandas bereika
lingai sugaiSinamų kiekvieną 
dieną. Tą viską paėmus, galima 
sugaištomis valandomis, opera
torėmis, svvitchDoard ir kitais 
įtaisais aptarnauti tok} didumo 
miestą kaip Manchester, N. H. 
Už daromas telefonuojant klai
das. telefonų kompanijai pasi
daro didelis trūkumas įrengimų. 
Morali: Naudok telefonų direk
torių — šauk numerį atsargiai 
— taupyk laiką aktualiems rei
kalams.

dhii.
NCW ENCIANO TEUPMORC A TIU6MFS C0.
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Arii kova, Ne tik už Amerikos valstybių pergale,
bet ir už pavergtųjų išlaisvinimą. 

NAUJIEJI RŪPESČIAI

Labdarybės Koncertas

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

OARBININKAS
9M We»t Broadway,

Telephone SOUth Boston 2880

PRENUMERATOS KaINa 
Amerikoje metams _______ $4.e.

liečiąs karas su demokratijos priešais. Abi priežastys 
mums lygiai svarbios. Nuo demokratijos laimėjimo 

kaip kalnų potvinis švie- Pareina ne tik išeivijos, bet ir Lietuvos likimas. Tad 
Įsus, kaip didelė pašvaistė, mums privalu uoliai paremti organizuojamąją Dėdės 
i Kai susijungs šis naujas Šamo karo mašiną. Antra vertus, ir Lietuvos padėtis

Šiandien eina arši kova turtų, nei kraujo, o reikės saįudis su pui- labai mums rūpi. Savo Tėvynei sušelpti mes kiek įma-
u^enyameur^ltė)e metanw tarp tiesos ir melo, tarp — ir gyvybę paaukos ’
Užaienyj i kart savaitėj metams $2 .««• vergystės ir laisvės, tarp laisvę ir kultūringą gyve-uz kiais ginklais, pergalė bus nydami ugdome L. Gelbėjimo Fondą. L. R. K. Federa- 

užtikrinta ir tada trium- cijos buvo užsimota sukelti bent kuklų fondą. Tas fon-
žmoniškurno ir žemųjų nimą. fuos laisvė ne tik Ameri- das jau sukelta, bet jis iš tiesų tiek kuklus, kad dau-
gaus pagerbimo ir jo nie- tvrim, Didžiame kare ir koje bet .r v.same pašau- gel,s kolonijų siekia jj išugdyti kur kas aukščiau pa- 
kinimo. Baisi ir žiauri ko- ^tuvį j^ės Europos • v°,S, £.mcrikos skirtosios kvotos. Veiklesniosios kolonijos ji ugdo ir
va vyksta visur. lauke ne tik už Amcrikos Ugd° n,eapri‘X>)tai ,SUmab Dar° būdais:

Jungtinės Amerikos Vai- Jungtinių Valstybių žy- gį“ ^priklausomu ” gvr' teatrus’ koncertus ,r „ R
stybės stojo į karą apginti driaspalvią vėliavą, bet nePrlklausomu, Viena veikliausiųjų Federacijos skyrių, So. Bos-
savo krašto laisvę ir išlais-taip pat ir už Lietuvos ir , . , , tone lietuvių kolonija, vas. 8 d. organizuoja didingą
vinti pavergtąsias tautas, kitų mažų tautų išlaisvini- . . Y. patriotinį koncertą, kurį išpildys Europoj pasižymė-
kurios kenčia ir vargsta mą . Kemtl visomis išgale- jusj Worcesterio dainininkė, p-lė Paulina Stoškiūtė.

Sausio mėn. pabaiga pašvenčiama Katalikų spau- diktatorių priespaudoj. Amerikiečių drąsa ir mis Amerikos Jungtinių Koncerto tikslas — L. Gelbėjimo Fondui išugdyti — 
dos vajui. Jį darant, negalima nepaminėti Šv. Pranciš- visų pavergtųjų tautų pralietas Europos laukuo- Vals1YblU ginklavimosi ir tokg kilnUg įr patrįotingas, kaj nevieno lietuvio min- 
kaus Salezo, kurs yra ne tik Bažnyčios Daktaras, bet Žmonių akys nugręžtos į se kraujas padėjo mažoms apsigynimo planą: pirkti ty nekyla abejonė( ar reikia jis paremti. Remia jį visi, 
ir visų pripažintas Katalikų spaudos globėjas. Tais laisvės šalį. — Visi ameri- tautoms išsikovoti laisvą bonY®’ renJ^ A’ Kaudonąjj genį jauni, profesionalai ir darbininkai, taip kad nu- 
laikais (XVII amžiuj) periodinės spaudos, tikrąją to kiečiai, iš kur jie bebūtų įr nepriklausomą gyveni- “-f tVmp * d gastaujama, ar dalyviams nepritruks vietos erdvioj
žodžio prasme, dar nebuvo. Bet tas uolus ir šventas kilę: ar čia gimę, ar atvykę mą , • 1Pr® 1 1 eJJ \r Jordan Hali svetainėj. Kas gi publiką tiek suįdomino?
Genevos Vyskupas rašė nuolatinius laiškus ir vedė pa- iš Lietuvos Laivuos, Es- sįame amerikie£ių įius’Pu Kristumi maldo. Ne kas kita, tik artistės asmenybė. P-lė Stoškiūtė bu-
stovias rastines disputas su protestantais ,r šiaip jau fjos. LenkW vie energija lšmmtls £ Eucharistijoje ais vo čia žinoma dar prieš išvyksiant j Europą. Dar is
laisvamaniais bei atskalūnais, taip kad jis pirmas pra- "as.^oja po.jungtinių a praUetas kraujas ne tik darbais ruošiant reiiginio anų laikų lietuviai gerai atsimena jos aukštai, aukštai 
dėjotarsi periodinias polemikas su įvairiais tikėjimo uių a gutriušking agreSorius, ir dorovinio turinio pas- kylantį, nepaprasto tyrumo sidabrinį balselį. Dabar
priešais — sektantais ir bedieviais. Be to labai sekmin- ^merika Įaįmėtų didžia taip pat išlaisvins ir kaitas. Ateina gavėnia — visi susidomėję, kiek jo skambumas bus patobulėjęs, 
gai populiarizavo Kat. Bažnyčios dogmas ir dorovės kov^ kurj amerikiečiams pavergtas tautas. atgailos metas. Tai yra Visi ne tik tikisi, bet jau ir žino, kad nenusivils, nes iš
nuostatus, rašydamas visiems prieinamas dvasinio suįeįks saUgesnį gyveni- Amerikos Jungtinių Vai- pats geriausias laikas su- Europos pareina žinių, kad mūsų garsi dainininkė tu- 
turinio brošiūras ir knygas, kuriose patraukliai išdės- įštraukg pavergtas stybiU žymūs vyrai ir ka- ruošti religiniai dorovinio rėjusi ten nepaprasto pasisekimo. Dabar sugrįžusi tė-
tydavo tikybos ir doros principus. Ši Šv. Pranciškaus tautas įg diktatorių nagų. ro specialistai planuoja ir turinio paskaitas. ALRK vynėn, ji savo gausią vokalinę dovaną pilnam subren- 
darbuotė buvo tiek sėkminga, kad atsivertėlių skai- Lietuvis Jungtinėse A- mobilizuoia visas karo jė- Federacija yra numačiusi dime mums atskleis. Tuomi ji ne tik sutrauks, bet ir 
čius pasiekė virš septynių dešimtų tūkstančių asme- merįkos Valstybėse rado gas Išgalei. Mes visus su paskaitomis kviesti ku- patenkins skaitlingą publiką.
nų, tarp kurių būta labai įžymių veikėjų ir mokslinin- jaukią ir malonią prieg- tuos žygius turime rem- nigą dr. A. Deksnį. Todėl Tačiau ne vien pasitenkinimo mes šiuo momentu 
kų. Tad jis statomas pavyzdžiu dabartinei katalikų iaudą. šiame krašte lietu- \r Padetl kuo puikiau- Chicaga ir jos apylinkės ieškome. Malonumas malonumu, bet ir pareigų nerei- 
spaudai, kuri toli gražu nepasiekia Šv. Pranciškaus vis naudojasi kultūrinė- siai reallzu°ti-_ galės pasinaudoti gabiu kia užmiršti. Gi svarbiausia dabar pareiga — vaduoti
idealo, bet daro ką gali, kad jo nurodytą tikslą prieš mis, spaudos, organizaci- Karo laupė jirnas pri- kalbėtoju. Lietuvą. Tad koncertas atneš dvigubą malonumą: ir
akis visuomet turėtų. jų, sąžinės ir tikėjimo lais- ne. tlk “n<5_^ro aP" 3‘ Amerikos lietuviai ne- menišką puotą įr progą tėvynei pasitarnauti. K.

vėmis Čia lietuvis ne tik sigmklavimo ‘ lėktuvais, paprastai daug kilnios sir-_____  __ __ _ —
Kat. Spauda yra dvejopos rūšies: grynai religinė turį go feet Jai įr kuJ_ tankais, laivais ir tt., bet dies yra parodę mūsų bro-

ir visuomeninė. Pirmoji dėsto Bažnyčios mokslą, aiš- Užtat taiP Pat ir nuo moralinio lių tremtinių Sibire reika-

South Boston. Mas*

Sv. Pranciškus Salezas Ir 
Katalikų Spauda

. turingą gyvenimą,
kiną dorovės dėsnius, ir tiesioginiu būdu paliečia reli- jig gu viga energįja> gilia, apsiginklavimo. Todėl tu- lams. Mes tikime, kad ir 
ginį gyvenimą. Antroji siekia spausdinamąjį žodį ves- išmintimi ir nepalaužia- rime rūpintis ne tik kuo toliau padės savo broliams 
ti katalikiškoj krypty, neprileisti prie tvirkinančių ma drąsa stoja į kovą su daugiausiai pasigaminti tremtiniams.
sensacijų, stovėti tiesos sargyboje, atremti šmeižtus, visais tais kurie kėsinasi ginklų ir suorganizuoti Šį kartą mes norėtumėm 
iškelti tiksliai slopinamą katalikų veiklą, kur reikia į Jungtinių Amerikos Vai- geriausią kariuomenę, bet priminti ir kitą svarbų 
polemizuoti — žodžiu, plėsti katalikų sąmonę ir ginti stybių demokratinį gyve- Pa^ reikia nepamiršti reikalą. Yra įsisteigęs Lie
ju reikalus. Šiais kovojančiojo ateizmo laikais vienas nimą. Lietuvis labai gerai v}s labiau šviestis ir švies- tuvių Kultūrinis Institu- 
svarbiausių kat. spaudos uždavinių yra apsaugoti supranta ir jautriai atjau- kultūrinti^ ir turėti ar- tas, kuris gražiai varo pro- 
skaitančiąją visuomenę nuo klastingų gudriai prave-. čia, kad Jungtinių Ameri- Ūmiausią, ryšį su Kristų- pa^andos darba ir rūpina- 
damų šūkių, neva tai pritariančių darbininkų reika-.kos Valstybių pergalė su- ®i. Kas nori ne šiaip sau si Lietuvos reikalais. To- 
lams, bet tikrovėje užsibrėžusių ko toliausia nu vesti .darys sąlygas ne tik jam dienas stumti, bet tikrai dėl maloniai prašome šia
juos nuo Bažnyčios. Tuo tikslu kat. spauda siekia iš-!P° kar° sukurt‘ dar Sra' kas jaucla nmta- *stalga ,
auklėti ko daugiausia susipratusių katalikų, kurie tuo-!žesn» gyvenimą bet taip Dievo kraują ir dvasią, memenus aukomis, is,ra
jau pajustų klastingus priešingosios spaudos užsimo-brollai bus kas negaU butl ^“g“ sant s‘°s istalSos žemė
jimus. Ypač tenka akyliai daboti ir perspėti, kad ka-ils alsvlQ 113 P° nacių o u- Rimtas žaidimas — Vaikai visuomet mylėdavo žais-
talikai neremtų neprietelingos jiems spaudos ir ne- 1 pacijos.

x. . , . v . . . ..... .... Amerikos lietuviai pir-stiprintų savo pnesų, su kuriais paskui reikia sunkiai, miausia nipinasi tUo kraš- 
kovoti ir ne kartą skaudžiai pralaimėti, žodžiu, kat.!tu kur jįe gįmę ar gy. 
spauda ne tik apdraudžia saviškių reikalus, bet ir pa- vena. Lietuviai Amerikos 
čią jų gyvybę apsaugoja, iškovoja jiems tarsi piliety-! jungtįnių Valstybių lais- 
bės teises, išdirba dirvą, ant kurios gali saugiai veik-;vės apgynime nesigaili nei
ti, suteikia jiems progos drąsiai pasisakyti. K. spau- |-----------------------------------
da tai kasdieninė mūsų dvasinio gyvenimo duona, tik mūsų kova už būklę, tai mums privalu visu uolu- turime 
Kaip gi tada nesuprasti jos reikšmės ir supratus, jos

Amžinaiai Tiesai, teima jais.
Evangeliją savo gyvenimo Mes žinome, kad Ameri-' 
vadovu. Į kos lietuvis kovodamas no ti karą. Bet šis vaizdas parodo, kaip New Yorke, Sta-

Jei mes būsime gyvojo Amerikos Jnnpl. Vaiste/ten Island vaikai rimtai sudarę planus ir labai naudin- 
tikėjimo, Gyvojo Dievo biu vėliava už jos nerp-alejgą stato slėptuvę nuo oro bombardavimo.
žmonės, tai po visą Ame-, kartu kovoia ir už T.ietii-
riką pasklis naujas saju- vos laisve ir nenriklauso-j tūriniam Institutui, kuris’šventai tikime, kad rasite 
dis, gaivalingas, veržlus, mvbe. T»i labai ptažu išveda propagandą už Lie-'galimybių paremti ir tas
------------------------------------ ididinsra. Bet mes tain nat tuvos laisvės ir nepriklau- lietuviškas įstaigas, ku-

somybės atgavimą. Irios kovoja

neremti?
Kadangi mūsų spaudos reikalas ne kas kita, kaip

drąsos kreiptis i
mu ją palaikyti ir kartkartėmis pasimelsti į šventą Į Amerikos lietuvius ir pra- 
Genevos Vyskupą, kad mūsų spaudą visuomet globotų, i šyti paramos toms istai-

rios Kovoja už Lietuvos 
Mes žinome, kad malo- laisvės ir nepriklausomy- 

nūs lietuviai daug turi vi- bės atstatymą.
K.lgoms, kaip Lietuvių Kul- šokių savo reikalų bet Federacijos Sekretoriatas.

ASMENINĖ LAISVE
II DALIS

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

KALBŲ PER RADIO RINKINYS
Išvertė iš Anglų kalbos

A. V. Atkočius

Septintasis Žodis - Godumas
''Tėve | tavo rankas aš atiduodu 

savo dvasią".
Mūsų Viešpaties mirtis ant kryžiaus nu

rodo, kad mums nėra skirta būti patenkin
tiems šioje žemėje. Jeigu žemė būtų buvus 
paskirta būti rojumi, tuomet Jis, kuris ją 
sutvėrė nebūtų ją apleidęs didžiajame penk
tadienyje. Įteikimas savo sielos Tėvui, buvo 
irgi atsisakymas įteikti ją pasauliui. Užbai
gimas ir papildymas savo gyvenimo baigsis

danguje, o ne ant šios ašarų pakalnės.
Mūsų Viešpats Jo paskutiniame žodyje 

taipgi sako, kad niekur kaip tik Dievuje ga
lime rasti patenkinimą. Visiškai negalime 
būti patenkinti šiame pasaulyje. Nieks tą 
geriau neįrodo kaip nusivylimas. Mes atei
čiai numatome pragyvenimo darbą, ženatvę, 
nuosavybes, galią, draugiškumą, turtus; ir 
kai mes atsiekiame juos — jeigu mes su sa
vim esame teisingi — jie neatsiekia mūsų iš 
anksto nustatytą aukštį. Kaip maži vaikeliai 
mes laukiame Kalėdų, bet kai ta šventė atėjo 
ir mes turėjome savo pageidavimus išpildy
tus, mes pažaidėme su žaislais ir vėliau atsi
gulę lovoje, savo širdyje sakėme: “vis tiktai, 
ši šventė neatsiekė mano išsivaizdavimo ir 
visų mano laukimų”. Tas prityrimas pasikar
toja tūkstantį kartų per mūsų gyvenimo lai
kotarpį.

Bet dėlko nusivylimas? Kai mes žiūrime į 
idealą ateityje mes jį apvelkame lyg su sie
los begalybe. Aš galiu įsivaizduoti namą su 
10,000 kambarių papuoštų deimontais ir ki
tais brangiais akmenukais, bet aš tokio namo 
niekuomet nematysiu; Aš galiu įsivaizduoti 
kalną aukso, bet tokio niekados,n nebematy

siu. Taip ir su žemiškais idealais. Mes juos 
nudažome su dvasinėmis sielos kokybėmis; 
ir kai jie įsigyvena, jie tebevirsta žemiški, a- 
pibrėžti ir mažesni. Didis neatitinkamumas 
išsikelia tarp idealo, kurį mes įsivaizduoja
me, ir tikrenybės, kuri yra prieš mūsų akis. 
Tame neatitinkamume tarp begalinio ir ap
ribotojo randasi nusivylimas. Nėra jokio pa
bėgimo nuo to fakto. Savo širdyje mes turi
me amžinybę, bet savo rankose teturime lai
kinumą. Siela pageidauja dangaus, o mes tik 
gauname žemės dalelę. Mūsų akys pakeltos į 
kalnus, bet jos žiūri nuo lygumos. Lengviau 
yra prašalinti savo idealus, kuriuos įsivaiz
duojame, negu juos patenkinti. Dasiliesti 
idealą šiame pasaulyje yra tuo pačiu laiku ir 
panaikinimas to idealo. “Ne vienas vyras y- 
ra karžygis savo tarnui”. Kuomet mes prisi
artiname prie prūdo, jau mes ilgiau netrokš
tame. Taip ir patenkinimas žemiškų idealų 
atsiverčia prieš mus, kaip žiaurus atkirtimas 
nuo vieno, kuriam mes esame slaptai suteikę 
pagyrimą.

Bet nėra jokios priežasties visuomet būti 
ciniškais ir žiūrėti vis į blogas galimybes. 
Mes neturėtume akių, jeigu nebebūtų gražy

bių pamatyti; mes neturėtume ausų, jeigu 
nebebūtų suderinimų išgirsti; lyg taip pat 
mes neturėtume nors begalimybių, jeigu ne
bebūtų Dievas, kurį mylėdami, galėtume tą 
norą tinkamai papildyti. Tik Jame randasi 
sutaikinimas siekimo ir atsiekimo. Čia žemė
je mes tarp tų dviejų. Siekimas turi džiaugs
mą, nes yra siekimas mūsų idealo — ieškoji
mas patenkinimo, ir žingsnis pergalėn. At- 
siekimas irgi turi džiaugsmą, nes jau yra 
nuosavybė ir duoda džiaugsmo ir ramumo. 
Bet kol mes gyvensime šioje žemėje, mes nie
kuomet negalėsime džiaugtis abejais. Atsie- 
kimas pasibaigia susijaudinimu atsiekimo; 
ir siekimas be atsiekimo tampa varymas iš 
proto, lyg atėmimas gaivinančio šaltinio nuo 
mūsų išdžiūvusių lūpų tik kai prie jo ištroš
kę prisiartinome.

Kaip suderinti siekimą, be jo nuobodumo, 
su atsiekimu — neprarasdami siekime 
džiaugsmą? Čia taip padaryti negalima, tik 
danguje, nes kai mes siekiame Dievo, mes 
atsiekiame begalybę, ir kadangi Jis yra be
galinis, tai užtruks visą amžių kol tie mūsų 
siekimai neatrastų džiaugsmą — gyvenimą, 
tiesą, meilę ir grožį. Bus daugiau ‘

*• J
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ARTISTES APOLONUOS STOtKlOTES

(hobby), ir per jį sunaudoti sa
vo gabumus ir sumanymus.

Kaip būtų linksma, jei kiek
vienoje Sodalicijos kuopelėje

I'rastųsi bent keletas merginų,
kurios turėtų panašų užsiėmi-

mą sukelti didesnę veiklumo
dvasią merginų tarpe. Tokios
merginos Sodalietės galėtų su- 

.. entuauum„. Tjom«
mūsų bažnyčios Fire side ... ... .• 4 - Įvairiuose veikimuose dingtųGirls? Vienos ir antros mergi- .... .,. , -XX,- 4 pavydėjimo, kerštavimo progos,nos, sulipdytos iš tokio pat mo
lio ir jausmų.

Sveikos paneles 
Sodalietės:

Pereitą kartą turėjau progą 
pasikalbėti su vienu įžymiu pro-i, 
testantu (methodistu). Kalbantį

Katalikų Bažnyčia žino žmo-
Susipažinkiroe

Laike paskutinio Sodaliečių
nių silpnybes, tad Ji kaip tik ir Kongreso viena graži rezoliuci- 
įkuria įvairias organizacijas, ja pasiliko užrašyta užrašuose: 
kurių tikslas siekia prie gyveni- “Kad Sodalietės daugiau dar- 
mo prakilnumų. Sugrįžęs į na- buotusi savo tarpe ir bandytų 
mus, pirmiausia verčiau Sodali- užmegsti artimesnius ryšius 
cijos įstatų knygą, norėdamas viena su kita”. Tas man prime-i 
patvirtinti ar mano atsakymas Ba vieną tokį įvykį: Viena mo- 
buvo teisingas. įkytoja klausia mažos mergai

i'tės: “Išvardink man visus Ka 
Sodalicijos įstatymas No. 33 vardus,.

sako: “Good Sodalists ought to ateakytj
be. first and foremost, mokytoja urė: ..paimk
plary Catholics conforming ^ien( * ,>Da.
their faith and Hfe entirety to sh£r ^cer, yjxea
the faith and morals wnica the ~ 4 -j k • dk*,Comet, Cupid, Doucųer ir BJit- 
Holy Catholic Church teaches,..1J zen
and never being ashamed to, Jej ar kas nors kitas 
act. in privau and public life, panele priklau3ai
as faithful and obedient chdd-,^ ar ne? T#ip.

“Tai išvardink visas mergaites 
priklausančias prie jūsų kuo-

tik atskiria

JORDAN HALL
Huntington Avė. ir Gainsboro St., Boston, Mass.

SEKMADIENI,

Vasario-Feb. 8,1942

Art Apolonija Stožidūtė (Polyna Stesfca),

pasižymėjusi savo dainavimu ir vaidinimu Europos operose. 
Ji turi dramatini soprano baisa. Art. Stoškiūtei akompa
nuos įžymus pianistas Arthur McArthur.

Dalį programos išpildys pianistas T. Marier ir vyrų kvar
tetas, muz. Rapolo Juškos vadovybėje.

Visos Pelnas Ueteves ir Liftuviy Gelbėjimui

Rengėjai kviečia visus dalyvauti. Tikietai įskaitant Defense Tax po 
$1.65 ir $1.10. Jų galima pirkti “Darbininke”, pas p. B. Cunienę, 29 
Gould St., W. Roxbury. Tel. PARkway 1864-W ir komiteto narius.

LIETUVAI GELBĖTI FONDO KOMITETAS

Wortester, Mass.
ren of this their Holy Mother’

Ypatingai žodis “examplary
pavyzdingas, kaip
sodalietės nuo kitų merginų, "sodaį.

Graži ar ne, brangios Sodahe- pasakys.
tės, jūsų gyvenimo misija
Kit* galima bandykite taktu. ar

s». Parapija Vasario 1 d., 1942. Jeigu kas 
nori įvairumo, tai patariame at-

VYČIAI KARIUOMENĖJE
, '“T * ® V ’ ■ I ■ ■ . ■ ■' ■

Worctster, Mass.-Aušros Vartų Par.

PMLABBfMA, PA.

SUTRUMPINO PAVARDĘ 
Kaip žinome, šioje šalyje, A- 

merikoje dabai sunku kitatau
čiams ištarti ilgas lietuviškas 
pavardes. Todėl keturi broliai: 
Kazimieras, 35 metų; Juozas— 
34 metų; Bnediktas, 32 metų ir 
Vincas 31 metų, Konstantina vi- 
čiai pakeitė savo pavardes — 
sutrumpino, iš ilgos pavardės 
Konstantinavičius padarė į 

j Išvažiavo net į tolimą Phoe-1 Konstance. Tai padarė legaliai.

Vyčiai viens po kito skiriasi vavo apie 25 asmenys. VladuiŠv. Kazimiero parapijos didy- vykti pas mus. Bus lietuviškos
. „ - s* choras rengia Sporto Durną, dainos ir lietuviški šokiai. Tik- * tarPa Antradienį, sau- buvo įteikta stambi piniginė

pos Sodalicijos Silpnas ir ge- Maįronio parke> Sbrewsbury, kad ^usitės kaip šio 19 dieną išvažiavo Antanas dovana. Savo kalboje pareiškė,
Mass., antrą valandą po pietų, Lietuvoje. Bus visokios lenkty- Trumpaitis ir Vladas Zakaras, kad nenorėdamas palieka visus 
. ...-----—... ,, ------ nės sporte, čiūžinėjime, žuvavi- Vyčiai Pirmadienio vakare, savo draugus, ir nuoširdžiai pa

ilgėsi aukštybių kelia.---------- me; kas pagaus didžiausią ir Parapijos salėje, surengė vaka- dėkojo visiems atsilankusiems,
Kaip ramu, kada kankina mažiausią žuvį gaus dovaną. Po r9i’ Pagerbti Antaną, kurs per ypatingai rengėjams, už pui-
Vargai, pagundos pikčiausios interesingos dienos seks skani du metu Pirmininkavo 116 kuo- kias išleistuves

‘Aš neži-
’. nau”, arba galės išvardinti pen-a P*

iškelta per save kasdieninį gy-ipriktaHSO penk^efents _ 

venimų Marijos Nekaltų vardų, , Toka par0.
dvs, kad tokia sodalietė

NoujiMetai—
Nauji Pasiryžimai

ar

dys, kad tokia 

klauso prie nelaimingų 

arba

pri- 
‘Klikų” 

kurios kaip vė- 

Fioridoje auga medis vardu žys ėda mūsų brangų laiką ir 

(Kigtia Pinnata) dešros medis socialinę gyvenimo veiklą. Mo- 

— “Sausage tree”: nuo šakų, kėk dažniau ištiesti ranką ir 

kybą masto ilgumo išaugos, be- sakyti : “malonu susipažinti”.

rods, koks nors dešrininkas pri- _ ~
rišo savo pramonės išdirbystę.
Šį gamtos vaisių negaimaa vai- ®

Siųsti maldą karštą—gryną 
Prie Motutės Nekalčiausios. 
Tada, jaunuole, paviliokie 
Tą gražiausiąją Panelę.
Joje savo viltį dėkie —
Ji mums rodys laimės kelią.

i.-.'s4

gyti. Jis pasilieka vien papuo- Tiktai vienas \ įsagaZis

i vas gali nakties tylumoje įzeng

rasime sodaliečių « » aas* P0“5“ k“tMrs ir, lš' 
. . , - skaičiuoti žmogaus širdies įlge-tarpe merginų, kurios vien ku- , ° ®

.... .. , sius, skausmus ir troškimus .mskai puošia sodaliečių enes, ________

šilta vakarienė, kurią surengs Pal'
panelės: Ona Burdulytė, Jo^na Na*»as pirmininkas Pranas nix Arizona, kur įstos į Jung. 
Blavackiūtė, Marijona Seiliūtė, buvo vakarėlio vedėjas. Valstybių oro laivyno skyrių.
Ieva Jurgelionytė. Teofilia Dalyvavo gausus būrelis Vyčių. Vladas yra Jono ir Emilijos 
Aukštikalnytė, Angelą Stake- Buvo *“***« juokų ir L sūnus, kurie yra labai geri pa-
liūnaitė, Marijona Tamošiūnai- rena Kerįiytė vadovavo klausi- rapijiečiai. Baigė vietiniai mie-

CNflG nnn rvvi-----  tė; o vaikinau, kurie prižiūrės mų * a^ymų programai. Ka- st0 mokyklas ir du metu lankė-
$4U3,WU,UUU sporto ir pagelbės muz. Juozui zoką P^oko Jonas Andriuška, sį Northeastern Universitete.

Pamačiusi šią skaitlinę šaky- žemaičiui yra: Adomas Kacevi- ° jam akompanavo Antanas Pastaraisiais laikais dirbo Aus-
si — “tai biskis pinigų”. Taip. Julias Jurgelionis> poviias Gudukas. Eleonora Kvaratiejū- tin Hastings kompanijoj. 

Die.jBet ar Žinai, kas tiek daug pi- Puras Ju0za5 Eda. tė solo padainavo, Edmundui po kanuome.
ruoni nroloinn f Tori   tova It7_ __ -1 „ X-. —4- TT~X.,1Z v

salas.
Kiek cVovAiuAti rvcroi>« dnrrtKvc litro. ' **

ir merginos praleido $38,000,-
________ 000 perfumams. kvepantiems

bet darbais ir veiklumu jos yra “Nebijau rytojaus, nes ma-' vandenėliams.
nenaudingos. Sodalietės. būkite giau vakar diena ir myliu šią $46,000,000 praleido 
naudingos. dieną”. i creams.

_ nigų praleido. Ugi - tavo ly- ardag Kisieliauskas. Taipgi Vaškui akompanuojant. Uršulė Vyt”is viis Burokas. Buvo 
-ionesv Pereis metais karalaįtį -r feu. ir Marcelė Meškiniūtės pašoko, if vį.

ungtinese a s ybese mo erya prižįūrės dienos tvarką. Ši ° Alena Katinaitė, Adelė Piga- guomet dįrbo yy^ labui. Daug 
sporto diena baigsis šokiais sa- ^aitė, Anielė Smolskytė ir Vik- prisidgjo prie krepšininkų bū- 
Įėję. Visi į Sporto Dieną, Mai- toriJa Giraite sudainavo daine- labaį geras gvorio
ronio parke, vasario 1 d. į1?- Kazys Tamasiunas savo vai- kilnotojas n laiką buvo pa.J

coiai dimmu padarė juokų. , ...tteporie'ns. . . rapijos choro narys. Vincas yra
1 i Po užkandžių, kuriuos paru-

Aš Žinau “Nėra neprieteliaus, nėra ka-
Kartą tūlas mokytojas laike ro; nėra karo, nėra laimėjimo,

savo paskaitos išsireiškė: “Pa- nėra laimėjimo, nėra vainiko”.
šaulyje randasi trys rūšys mo-j ------------
terų: moterys, kurios taupina Pasisekimas moterystėje y-

$38,000,000 praleido nudulki- 
nimui žibančių noselių.

AR VISI TURIME T1KIETĄ?

Klebono kun. Ignaco Valan- 
ciūno varduvių bankietas jau 
čia pat. Sekmadienį, vasario 1 
d., šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 331 Earp St., lygiai 6-tą 
valandą vakare. Klausimas, ar 
visi turime tikietą. Tik lygiai 
doleriukas. Bet už tą dolerį 
gausime skanią vakarienę, bet 
ir žinom gerai, kad turėsime 
puikią vakaro programą. Ma
nau neklysiu sakydamas, nes 
mūsų parapijos Sesutės Kazi
mierietės - Mokytojos visados 
labai gražiai pasirodo, ypač, Se
suo Uršulė su savo mokiniais 
visados nustebina dalyvius. Tad 
įsigyk kogreičiausiai tikietą, 
kad galėtum dalyvauti bankie
te kleb. kun. I .Valančiūną pa
gerbti. K.D.

GOOD NEWS!

®be
Igjigton

&ost

, . ., . . Jokymo ir Marijonos Burokų,i e,- pmo Albinas Rakauskas, įvyko , . ....vasario i, šv..^ / kurie yra nuoširdus parapijosSekmadienį,
„^-4,,1 Kazimiero parapijos Sodalietės y. ’ x •'7 geradariai. Apdovanotas me-$29,220,000 nutepimui p,ratų Komimijo5l Vyc.ų vardu ite.ke Antanu.

$50000 000 DateDimui Iūdu lailie 9:45 miS* TuOj mišh!’ £^"1 °'anelę' ° 1M° .. pareiškė, kad jis stengsis tapti
$50,000,000 patepimui lupų. mokyWos įvyks bos, Antanas pareiškė savo de- Valstybių

' kuriuose tikimiesi Vyčiams už pereitą.

i Pirmininkas Reinys,

_____ _______ Juokai, tai juokai. Brangi,
dalykus, manydamos ateityje ra kas baugiau, negui atradimas1! Sodaliete savo mieste beabejo ^ymių kalbėtojų kaip dviejų metų pasidarbavimą, už

tai: Kun. Joną Bakaną; adv.,Pagerbimą ir už dovaną.sunaudos: moterys, kurios tau- Stanio žmogaus, dalukas ta-į turi Katalikų vaikelių prieg- 
pina įvairius dalykėlius, neno- me’ ar ^as tinkamas žmo-,iaudos namą. Vieną gražią die-
rėdamos jų numesti, ir moterys, ^us 
kurios taupina dalykėlius, ka-į 
dangi niekados nežinai ką, jos’ 
su jais darys”.

Gražus paprotys turėti kokį 
nors mėgiamąjį užsiėmimą

KAIP RAMU
Kaip ramu mylėt Mariją. 
Visų gražiausią Panelę, 
Kuri jaunuolio širdyje

įną, išėjus pasivaikščioti, pasi- 
i drąsinus, sustok prie tokio prie
glaudos namo durų ir paspau- 

' dus varpelio guzikėlį. Seselei

.f Tą patį vakarą, Lido Cafe,

oro laivyne 
mechaniku. Jis dabar yra Fort 
Devens.

, . x., , . tė; Teofilia Aukštikalnytė; Ma-vienuoiei atidarus duns, papra- . . .
. , .... ..... .. TT» njona Tamošiūnaite; Joanasyk leidimo jeiti j vidų. Uz- , . . „ . a.
klausk, kiek jų prieglauda per Blavackaite; Kristina Miliute; 
pereitus metus gavo aukų nuo Rita Kondratavičiūtė ir Ieva 
miesto žmonių. Manau, kada’ Jurgelionytė. Taipgi pagelbės 

i pamatysi knygoje užrašytus ir Seselės Kazimierietės.
1 vardus nirštais savo ranlm e'a-l Sodalietės nutarė surengti 

Beano Party su užkandžiais, 
vasario 25, po pamaldų, bažny
tinėje salėje. Pelnas skiriamas' 
pagražinimui scenos dėl atei
nančio metinio veikalo. Sodalie
tės yra gerai atsižymėjusios 
veikalų perstatymuose.

vardus, pirštais savo ranki} ga 
■lesi atsiminti.

Nemanykite, brangios Soda- 
llietės, kad trokštu čionai reikš
ti savo skaudų kritikos žodį. Vi- 

į sai ne. Norėjau parodyti, kiek 
,mes praleidžiame tuštumams, 
kuomet labdarybė su ištiesto
mis rankomis laukia mūsų šir
dingos pagalbos.

Kita Mintis —
Ar ne?

“Aš mėgstu darbą, mane ža- 
vėja. Per ilgiausias valandas 
galiu sėdėti ir žiūrėti į ją”.

Su tikra pagarba
Jūsų -iišlniig

DĖDĖ ANŲ F RAS.

Antaną Milerį ir jo žmoną 
Kun. K. Jenkų iš 
kitų. Komisija susideda iš se-(
kančių panelių: Agota Laugaly- Puota pagerbti _

brolį Vytį Vladą Zakarą. Daly-’

Visiems trims Vyčiams valdy-
So Bostono ir Vyčiai Keistutis Vaitkevičius ir* ba ir visa kuopa linki Dievo pa- 

Alekas Levancevičius surengė laimos, geros sveikatos ir ge- 
savo draugą; riausio pasisekimo.

Auksas ir Sidabras.

metais susilaukėme naujų na-, 
rių. kurios yra gerai išsilavi
nusios vaidinti, ir su pagražin
ta scena tikimės, kad niekas

VaUmaslr Balius 
hųko

•• •

žinios

Chester, Pa. — Aštuonioliktą 
d. šio mėn., sekmadienį, Aušros 
Vartų parapija. Chester, Pa.: 
surengė gražią pramogą — vai

šiais’ dinimą ir balių. Vakaras įvyko
Vytauto klūbo patalpose. Pub
likos iš vietinių ir apylinkės 
atsilankė gausiai. Trijų veiks
mų komediją ,— “Moterims Ne-

kitas nesusilygins. Todėl visi, išsimejuosi” — suvaidino šv. 
atsiminkime vasario 25, ir pa-j Kazimiero parapijos. Phila., Pa. 
likime visus kitus darbus ir ei- sodalietės. Veikalas juokingas, 
kime praleisti vakarą su Soda-
lietėmts. kad jom6 pagelbėjus

biamieji kunigai St. Raila ir V. 
Vėžys šiam parengimui suteikė 
daug malonumo: Kun. Vėžys, 
sodaliečių dvasios vadas, meste- 
riškai režiseriavo, o kun. Raila 
per pertraukas savo gražiais 
šposais linksmino publiką. A- 
part to jis pasirodė esąs ir ge
ras dirigentas, mat, sugebėjo 
visą publiką paversti vienu di
deliu choru, kurs vykusiai su
dainavo kelias žinomas liaudies 
daineles. Klebonas kun. Emil. 
Paukštis nuoširdžiai padėkojo 
linksmintojams ir visiems atsi
lankiusiems. Rap.

EXCLUSIVE
United
Every Morning

Seven worW--#ide New» and Phot« 
»errice», fowr of tbe»i C.xeb)eivet 
Orer 376,000 copie« lold 4»ily— 
tood »tw. for OVER A MILDON 
PEOPLE ! The Port it 0r«ferr^d 
MORE READCMS tbaa ortier 
<!«ily vaper ia Beatos, raorniag or 
arenta*.

vaidintojos patyrę, taigi neste
bėtina. kad atsilankę buvo pil-

jų tiksią ačsiekti. Bus ir atei- nai patenkinti. Šv.
kinkymo dovanos. R'-parteris.»parap., Phila., Pa. vikarai, ger

Vargas protingus žm<£- 
Kazimieroj nes padare dideliais, o 

kvailus pražudo.

FOR MOK BEUViRV
f OI?.?/!' Mfy anų Stmtfay

Call Your Local Now»4«Alor arTft5,MsJs%K“
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NAUJOSIOS ANGLIJOS
A.L.R.K. PEDBRACOOS Apskričio .

SEIMELIS

SEKMADIENĮ. '

Vasario-Februar y 22 d., 1942
Šv. Pranciškaus Parap. Bažnyčioj ir Svetainėj,

Bradford St., Lawrence, Mass.

9:30 Iškilmingoji Šv. Mišių Auka. Atnašauja kun. J. 
Balkūnas, Maspeth, N. Y.
Komunija.
Pamokslas. Kun. K. Vasys, ALRK Federacijos N. 
A. Apskr. Dvasios Vadas.

11:00 Pusryčiai - pietūs.
12:00 Registracija. Atlieka Federacijos Apskričio Val

dyba.
Ženklelius įteikia Alena Saulėnaitė iš Lowell ir 
T. Mitchell, Nashua, N. H.

12:30 1. Seimelį atidaro A. Zavetskas, Apskr. pirm. iš 
Cambridge, Mass.

2. Malda. Vadovauja Kun. K. Vasys, Apskr. Dva
sios Vadas iš VVorcester, Mass.

3. Himnai. Gieda visi. Vadovauja muz. P. Sakas, 
Lawrence, Mass.

4. Į Prezidiumą ir Komisijas siūlomi šie asmenys:
A. Prezidiumas: Kun. Dr. K. Urbonavičius, gar

bės pirm., So. Boston; Antanas Kneižys, pir
mininkas, Nonvood, Mass.; Vladas Paulaus
kas, vice-pirm., Lowell, Mass.; Mokyt. L. Šu- 
kiūtė, I rašt., Brockton, Mass.; Mokyt. E. Ok- 
saitė, II rašt., Brockton, Mass.

B. Rezoliucijų Komisija: Kun. Dr. J. Vaškas, 
MIC., Thompson, Conn.; Dr. Paulina Luzec- 
kas, Cambridge, Mass.; Prof. P. Galinis, Dor
chester, Mass.; Adv. A. Young, So. Boston, 
Mass.; Mokyt. Ona Pakštienė, Worcester, 
Mass.

C. Mandatų Komisija: V. Dzedulionytė, Lovvell, 
Mass.; K. Nadzeika, Nashua, N. H.; J. Šauki
mas, Lovvell, Mass.

5. Sveikinimai: Kunigų ir Darbininkų vardu, Kiln.
Dr. K. Urbonavičius, So. Boston; L. Vyčių var
du — P. Razvadauskas, So. Boston, Mass. Or 
ganizacijų ir Draugijų vardu — Kun. K. Vasys, 
VVorcester. Sodaliečių vardu — O. Pazniokaitė, 
Norwood, Mass. Studentų vardu — Kun. Dr. J. 
Vaškas, MIC., Thompson.
Kiekvienas kalba apie 5 min. Sveikinimų teks
tai tilps spaudoje. Kiti sveikinimai bus priimti 
raštu, įtraukti protokolan ir paskelbti.

6. 1941 m. Federacijos Seimelio Protokolą skaito
B. Jakutis, rašt.
Pastabos. Pertrauka.

popietį.*Nuo 4 vai. iki 5 vai. po 
pietų buvo laikoma šv. valanda 
lietuviškai, o vakare nuo 8 vai 
iki 9 vai. buvo vedama angliš- 
kai. Kaip po pietų, taip vakare 
bažnyčia buvoi beveik pilna 
žmonių. Kun. misijonierius tė
vas Pranciškus ’Dudley iš New 
York po palaiminimui su Švč. 
Sakramentu suteikė Šv. Tėvo 
palaiminimą visiems, kurie da
lyvavo Vienybės Oktavos pa

Iš L.D.S. Veikimo
$4.90 Intertypos Fondui

2:00 1. Paskaita. (Gyvenimo Problemos) 
baliąuskas, Cleveland, Ohio. 
Pastabos. Poilsio 2 min.

Adv. S. Ga-

1 šias, laike kurių visi nariai 
bendrai priims Šv. Komuniją, o 

Netc Haven, Conn. — Ketvir- vakare įvyks vakarienė, 
tądien}, sausio 29 d.. LDS 28 Nariai vieni kitus ragino per 
kp., ilgametis kasierius Jonas šiuos metus daugiau pasidar- 
Zakarauskas. per minėtos kp. Duoti, kad prirašyti prie kuopos 
finansų sekretorių p. J. Lukšą, nors 25 naujus narius. Tai len- 

j prisiuntė $5.00. tai yra 10c. už gva atsiekti. Po vieną naują na- 
kalendorių. o $4.90 Intertypos rį prirašant ir tai turėtumemaldose. Girdėjau kun. Mende-j

, , _ - . . i Fondui. Nuoširdžiai dėkojame daugiau kaip 2o naujus narius,kad net 7 protestą n- i
Į p. J. Zakarauskui už nuoširdžią

lį sakant.
tai atsilankė į kleboniją prašy 
dami pamokų katalikų tikybo- Param4- 
je. Begalo džiaugėsi jisai iš to-' 
kių gražių Oktavos vaisių. Pe
reitais metais mūsų kunigai iš
mokino ir pakrikštino net 31 
nekataliką. Kun. dr. Mendelis

Šiame metiniame susirinki-

LDS 0 Kuopos 
Jubiliejus

me prisirašė 4 nauji nariai, bū
tent: Juozas Augūnas, Kastan- 

! tas Dvareckas. Pranas Jekevi- 
• čius, Vytautas Razvadauskas.

Kaip matote, pradžią jau tu-
A’us/iaa, -V. H. — Sausio 18 d. rime-

sąvo pamoksle lietuviams tikri-J įvyko LDS 65 kuopos metinis LDS 65 kp. 1942 m. \ aldyba. 
no, kad Dievas laimina Šv. Al-’ susirinkimas. Nariai užsimokė- Pirm- — T- MitcheH: _vk‘e* 
fonso bažnyčią ir jos kunigų jo savo duokles organizacijai. • Pirm- A Januškevičienė, nu- 

Komisijos išdavė raportus iš tarimų rašt. A. Gaidienė,
savo veikimo, būtent. LDS kuo-'
pos savitarpinio vakarėlio, kor
tavimo vakarėlio parapijos nau-;

vo sėkmingiausia iš keturių mc-j dai. Raportai priimti su pagy-J Siamės* kad LDS 65 kP- lsgy* 
vavus 25 metus rodo tiek daug 

Įnešta ir nutarta paminėti gyvumo. Lai Dievulis laimina 
LDS 65 kp. 25 metų gyvavimo
sukaktį, kuri įvyks birželio mė-

darbą dėlto, kad mūsų kunigai 
taip uoliai rūpinasi atsivertimu 

į tų, kurie nėra katalikais. Be a- 
bėjo šįmet Vienybės Oktava bu

ižd. — A. Tūbinis: fin. rašt. —• 
K. Nadzeika.

Redakcijos prierašas. Džiau-

tų aštuniadienių maldos, kurie rimu. 
buvo laikomi mūsų bažnyčioje.

VELYKINES KVITELĖS 
PASIŲSTOS

Pirmadienį šios savaitės atė
jo ilgas vokas iš Šv. Alfonso 
klebonijos, kuriame buvo laiš
kas dviejose kalbose, velykinės 
priedermės kvitelė, ir prieš-už 
gavėninei vakarienei

Raudonojo Kryžiaus siekiamas vajus sukelti $50,- 
000,000 ir jau varomas visoj pilnumoj davė daug rė
mėjų. Štai New Yorko skyriaus vedėjai skaito laiškus, 
kuriais rėmėjai pasisako su savo parėmimais. Nevv 
Yorko skyrius turįs sukelti $7,330,000. ,;rr>

NAUJOJI A. IR R. DRAUGI- J'kima Šv. Alfonso parapijos na- 
JOS 1942 m. VALDYBA rė, pavyzdinga katalikė, links- 

Sekmadienį, sausio 25 d. po -naus būdo moteris, gan jauna 
Stebuklingo Medalikėlio nove-- buvo pašaukta amšinybėn. V irs 
nos pamaldų Altoriaus ir atgal, aukšto kraujo dė-
žančiaus dr-jos moterys turėjo bai ligos, velionė buvo ištikta 
savo metinį pasisvečiavimą ir paralyžiaus, bet po kelių mėne- 
susirinkimą. Apie 150 moterų šiek tiek atsigriebė, taip 
dalyvavo. Vienbalsiai nutarta kad galėjo ateiti bažnyčion ir 
palikti tą pačią valdybą — pir- atlikti savo namų ruošos darbą, 
mininkė — Veronika Pugevi-' Pereitą šeštadienį rengėsi eiti, 
čienė; vice-pirmininkė — Ona P“5 gydytoją kaip antrą kartą

2. Referatas (Papildančia tema) Prof. A. Vaičiu
laitis, Thompson, Conn..
Pastabos. Poilsio 2 min.

3. Ko-referentas (Aplikavimas idėjų gyvenime) 
Kun. J. švagždys, Brockton, Mass.

3:30 Pertrauka.
3:45 Svarstymai. Skaitymas Rezoliucijų. Rinkimai. 
5:00 Pertrauka. Poilsis. Vakarienė.
6:00 PROGRAMA:

1. Koncertas. Šv. Pranciškaus parap. Choras. Vad. 
muz. P. Sakas.

2. “Teismas”. Kaltinamas “PASYVUSIS SABO
TAŽAS".

Kaltinamieji: Prof. P. Galinis, Ph. D., Dor
chester, Mass.; Ases. J. Jekavonytė, Brock
ton, Mass.
Skundėjai: Adv. S. Gabaliauskas, Cleveland, 
Ohio. Adv. J. Cunys, West Roxbury, Mass. 
Gynėjai: Adv. Ben. Sykes, Norvvood, Mass. 
A. Kneižys, “Darbininko” Redaktorius. 
Teisėjai: Juozas B. Laučka, “Amerikos” Re
daktorius, Brooklyn, N. Y.
Liudininkai: A. Grabijoliūtė iš So. Boston; 
T. Versiackas iš Lowell; L. švenčionienė, R. 
Cook, B. Sinkevičiūtė, J. Andrukaitis, P. A-

„ loskH/C. Retneitis ir kt. iš Lavvrence, Mass.
“Jucy*: Profesionalai ir viešniai.

ų - e-tO* *’ _ t -1
' Seimeliui įnešimus bei pasiūlymus prašome siųs

ti: Rev. F^M. Juras, 94 Bradford St., Lawrence, Mass.

Augaitienė: raštininkė — Mag
dalena Kaluškienė Ciaytonienė: 
maršalka — Ona Vo’iarienė: o

jus ir jūsų kilnų darbą.

nesyj. Paminėjimas bus iškil- WATERBURY, COHH.
Nutarta rengti vakarienę su Sausio 25 d.. įvyko LDS 5 kp. 

programa. Išrinkta komisija —! mėnesinis susirinkimas. Nariai
K. Nadzeika. J. Andriuškevi-' atsilankė skaitlingai ir užsimo-)
čius. T. Mitchell, A. Gaidienė.j kėjo už “Darb.”. Didžiuma už-

bilietas. A. Staniulienė, A. Januškevičie-! simokėjo iš anksto už metus.
’ Žmonėms begalo patinka nauja 
tvarka, kad nereikia eiti klebo- 
nijon gavėnios metu ir laukti 
išdavikio kvitelės, eikvoti laiką 
ir nekantrauti. Jau trečias me
tas kaip kvitelės yra pasiunčia
mos kiekvienam parapijiečiui 
iš anksto prieš gavėnią į na
mus, taip kad nebūtų surišta 
gavimas kvitelės su užsimokė
jimu metinės duoklės. Metinė 
duoklė galima užsimokėti bet 
kada metų bėgy.

Girdėjau kunigus sakant, kad 
žmonės daug sąžiningiau užsi
moka sau skirtą duoklę, negu 
kada buvo mokama kartu su 
kvitelės išdavimu. Be to. šian
dien nei vienas negali teisintis, 
kad neatliko savo velykinės 
prievolės iš priežasties negalė
jimo užsimokėti duoklę ir gėdos

paralyžiaus buvo perblokšta 
nustojo sąmonės ir mirė sekma
dienio 2-a vai. ryte. Kun. Du-

iždininkės pareigas atliks dva- Minskas atvykęs suteikė jai pa- 
sios vadas kun. dr. Mendelis? skutinį patepimą ir visuotinus 
Draugija sekdama kitų metų atlaidus. Priklausė a. a. Mocke- 
gražius pavyzdžius, š} metą.sa-!vičienė prie vietinės Moterų Są
vo pirmutiniame susirinkime- jungos kuopos. Altoriaus ir Ro- 
paaukavo $25.00 naujiems baž-, žančiaus dr-jos ir buvo treti- 
nyčios takams. Daugel iš daly- ninkė. Paliko dideliam nuliūdi
vių užsimokėjo duokles. Surink
ta virš $100.00. Sveikiname 
1942 metams išrinktą valdybą, 
kaip ir visą draugiją už suteiki
mą pirmos aukos naujajam baž
nyčios pagražinimui.

A. A. PRANCIŠKA 
MOCKEVIČIENĖ

me vyrą su kuriuo meilėje ir su 
tikime išgyveno virš 25 metų. 
Palaidota iš Šv. Alfonso bažny
čios su trejomis mišiomis tre
čiadienį, sausio 28 d.

Kun. Antanas Dubinskas gie
dojo mišias prie didžiojo alto
riaus ,o kun. klebonas Lietuv- 

į ninkas ir kun. dr. Mendelis at-
Anksti sekmadienio rytą už-, naįaVo prie šoninių altorių, 

baigė savo vargus a. a. Pran- juozas Kasinskas patarnavo 
ciška Mockevičienė. Velionė bu- įjūdotuvėms. Amžinąjį atilsį 
vo visiems Baltimoriečiams ge-; duok Pranciškai, Viešpatie, ir 
rai žinoma ir visų mylima. Išti-] amžinoji šviesa tegu jai švie

čia. Užbaigusi žemės vargus lai

Jaozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 WastiingTon Blvd.
BALTIMORE, Md.

Teiephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

ji ilsisi Viešpaties -ramybėje.

nė, S. Kudzma. J. Overka. Die-, Antras šiais metais kuopos 
na — LDS organizacijos globė
jo Šv. Juozapo šventėje.

LDS kuopa užprašys šv. mi-

Aukos Liet. Gelbėjimo 
Fondui surinktos 25 d. 
Sausio, Šv. Kazimiero 
parap. svetainėje. 
Providence. R. I.

susirinkimas įvyks vasario mė
nesio 22 d., toje pačioje vietoje.

Valdyba.

Kotr. Taraškienė, Magd. Klari- 
kaitienė. p. Trainienė, VI. Ablo- 
cinskas, Vinc. Stavaris. Mar. 
Minkauskienė. Smulkiais suau
kota $14.50. Viso — $116.10.

Kleb. kun. J. A. Vaitiekūnas 
$10.55. Edvardas ir Eleonora 
Ciočiai — $11.00. Sedlevičių šei
ma iš Hudson. Mass. $10.00;’ 
Mar. Svilkliūtė $6.00: Juoz. 
Staneliūnas $6.00; Kaz. Podžiū- 
nas $5.00; Po $3.00 aukojo: — 
Andr. Martušis, Mar. ir Zigmas!
Turoniai. Kaz. Cironka. Petr.

Haverhill, Lietuvių Pi
liečių Gedimino klūbo 
svetainėje. 23 d. sausio 
surinktos aukos Liet. 
Gelb. Fondui.

Aukojo šie: Po $2.00: Adol
fas Muzikevičius, Petras Am- 
šiejus.

Po $1.00 aukojo: Petr. Svirs-
Įkas. Pr. Arbočius. Jonas Valiu-

Senkevičius. Po $2.00 aukojo:—1 
Alek. Martu-, . . „ . Alek. Vaitkūnas,

prašymo kvitelės be pinigų. Ku- , tt.,r- .. . sis, Rom. Janusauskas, Eleononieai tvirtina, kad si tvarka . ,. _° . ra Švediene,
daug geriau žmonėms patinka,1,
ir kad tikrai daugiau žmonių- . . . _» , .. _.. . niekas, Juoz. Rakutis. Juoz.
atlieka savo Velykinę išpažintį. „ .... ~ ,. , . Cyckevicius. Alek. Dzekevicius,
Tikrai yra džiaugsmas kum- .... . _ j - .J ° ’Vinc. Cenys, Al. Ladysius, Kat.

Po $1.00 aukojo: Bern. Straz-

gams ir žmonėms. Digriūtė. Ieva Švedienė. Sim. 
Ratkevičius, Ag. Menčiūnienė, 
Zigm. Cilcius, Ant. O. Avižinis.ŠIS-TAS

Šią savaitę mūsų parapijinė, , . . . - .... Mar. Serksmene. Ieva Onuskie- mokykla turėjo savo pusmeti-; . _ . . , „J J . . ne, Jackus Adamonis, Ona Ma
nius kvotimus, tai kai kuriems , ... - T , Tzurkeviciene, Jok. Rusas, Juoz. 
vaikučiams buvo daug baimės ... .! Banevičius. Jurg. Tamasauskas, 
ir nerimasties. Antra mokslo, Gelumbavičienė. Br. Va-
meto dalis prasidės pirmadieni. la.tjs Vjnc Menciūnas Ona
vasario 2 d. , Nadzeikienė, Kaz. Kuprevičius.

Visiems gerai žinoma sodalie-l JuQ2 Ma{jonjs Mar K,cevj. 
tė p-lė Lelija Akelaitytė paėmė {jen6 Eieonora

kevičius. Jonas Jurgelevičius, 
Kaz. Mikonis, Adomas Šaukis. 
Juoz. Zavackas. Elena Jurkevi
čiūtė, Ant. Butkus. Marijona 
Bislienė, Vincas Žukauskas, 
Prane. Liaudinskienė. Karolina 
Zaleckienė, Ant. Marčiulionis, 
Jonas Jaruševičius. Ant. Ra- 
dziukynas. Kasp. Jakavonis, Ie
va Jurgelevičienė. Mar. Šilans- 
kienė. Ona Jaskelevičienė, Mil- 
dred Fantini, Bern. Jurkevičius, 
Petr. Jankauskas, Julius Bels- 
kas. Joana Belskienė, Petras 
Špokas. Antanas Subačius, Vla
das Šaplikas, ir Matas Kulie
šius $1.25. Smulkiais suaukota 
— $7.91. Viso $41.36.

sau už vyrą Morkų Woolley. 
Jaunosios sesutė Marytė ir jos 
kavalierius buvo

nį. Ši vakarienė 
liudytojais.) iki kito rudens.

Ablocinskienė. i

bus paskutinė

Kun. dr. Mendelis laimino mo-i Parapijos Sodalietės gaus sa-
terytstės ryšį Bažnyčios vardu. 
Ilgiausių metų naujavedžiams!

Antradienį, vasario 3 d. Šv. 
Blažiejaus. kankinio iškilmė.

VIENYBĖS OKTAVOS 
UŽBAIGIMAS

Šv. Paulius atsivertimo dieno
je, pereitą sekmadienį, užsibai 
gė 8-ių dienų maldos už atsiver
timus. Tuoj po sumos buvo iš
statytas ’ Švč. Sakramentas, 
kurs buvo garbinamas per visą

vo ištikimybės dovanas per mi-

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Riek

siąs 8:30 vai. ryte sekmadienį, viena paslaptis iliustruota pa
vasario 1 d. Po mišių bus pus
ryčiai ir metinis dr-jos susirin- 

Mūsų kunigai laimins žmonių) kimas. Kun. Antanas Dubins- 
gerkles po mišių ryte ir po kas yra šios dr-jos dvasios va- 
kiekvienos novenos pamaldų das.
dienos metu. Į Mūsų gerb. patriarka Klebo-

Pereitą sekmadienį antra ko-, nas kun. Juozapas Lietuvnikas 
lekta per visas mišias buvo! praleido savo 77 gimtadienį,
skiriama Raudonajam Kryžiui J sekmadienį, sausio 25 d. Nors. 
Surinkta virš $100.00. jau sulaukė 77 metų amžiaus;

Senukė Staškūnienė. kuri sun- tačiau dar gan jaunas. Ryte’ 
kiai sirgo Union Memorial ligo
ninėje daug geresnė ir rengiasi 
grįžti namo prieš Grabnyčias.

Prieš-užga veninė vakarienė 
yra rengiama sekmadienį, vasa
rio 8 d. Ponia Ona Ivoškienė su 
savo padėjėjomis žada taip pat 
gardžios kalakutienos, kaip kad 
buvo' pagaminusi pereitą rude-

veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20e. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.

klausė išpažintis per pusantros 
valandos, -atnašavo šv. Mišias ir 
po pietų dalyvavo lietuviškoj 
šv. valandoj. Jei kojos būtų 
stipresnės, tai nieks nepama
nytų, kad jis turi tiek amžiaus. 
Ilgiausių metų mūsų parapijos 
ir bažnyčios gražišusyii pažy- 
bai!

?ENSE

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

DETROIT, MICH.

IŠKILMINGOS
LAIDOTUVĖS

1 Lai jam būna lengva šios ša
lies žemė: lai ilsisi a. a. visų 
mylimas klebonas kun. K. Va
laitis, o mes niekuomet nepa
miršime jo gerų darbų ir visuo
met atminsime savo maldose.

Raport erius.

LAWREHCE, MASS.

Bernardas Koraitis

Felicijonių. Jo sveikatai nusil
pus. jis buvo išvežtas į Šv. Juo
zapo Seserų ligoninę, ir išbuvo 
ten tris metus. Jis ten ir mirė.
Palaidotas Šv. Prisikėlimo die-

Gruodzio 24 d. palaidotas ge- cezijos kapinėse.
rai žinomas, daug pasidarba
vęs lietuvių tarpe, visų Detroi- 
tiečių gerbiamas a. a. kunigas 
Kazimieras Valaitis, kuris buvo 
atlydėtas j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią ir buvo padėtas baž
nyčioje, kur visi galėjo jį pa
matyti ir paskutinį syk. su juo 
atsisveikinti. Į laidotuves atvy
ko daug kunigų, du prelatai,
Sesutės vienuolės ir žmonių. -------------

Taipgi dalyvavo J. E. Arki- Jonas Pinas gavo ‘promotion’i 
vyskupas E. Mooney. Gedulo lėktuvų industrijoj. Kompanija 
pamaldas pats arkivyskupas at- nusiuntė jį į Detroitą ir ten eg-i 
laikė, asistuojant mūsų parapi- zaminuos lėktuvus. Garbė lietu-, 
jos klebonui kun. J. B. Čižaus- viams turėti sumanius inžinie- 
kui ir Šv. Antano parapijos kle- rius. Taipgi paskatinimas ki- 
bonui J. Boreišiui ir kt. kuni- tiems jaunuoliams siekti aukš- 
gams. Pritaikintą pamokslą pa- tesnio mokslo ir gauti algos 
sakė Šv. Petro parapijos klebo- daugiau nei S100 į savaitę.
nas kun. V .Masevičius. Taipgi -------------
dalyvavo ir misijonierius, kuris Draugijos renka atstovus ir 
turėjo misijas tuo laiku. Jis pa- ruošiasi prie Federacijos seime-; 
lydėjo a. a. kun. K. Valaitį į jį0> kurjs įvyks vasario 22 d. nas Kneižys 
amžiną vietą. mūsų kolonijoj. Choras ruošia-

A. a. kun. K. Valaitis atsisky-*sj vakarinę programą paįvai- 
rė su šiuo pasauliu sulaukęs 84 rįn.į dainomis.
m. amžiaus. Jis pats pirmuti- ________
nis lietuvių klebonas buvo Dėt- Moterystės Sakramentą, sek-

i

Pasinaudokit January
SALE

Ateinantį šeštadienį, Sausio 31 d., I. J. 
Fox krautuvėje baigsis didelis išpardavimas 
— JANUARY SALE, kuriame kailinių kai
nos labai sumažintos. Naujosios Anglijos 
moterys ir merginos yra kviečiamos šiuo iš
pardavimu pasinaudoti.

Mūsų krautuvėje galite įsigyti puikiau-
1,1 "T1 sius kailinius labai prieinamomis kainomis ir

geromis sąlygomis. Mes duodame ilgais ir mažais išsimokėjimais.

Jei turi senus ir nudėvėtus kailinius, atneškite pas mus, o mes 
juos išmainysime į naujus ir elegantiškus kailinius, kuriais ga
lėsi puikiai pasipuošti.

Atėjusios į krautuvę visuomet 
reikalaukite, kad Jums patar
nautų p. Bernardas Koraitis, ku
ris yra kailinių ekspertas ir žino
vas. Per jį pirkdamos sutaupysi
te 10% nuolaidos.

411 WASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

O. Wara- GARDHER, MASS.
Sausio 20 d. įvyko Šv. Petro 

raportą iš pykusių prakalbų, tojų ir rėmėjų, nuoširdžių para- ir Povilo pašalpinės draugijos

bow.
Pirmininkas Balutis

rapijoj, sūnus. p. Anelė Okule
vičiūtė yra pp. Okulevičių, il- 

išdavė gamečių “Darbininko” skaity-

kur principaliu kalbėtoju buvo pijos rėmėjų duktė, 
svečias kun. dr. A. Deksnys.

roite, kuris suorganizavo para-: madienj gausio 25 d., priėmė’Norwoodiečiai labai S™™' Pa‘
piją, t. y. Šv. Jurgio, joje kle- Laura Kareckaitė su 
bonavo nuo 1908 m. iki 1915 m. Arsenault.
A. a. kun. K. Valaitis yra daug 
pasidarbavęs lietuvių tarpe,

Russell s*r°dč sudedami Lietuvos gel
bėjimui S89.60. Aukotojų sąra
še buvo neišskaitoma pavardė. 
Vėliau sužinota, kad tai p. Fe
liksas Gikis, kuris aukavo do-

p. Anelė Okulevičiūtė - Mark
sienė yra parapijos choro, So
dalicijos ir kitų organizacijų 
veikli ir nuoširdi narė.

susirinkimas. Dalyvavo daug 
narių. Išduota metinė 1941 m. 
atskaita. Fin. rašt. A. Juška ra
portavo apie draugijos stovį. 
Raportas priimtas su pagyri
mu.

Jaunavedžiam — pp. Mykolui 
ir Anelei Marksam linkime ma-* -J
lonaus vedybinio gyvenimo!

Sodalietės ruošiasi prie gavė- 
nors ir nebuvo šioje parapi joje,: nįnio perstatymo. Neteko suži
bėt visuomet atvykdavo daly- noti kada vaidins. Režisuoja jų derį.
vauti iškilmėse ir klausyti išpa- dvasios vadas, kun. J. Skalan-j Draugijų atstovai užsiregis-
žinčių, padėdamas mūsų klebo- dis. travo ir užsimokėjo mokesnius. Moterų Sąjungos 27 kp. vai- yra aidžiausia ir vienatinė, kū
nui. Jis buvo kapelionas pasku- ------------- Pažymėtina, kad Šv. Jurgio lie- dybos ir kursų komisijos susi- rį darbuojasi tikybos ir tautos

sausio tuvių parapijos visos draugijos rinkime, įvykusiame pp. Knei- reikaluose. Rengia prakalbas,
bakery priklauso prie Federacijos. Tik- žių namuose, nustatyta visų piknikus kitokius parengi-

rai galima pasidžiaugti lietuvių metų veikimo tvarka, kuri bus mus Kiekvienam lietuviui ka-
katalikų draugijų vieningumu, paskelbta kuopos susirinkime, talikui verta

Nutarta pirkti U. S. Defense 
Bonds už $1000.00. Pavesta ko
mitetui nupirkti.

į Šv. Petro ir Povilo draugija

tiniu laiku Sesučių

Albert R. Barker

vienuolių. Penktadienio vakarą,
30 d.. Sodalietės turės 
sale”.

Susiskirstė į grupeles ir ren-
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

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

275 Mzln St.. VVebster. Mass.

ka aukas 
nalo.

įtaisymui konfesijo-i Vienbalsiai užgirtas p. B. A- Sąjungietės užsibriežė 
Aguonėlė, domaitienės suorganizuotas gražių darbų nuveikti.

_________ Raudonojo Kryžiaus skyrius _________
NORWOOD, MASS. parapijos vardu. Įgaliota p. A-t 

domaitienė ir p. Smolskytė tam

priklausyti prie 
daug šv. Petro ir Povilo draugijos.

Lietuvos Sūnų pašalpinė

jėntamš, kurie Teiftė kooperarr-“ 
ją, išiųokėjo 15 nuošimtį.

Sausio 18 d. kleb. kun. dr. A.j Jčoojąęracija £uri apie 200 šė- 
riadnkųi Turtas siekia apie 20 
tūkstančių dolerių. Dabar krau
tuves vedėju yra Jonas Arlaus
kas (jaunasai).

NASHUA, H. H.

Bružas išdavė parapijiečiams 
metinę atskaitą, iš kurios suži
nojome, kad parapija dvasiniai 
ir finansiniai labai gerai stovi. 
Nors turėta daug pataisymų,1 
bet atmokėta nemažai ir skolos.! 
Klebonas pareiškė padėką para
pijiečiams už kooperavimą ir 
darbuotę.

Taipgi parapijiečiai pareiškė 
savo dėkingumą savo Dvasios 
Vadams—kleb. kun. dr. A. Bru
žui ir kun. J. Bucevičiui, ir taip 
pat buvusiam kleb. kun. dr. P. 
Liutkui.

Lietuvių Kooperatyvo —vai-' 
gomųjų produktų krautvės me
tinis susirinkimas buvo entu-1 
žiastingas Iš atskaitos sužino
jome, kad kooperatyvas turėjo 
gerą pelną ir savo nariams iš
mokėjo 5 nuošimtį, ir savo kli-

Nashua Mfg. ir Jackson Mill 
siūlo savo darbininkams pirkti 
Defense Bonds lengvu išsimo- 
kėjimu. Kompanija atrokuos iš 
algų kas savaitę, kol bus išmo
kėta už boną. Daug lietuvių už
sirašė pirkti bonus.

Dzūkelis.

Piety Amerikoie Kelionės 
Įspūdžiai

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

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

T rokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ’
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų.................................... $2.00 ?
Imant sykį į savaitę metams..........$2.00 i)
Pusei metų .................................... $1.00 |

Čekius ar money orderius siųskite: į!
“DARBININKAS” f

I
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Sv PRMŠIfflUS . .. .

vaidus

Miliam J. Chisholm
GRABORIUS

'Asmeniškas Patam avimas”

331 Smith St.,
PROVTDENCE, R. I. 

Telephone:

Ofiso: Oexter 1952 
Namų: PI. 6286

Sekmadienį, sausio 25 d. tuoj skyriui vadovauti, 
po sumos įvyko Šv. Jurgio lie-'

' tuvių parapijos Federacijos 
skyriaus susirinkimas. Valdyba 
išdavė raportus iš pereitų me
tų darbuotės.

Federacijos skyriaus valdy- 
bon išrinkti tie patys, būtent, 
pirm. — E. Balutis: vice-pirm.
— J. Versiackas: jžd. - rašt.
O. Pazniokaitė: prot. rašt. —

D . • tz -• , - -------------- Radio programąRaudonojo Kryžiaus skyrms wcop 
parapijoj labai gražiai veikia.:
Moterys

i šeštadienį, sausio 31 d., 2 vai. draugija savo metiniame susi- 
po pietų Sąjungiečių daininin- riukime taip pat nutarė pirkti 
kių ir pianiščių grupė išpildys S. Defense Bonds už $2,000.

' Darbininkų

ir merginos ________ .
D _ Aet Sausio 28 d. p. Julė Vilkišiū-p. B. Adomaitienės namuose, 46 r

„ , o. ... . - tė, muzikos mokytoja, ChoristėTremont St., ir atlieka gražų J J , .
, , . . _ ir Są jungietė, minėjo savo gim- raudonųjų,darbą: siuva, mezga ir tt. Šio- ° J &

susirenka.

Lietuvių Parko bendrovė nu
tarė pirkti už $300.00 U. S. De
fense Bonds.

mis dienomis pp. Jasionienė, R.
__ Karnilienė, B. Adomaitienė, O-— t
p na Kodytė jau gavo Raudonojo ( 

. Kryžiaus špilkutes už 100 va- 
Kviečiamos ir ki-

tadienį; Gavo daug 
ir dovanėlių.

I Smolskytė.
I Išrinkta atstovai į Federaci- i ^and4 darbą 
įjos apskričio Seimelį — Anta- tos moterys *r merginos prisi-.

------------------------------------------dėti prie Raudonojo Kryžiaus
liecuviij pa±apijos skyriaus. įDraugijų Valdybų Adresai

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė.

8 IVinfield St., So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

410 E. Sixth St.. So. Boston. Mass.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė. 

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Parkway 2352-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston, Mass

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway. S. Boston. Mass.

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H SL, So. Boston. Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — Pranas Tuleikis,
127 Bovven St., So. Boston. Mass.

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

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 VVinfield St.. So. Boston, Mass.

Moterų Sąjungos 
sirinkimas įvyks vasario 
tuoj po pamaldų, parapijos 
svetainėje.

Kviečiamos visos narės daly
vauti. Dabar yra M. S. vajus. 
Atsiveskite nors po vieną nau 

j ją narę

Pereitą sekmadienį, buvo at
vykę pas savo tėvelius pp. J. 
Versiackus pp. Stasys ir Anelė 
(Versiackaitė) Simms, kurie 
pereitais metais apsivedė ir da
bar gyvena Providence, R. I. p. 
Stasio Simms tėveliai

Yra ir daugiau draugijų, tai 
bet jos apie savo 

sveikinimų veikimą neduoda žinių. Bet 
raudonųjų veikla ir taip vi
siems žinoma. Raporieris.

27 kp. su-
2 a Stoughton, Mass. Ta proga pp. 

(Simms ir juos.aplankė.

Lietuviai didžiuojasi 
mi miesto sveikatos 

J mente plačiai žinomą 
sportininką Joną Dixon. Jis y-

Yra daug kitų reikalų, kurie ra Ser‘ausiai žinomas sporto 
CSN.bus svarstomi susirinkime. srityje.

Po susirinkimo įvyks kursai.; 
Turėsime svečią kalbėtoją.

Valdyba.'
Draugija savo susirinkimus laiko kas, --------

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre-Į Sausio 24 d 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. į čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salėj. I gv. Jurgio 
pas protokolų raštininkę. 1 492 E. 7th St., So. Boston. Mass.

MOHTREAl, CANADA
Praleidai dieną, bet nežinai 

ką vakaras pasakys. Vienas iš 
pirmųjų lietuvių ateivių į Mon- 
treal, Aleksandras Lukša Kalė- 

^7 ’̂ dose ir Naujuose Metuose buvo 
bažnyčioje ir kolektavo, o Nau
jų Metų vakare mirė savo na
muose.

Sekmadienį kun. J. Bobinas 
paskelbė bažnyčioje a. a. Luk
šio laidotuves. Visi tik stebėjo
si, ir dar labiau įsitikino, kad 
nežinai nei dienos, nei valandos 
kada Dievulis pašauks amžiny
bėn.

Palaidotas sausio 5 d. iš Šv.

turėda-
depart-
lietuvį

Redakcijos Atsakymai

p. J. K. M. —
Kazimiero lietuvių parapijos 

Tamsta savot bažnyčios. Velionis per porą 
2 vai. po pietų straipsneliuose “Kai Kas Ste- metų buvo kolektorium, 

lietuvių parapijos biasi” ir “Dar Link Mūsų Tau- a. a. Aleksandras buvo ramus 
bažnyčioje Moterystės Sakra-'tos Reikalu” teisingai nurodai įr darbštus parapijoj. Tai buvo
mentą priėmė p. Mykolas Mark- mūsų tautos kaikurių pareigu-' pirmos vestuvės Aleksandro
sas iš So. Bostono, tarnaująs nų padarytas klaidas. Tačiau Lukšos Montrealyj 1905 m. Po
Jung. Valstybių kariuomenėje, dabar dar ne laikas tas klaidas 15 metų vedybinio gyvenimo

Pirkti pas biznierius mėsą. vaisius, daržoves ir kitokius daik- su p> Anele Okulevičiūtė, gyv. viešai kelti. Be to, kaikuriosmirė j0 žmona Apsivedė su an-
maliniui notamonia MuSiai hiu kuria ^ashington St. Sakramentą Tamstos daromos pastabos jau tra ir gyveno gražiai. Laukėsi

suteikė kun. Vosilius, MIC.; a- buvo iškeltos spaudoje. Kartoti'šeimos. Motinos ir naujagimio
sistavo kun. K. Jenkus ir kleb. neverta. ! sūnelio gyvybė svyravo. Moti-
kun. S. Kneižis. , Iš Tamstos vieno straipsnelio na mirė. Velionis išaugino sū-

p. Mykolas Marksas yra p. Ie- pacituosime šį sakinį: “Aš pil- nW' kuris dabar lanko aukštes- 
vos Marksienės, ŲDS 1 kp. aa- niausiai sutinku ir remiu Gerb. nę m°k.'klą.
rėš
uolios

Valgomų Daiktų Krautuves

šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”

Kur Pranciškus, Ten Taika
trokšti taikos,

užsisakyk pats ir paragink savo 
draugus ir kaimynus užsisakyti

“Šv. Pranciškaus Varpelį”, 
mėnesinį religinį Šv. Pranciškaus dvasioje 

laikraštį.

Leidžia Lietuvos Pranciškonai 
Kaina metams $1.

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
yra turiningas straipsniais, įdomiais aprašymais 
apysakomis ir gausiai paveiksluotas. Jame telpa 
naujausios žinios iš Katalikų Pasaulio ir Lietuvos.

"ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO"
pirmas numeris jau pasirodė.

Adresas:
Povilas Bushmanas

48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester. Mass. COt 1981

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

nors likęs
Tikimės.

našlaičiu,
kad jis, 
pasieks

Šv.
ir “Darbininko” rėmėjos, kun. P. Ragažinsko mintis, til- mokslą. Reiškiame jam

s veikėjos JSb- Boetofrtnpa- pusias “Darbininko” No. 3”. * Į užuojautą. 'ILi-.. FLD.
. .. j.i : I

1532 MagnoUa St, Pittsbaryh, Pat
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VIETINĖS ŽINIOS
DARBININKČrtČALEN- 

DORIAI LABAI 
PATINKA

ŽINUTES

Sausio 27 d., mirė širdies liga, 
miesto ligoninėje, Juozapas 
Siauris, 53 metų, gyv. 381 
Centre St., Dorchester, Mass. 
Paėjo Antašavos parapijos. A- 
merikoje pragyveno 33 metus. 
Paliko žmoną Karoliną (Izels- 
kaitę), dukerį, sūnų ir motiną. 
Laidojamas sausio 31 d., 9 v. r., 
iš šv. Petro par. bažnyčios Nau 
jos Kalvarijos kapuose.

Vasario 1 d., 8 v. r., bttfTgie 

damos Blaivininkų kuopos in

tencijai šv. mišios, visi nariai 

bendrai priims Šv. Komuniją ir 

atnaujins įžadus.

3 vai. p. p., Blaivininkai, pa
sikvietę talkon Federacijos sky

rių ir Maldos Apaštalystės 

draugiją, vadovaus puikiam 

programui, kurį išpildys Šv 

Roko parapijos, Montello, 

Mass., dramos ratelis, ir kalbės 

tos parapijos klebonas kun. J. 

švagždys.

Vakaras bus patrijotingas. 

Naudingas Lietuvos nepriklau

somybės kovai ir reikšmingas 

Amerikos lojalumo kėlimui. Vi

sos savanorių aukos eis Ame

rikos apsigynimo stampoms ir 

Lietuvos Gelbėjimo Fondui. 

Kviečiame visus didžiojo Bosto

no lietuvius ateiti ir pamatyti 

šią svečių taip naudingą prog

ramą. Dramos ratelis bus vado

vybėje, dv. vado, kun. F. Nor- 

buto, aouthbostoniečio.

Lietuvai gelbėti koncerto ren
gėjų susirinkimas. Ponia M 
Gailienė perdavė daugiau pini
gų už tikintus. Ji išpardavė ti 

kietų vertės apie >200.00. Ponia 

K. V. Petreikienė išpardavė ti

kietų vertės virš >00.00. Ponia 
Petronėlė Svilienė iš blynų va
karienės uždirbo >35.00. Savo 
pridėjo $5.00. Pirmiau su žentu 

ponu Pr. Martinku ji aukavo 
$10.00. Reiškia ponia Svilienė 

su duktere ir žentu įteikė kon

certo iždui >50.00. Daug tikietų 

išpardavė panelė D. Kiburytė, 

ponas Stasys Griganavičius, po
nia Marksienė ir k.

Sausio 27 d., įvyko ir pavyko

DAKTARAI

Lietuvi* Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON. MASS.

. Tel. SOUth Boston 2660 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki S vaL vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal sutarti)

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REP4Y9)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STRgET 

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDOE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir

Nutarta, šią savaitę įduoti 
“Darbininkui” spausdinti prog
ramos knygelę. Prašomi kun. K. 
Jenkus, muz. R. Juška, Dr. F. 
Galinis ir Red. A. Kneižys pa
tvarkyti medžiagą. Reiškia šią 
savaitę rėmėjai privalo priduoti 
savo vardus.

Dar vienas ir paskutinis bus 
susirinkimas — vasario 3 d., 8 
vai. vak. Tuomet visi, privalo 
sugrąžinti tikietus arba įteikti 
už juos pinigus.

Po sunkaus darbo tikietų 
skaičiavimo ponia B. Cūnienė 
praneša, kad ji, šį vakarą, gavo 
už tikietus $311.95. Visi dar
buotojai labai nudžiugo iš susi
rinkimo sėkmingumo. Pirmiau 
įplaukų buvo $694.10. Viso pa
jamų iki šiol yra $1006.05. Visi 
nauju užsidegimu pasiryžo ti
kietus pardavinėti ir visokiais 
būdais darbuotis, kad iš šio va
jaus liktų bent tūkstantis Lie
tuvos reikalams.

Pastebėta, kad tikietų dar y 
ra. Tik reikia juos skubiai visus 
išparduoti. Rezervuotiems ti 
kietams išėjus, dar keli šimtai 
žmonių bus galima sutalpinti 
nerezervuotas kėdes. Be baimės 
visi tevažiuoja į operinį Lietu 
vai gelbėti koncertą, vas. 8 d.

Daug kitokių reikmingų įne 
Šimų buvo. Baigiant tapo išda
lyti bilietai artistės pagerbimui 
vakarienės. Vakarienės komisi 
ja laikė savo susirinkimą.

Aukavo $1.00 ponia M. Jan
kevičienė iš E. Boston. Garbės 
Rėmėjais tapo šie: Kun. J, žu- 
romskis, ponai Lekavičiai, Gri
mai, Nemaksiai, Tuttles, Tat- 
tans, Stukai, Dr. Al. Kiburis ir 
Dr. N. Tanney.

Šįmet ‘'Darbininkas” atspaus
dino puikius sieninius kalendo
rius, kuriais žmonės labai pa
tenkinti. Stasys L. šrupšas iš 
Hartford, Conn. rašo: “Ačiū 
lamai jums už prisiųstus man 
labai gražų kalendorių. Iš tik
rųjų, jis yra labai gražus ir į- 
spūdingas, kad aš bežiūrėda
mas į kalendoriaus puikiuosius 
paveikslus net apsiverkiau”.

Frank D. Bendick iš No. Shir- 
ley, Mass. rašo: “Nuoširdžiai 
dėkoju už labai gražų kalendo
rių ir siunčiu $1.00. Jei turite 
dar vieną kalendorių, prašau 
prisiųsti. Likusius pinigus pasi
laikykite padengimui lėšų.

Juozas Augys iš Waterburio 
prisiuntė “Darbininkui” $1.00. 
Nuoširdžiai dėkojame už para
mą.

kreiptistint* leuo greičiausiai

į gydytoją.
Medus yra labai geras vais

tas, juo senesnis medus , juo 
greičiau užmuša bakterijas. Ne
tik moderniškais laikais mes ži
nome medaus svarbumą mūsų 
gyvenime .bet ir gilioje senovė
je. Daug tautų turi tam tikras
apeigas, kuries ritei su medum džiams A' Vištijūaaitė,
ir kurios yra išlikę ligi šių die-

»»» M Paminėjo 
Jubiliejų

Cambridge, Mass. - e

Įsai atidari visiems Cambridge 
šeštadienį, sausio 24 d. N. P. į gyventojams. Bus duodami geri 

bažnyčioje apsivedė p-lė M. į patarimai, ką daryti užėjus oro

VEDYBOS

Jankauskaitė su p. P. 
ku iš S. Bostono.

Mankaus-
Jaunave-

A .Stankus. Jaunevedys p. P.
nų. Pavyzdžiui: gimus kūdikė- Jankauskas pirmadienį išvyko 
liui, žydai pirmiausia patepa lū- * kariuomenę.
pas kūdikio medum ir sviestu. Sekmadienį, sausio 25 d. ap- 
Jie tiki, kad vaikas paraga\ ęs sįvecĮė p.jg b. Overkaitė su p. J. 
medaus bu& saldžiakalbis ii lai- jbĮorocco Vestuvių bankietas į- 
mingas. Jie žino, kad medus y- VyjęO Jeffersono klube. Bankie- 
ra tyras maistas, kad tik girnų- daiyvavo vietiniai kunigai, ir 
šiam kūdikėliui duoda. Meduje apie 300 svečių Linkime jauna. 

būvusi Waterbury, Conn., lietu- negali veistas jokios bakterijos. vejžiams linksmaus gyvenimo, 
vių parapijoje įžymi dainininkė, jeigu pateko bakterijos, jos
smuikininkė ir darbuotoja. So. auršta.
Bostone gražiai veikia. Lietu- Taigi brangūs skaitytojai.

t...... .
Ponia Marijona Gailiene 

(Kairukatytė i,

ATOSTOGAUJA 
Sausio 17 d. išvyko į Floridą 

vai Gelbėti koncerto tikietų iš- vartokite medų vietoj cukraus atostogų panelės Ona ir Adelė
pardavė už $200.00. Ji yra žmo- 

advokato Juozo Gailio ir tosna
ir palaikymui sveikatos. Tams- Jankauskaitės. Panelės Jankau-

atakai ir kaip geriausiai apsi
saugoti. Kursai, pirmadienių ir 
trečiadienių vakarais.

Pirmadienį, vasario 2 d. sava
noriai išeina į kariuomenę p. V. 
Santeckas. p. V. Santeckas sto
ja į aviaciją. “Happy landing”.

KLA1D0S PATAISYMAS
Praeito penktadienio nume- 

ryj, mano korespondencijoj pa
sitaikė klaida. Kur buvo para
šyta. Lakūnas p. Vincas Raške
vičius savanoriu išėjo į kariuo
menę. Turėjo būti: p. Vincas 
Raškevičius savanoriu stojo į 
akūnų mokyklą. A.D.

pagerinsite savo apetitą, skaitės Floridoj atostogaus iki 
Linkime panelėmsPo STRIGŪNU PUIKIOS mot^na skaitlingos ir inteligen- sutvirtinsite nervus, širdį, krau- sausio 31 d. Li 

P* tiškos šeimynos. jo sistemą ir visą kūno organiz- Jankauskaitėmtiškos šeimynos

PRIIMS MOTERYSTĖS 
SAKRAMENTĄ

ĮKURTUVĖS
Sekmadienį, sausio 25 d., ži

nomų So. Bostono biznierių pp.
James ir Sofijos Strigūnų nau
joje, puikioje rezidencijoje įvy- Antanas B. Kučas, LDS lmos 
ko įkurtuvės, kuriose dalyvavo kp. narys ir veiklus L. Vyčių 17

imą. Tik sveiki mes galime pa- gų. 
• dėti tėvynei Amerikai gintis; 
nuo žiauraus priešo.

Ona Končienė.

linksmų atosto-

IVAIRG’S SKELBIMAI

virš šimtas 
viešnių.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. KAoris
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso valandas:
Nuo 9 Iki 12, nuo 1 Iki 5:30; 7-9
Trocį ao teniĄts 9 iki 1 vai.

TeL Kirirtand 7US

hmht Lnacki$,MDw
(Lietuva gydytąją)

400 Broadvvay,
Cambridge, Mate.
Valandos; No©

Tel. ŠOU 2806

Dr. IL Pasakarak
OPTOMETRISTAS

447 Broadvvay
So. Bostep. Man.
OFISO VALANDOS:

vakar*

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu {vairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus 
TAIPGI IR PATAISAU 

366 West Broadway. 
So. Boston, Mass.

Vasario 8 d. parapijos svetai
nėje 7:30 vai. vakare, mokyklos 
vaikučiai perstatys operetę — 
“Skirmundą”. Jaunamečių cho
ristų grupė išpildys muzikalę 
programos dalį. Seselės rengė
jos kviečia visus dalyvauti.

MEDUS

Grynas bičių medus, ku 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas 
Taigi, įsigyk kvortą me 
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus 
Kas vartoja medų — te 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galiu

, . , gauti “Darbininko” adm
mes daugiausia pagauname 366 w Broadway> So. Bo>

įžymių svečių ir kp., darbuotojas, sekmadienį, 
vasario 1 d., 12:30 vai. p. p.,

Reikia pastebėti, kad pp. Stri-įšv. Petro lietuvių par. bažny- 
gūnai pasistatė tikrai puikų na- čioje, So. Bostone priims mote- 
mą — rezidenciją ir ją puikiai rystės sakramentą su p-le K. 
Įrengė brangiais baldais ir f ik- Krasauskaite. Linkime geriau- 
čeriais. Linkime pp. Strigū-Įsios kloties.
nams geriausio pasisekimo. P.

MEDUS
REIKALINGI

DARBININKAI Žiemos metu, užėjus šalčiams,

Šiais karo laikais Jung. Vals 
tybių vyriausybė reikalauja į- 
vairių profesionalų, mechani
kų, ypatingai inžinierių prie1 
valdžios darbų, valdžios įstai 
gose.

Norintieji gauti valdžios dar
bus gali gauti platesnių infor
macijų paštuose ir kitose val
džios įstaigose.

Ypatingai daug darbininkų 
reikalauja Jung. Valstybių Lai
vyno Departmentas.

ĮVAIROS SKELBIMAI

“šalčius”, slogas, maždaug apie 
šį laiką. Mes turime visokių 
skanėsių ir per daug krakmo- 
liškų valgių, prisivalgome, ku-

_on, Mass.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o

, rie susilpnina mūšų jėgos at- kai ta privilegija drąsiai 
sparumą. Mūs akys mus vilioja imama, patogių progų pa

sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

Vasario 8 d., 3 vai. p. p. Jor- 
dan Hali auditorijoje įvyksta 
artistės A. Stoškiūtės koncer
tas. Pelnas šio koncerto skiria
mas Lietuvos gelbėjimui. Daly
vaukime šiame koncerte skait 
lingai, ir padarykime jo pasek 
mes pelningas. Nes kiekvienas 
centas iš likusio pelno bus ski 
riamas mūsų kenčiantiems bro
liams Sibiro laukuose. įsigykite 
bilietus iš anksto. B’iittų gali
ma gauti “Darbininko ’ admi
nistracijoj.

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

viešbutį.

HOTEL KODY 
7643 Harding Avė..
Miami Beach, Flo.

IŠSIRENDAVOJA 8-nių kam 
jarių puikiai įrengtas flatas su 
visais patogumais. Renda tik 
$42.00 į mėnesį, Inman Sq., 
Cambridge. Atsišaukite, 84 An
trina St., Cambridge, Mass.

(26-30-2)

pp. Boleslovas ir Katrina Ma

tuliai, gyv. Sixth St., So. Bos

tone, iškilmingai minėjo savo 

Sidabrinj vedybinio gyvenimo 

Jubiliejų.

Sausio 21 d. išklausė savo in
tencijai šv. mišių dv. Petro lie

tuvių parapijos bažnyčioje, o 

sekmadienį, sausio 25 d., Strand 
svetainėje įvyko šaunus bankie

tas. Dalyvavo apie ISO žmonių

Bankietas pradėtas ir užbaig

tas malda, kuriai vadovavo kun 
K. Jenkus. Toastmasteriu buvo 
p. J. Smigius.

Labai gražią sveikinimo kal

bą pasakė kun. K. Jenkus, iš

keldamas pp. Masiulių nuopel 
nūs.

pp. Masiulius taipgi sveikino 
ir daugelis kitų dalyvių.

Rengėjų ir visų dalyvių vardu 

sveikino eilėmis jaunutė Onutė 

Smigliūtė ir įteikė vienos gru 

pės Jubiliejatam dovaną.

Tame šauniame parengime 

dalyvavo pp. Masiulių giminės 

kaimynai ir prieteliai.

pp. Masiuliai yra vieni pir 

mųjų “Darbininko” skaitytojų 
Tai pavyzdinga katalikiška šei 
ma. Lai Dfdvtrtis jiem •* leidžia 
sveikiem sulaukti Auksinio Ju

biliejaus I

Re*. Šou 3729 Seu 461S

lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
tnsured and

uocal S Long 
Oistanoe 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

B aut anas* ■■ amImimerotus nonmm
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

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių Ir Taokų Agentūra 
taisome visokių iSdirbysdų auto 
mobilius Taisymo ir demonstravo 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Pčtsr Trečioką*'f 
Savininkai.

į visus tuos krakmoliškus ska
numynus, ir mes valgome mažai 
daržovių, kurie duoda mums 
reikalaujamų vitaminų.

Nuo to paprasto “šalčio” gali 
iškilti gana rimtų komplikaci
jų. Turint “šaltį” reikia gerai 
užsilaikyti, nevalgyti jokių mė
siškų valgių, tik daržoves ir 
vaisius, ypatingai patartina a- 
pelsinų — orandžių ir citrinų— 
lemonų sunką gerti, įdedant 
šaukštą medaus. Jeigu matote,: 
kad karštis kyla, greičiausia 
kreipkitės į savo šeimos gydy-! 
toją, jisai patars jums kaip to
liau gydytis.

Iš to mažmožio “šalčio”, daug 
neprižiūrėdami savęs gauna 
džiovą. Pagauti ligą yra daug 
lengviau, negu ją gydyti.

Šiais neramiais laikais, kada 
mūsų brangioji tėvynė Amerika 
deda visas savo pastangas ap
ginti šalį nuo baisių užpuolikų, 
mes turime susirūpinti truputį 
apie savo sveikatą .Sveika tau
ta yra galinga, jėga ir siela.

Taip, kaip sunku nugalėti 
priešas, taip pat sunku nugalėti; 
ir ligos bakterijos. Mums rei-Į 
kia priruošti savo organizmas 
prie atsparumo, kad mes tvirti 
būtume ir savo brangiai tėvy-t 
nei padėtume sunkią naštą neš-i 
ti.

Neprižiūrėdami to kosulio, 
kurį kartais mes gauname nuo' 
šalčio, veda mus į sunkesnę ko-J 
vą. Pradėję kosėti, nelaukime' 
kol bakterijos sustiprins savo! 
dirvą, bet tuojau imkime savo 
močiutės vaistus. Mūsų močiu
tės žino nuo kosulio visokių 
vaistų, ir medus visur pirmeny
bę užima. Vienas iš močiutės 
gyduolių, kosulio receptas yra 
sekantis: paėmus du šaukštu 
glicerinos ir du šaukštu medaus 
sumaišyti su puse eitrinos —le- 
mono sunkos ir po šaukštelį im
ti, kas pusvalandis, -žyyniai pa
lengvins kosulį. įsiseflpjęs ko
sulys yra pavojingas, ir patar-

War Needs Money—YOIRb.

This war calls for every ounce 
of energy. every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY.

Vasario 1 d. parapijos sve
tainėje bus kas tai naujo. Bus 
prakalbos ir vakaras sykiu. 
Monteliškių grupė perstatys 
dramą, ir pasakys kalbą kun. J. 
Švagždys. Dalyvaukime.

Sausio 24 d. parapijos svetai
nėje įvyko Cambridge Federa 
cijos 16-to skyriaus metinis su 
sirinkimas. Išrinkti delegatai 
vykti į Federacijos apskričio 
seimelį, šie: P. Radaitis, J 
Mockevičius ir A. Zaveckas 
Tartasi, kad suradus galimybių 
skyriui pradėti plačiau veikti

Pirmadienio vakare Range 
Technical School auditorijoj 
prasidėjo vakariniai kursai dė' 
oro puolimų (Air raids). Kur

Prieš Adventus

ŠOKIAI
\\A\W\V,

Rengia Lietuvos 
Vyčių 17 Kp

PENKTADIENĮ,

Vasario-Feb. 6,1942
FORESTER'S HALL 

Fourth & K St., So. Boston, Mass.
BILL GEDRIMO ORCHESTRA 

Užkandžiai — Pradžia 8 iki 12:30 vai.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Rikni-«' 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R■eę

Queen Ann Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

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

gasoliną pas mus
Nuvalom purvinus karus Ir 

ISgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, M

GRABORIAI

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.
Tei CObumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Nakt) 
Koplyčia šermenims Dyk*' 

Tel ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS

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

Patarnavimas dieną tr nakt) 
Koplyčia Šermenims dykai

NOTARY PUBLIC
tel. ŠOU Boston 0815 
Tel ŠOU Boston 2609
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NE* BRITAIN, CONN.
SUSIRGO ADV. T AMAS 

KUBILIUS

Šiomis dienomis susirgo ir 
pasidavė pavojingai operacijai 
adv. T. Kubilius, kuris yra pir
mas lietuvis advokatas mūsų 
'kolonijoje. Ligonis yra pasau
linio karo veteranas. Todėl ran
dasi Dėdės Šamo ligoninėje 
Newington, Conn. Linkėtina 
jam greito pasveikimo.

PRIMENAMA
Sekmadienj, vasario 1-mą, Šv. 

Rožančiaus draugijos svarbus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
antrą valandą po pietų, parapi
jos salėje.

Ketvirtą vai. po pietų, toje 
pačioje salėje įvyks laimės va
karas bingo. Kviečiama visi ir 
visos atsilankyti, nes šio vaka
ro pelnas skiriamas naujai pa
rapijos statybai.

T. M.
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GAUSIAI PERKA APSIGY
NIMO BONUS

Šiomis dienomis pirko už 
$750.00 (septynius šimtus ir 
pusę) P. Andrulionis; už $100.
— K. ir K. Sintavičiai ir už $25.
— V. M. Tai tik kaimyniškai 
sužinota, o yra perkančių ir 
daugiau. Tik kažin kodėl slepia
ma.

Pavyko Parengimas 
Našlaičių Naudai

Waterbury, Conn. — Sausio 
17 d. įvyko Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos Labdarybės draugi
jos pasilinksminimo vakaras.

Britų karo jėgos, pridengtos dūmų debesiu, su durtuvais ir bombomis atakuoja priešo liniją. 
Sulig britų pranešimų šios rūšies ataka Libijoje sunaikino priešo 42 tanku.

efcbrast - - ?.• - tOO,
praeitą sekmadienį turėjo savo 
metinį susirinkimą, kur tapo 
išrinkta nauja choro valdyba; 
pirm.— V. Brilevičius; vice-pir- 
raininkas — A. Stankaitis: raš
tininkas — P .Radvilas ir K. 
Andrulaitienė; iždininkas — J. 
Mockevičius; knygų ir kasos 
prižiūrėtojai — O. Radvilienė 
ir J. Abramaitis; pasilinksmini
mo vakarų tvarkytojas — V. 
Mockevičius. Choro vedėjas A. 
Stanišauskas; dvasios vadas — 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas, 

i Sveikintina nauja choro valdy
ba ,kad per šį metą gražiai pa
sidarbuotų choro ir parapijos 
gerovei. Taipgi sutrauktų Brid- 

! geporte lietuviškąjį jaunimą, 
mylinti dainuoti ir giedoti į pa
rapijos chorą. Kurie tik turite 
balsus ir mylite dainuoti kvie

stam- čiami dabar įstoti ir kartu dar-

a-’ ®v. ■ Jurgio" parapijos

IŠ DARBININKŲ GYVENIMO 
Darbai, kur dirbama karo

reikmenys, eina dieną ir naktį. 
Bet kitose dirbtuvėse dirba 45 
valandas į savaitę ir žinoma, 

'darbininkai mažiau uždirba, o 
pragyvenimo išlaidos lygios. 
Valdžia pristatė apie tūkstantį 
naujų gyvenimo namų, bet na
mų trūksta, nes kasdien atva
žiuoja naujų gyventojų. Miesto 
valdžia praneša, kad dar mano
ma statyti namų dėl septynių 
šimtų šeimų. Darbininkai, kurie 
gerai dirba, gera proga susitau
pyti sunkesnei dienai, arba su
teikt aukas kilniems tikslams. 
Bet kaip nemalonu matyli bei 
girdėti, kad leidžia savo sun
kiai uždirbtus dolerius svaigi- 
himui savo proto ir ardymui 
šeimyninio gyvenimo.

darbai gerai eina, tai be didelių Veronika M. Breivienė. Paliko vo darbuotas. Išklausius prane- Praeitą sausio 19 d., A.
sunkenybių galima dalyvauti ir vyrą, tris sūnus ir dukterį. Šimų, reikia stebėtis kiek ši ka- šauskas buvo nuvykęs į Water- buotis. Choras ir praeitų metų 

Žmonių nebuvo daug, bet pelno'paremti gražų darbą. į P-lė Ona Urboniūtė. mirė talikių mote-ų ir mergaičių būry, kur jų parapijos choras valdybai yra dėkingas už pasi-
Korespondentas. džiovininkų įstaigoje. Paliko draugija nuveikia labdaringų turėjo koncertą dėl svetimtau- darbavimą.

________  motiną ir penkius brolius. darbų. Džiugu buvo ir man, čių, ir jis jų chorui akompana-! Gana sunkiai serga, senas pa-
PASTABA. Šiais metais visi la- visi palaidoti iš Šv. Juozapo kaipo lietuvaitei, kad ir mūsų vo pianu. A. Stanišauskas su- rapijos tvėrėjas p. Venckus,
bai patenkinti ‘Darbininko’ ka- parap. bažnyčios Kalvarijos lietuvės moterys, nors neskait- grįžęs tikrai džiaugėsi, kad Wa- Linkėtina jam pasveikti ir vėl
lendoriais. Tik kaikurie LDS kapuose. lingai, galėjo prisidėti prie šios terburiečiai galėjo tokį gražų parapiją gražiai remti. O.

iš to parengimo liks nemažai. 
48 klubas davė svetainę dykai, 
o mūsų biznieriai aukavo mais
tą.

Daug pasidarbavo šie: K. Ja
saitienė, Matoliūnienė, Bekerie-

Dėmesiui “Darbininko” 
Skaitytojams

Šiomis dienomis B. M. gavo 
iš “Darbininko” gražių sieni
nių KALENDORIŲ, kurių gali-

nariai skundžiasi jų negavę.
nė, M. Kašėtaitė, P. Urbonienė, Būtų gerai, kad visi nariai gau
jos sūnus Juozas, J. Augis, M. 
Bogušas, Pranskietis, J. Žemai
tis, K. Dapkus. Komisijoj buvo 
— Kleb. kun. J. Valantiejus, V. 
Urbonas ir P. Jakubauskas ta
ria nuoširdų ačiū visiems auko
tojams, darbuotojams ir daly
viams.

Sausio 25 d. įvyko kortavimo 
vakaras parapijos naudai. Da
lyvavo daug žmonių.

tų Kalendorius.
Redakcijos prierašas. Jeigu

kurie LDS nariai dar negavo 
Kalendorių ir yra pilnai užsi
mokėję mokesnius už organą 
“Darbininką”, tai praneškite 
“Darbininko” administracijai, 
ir gaus.

Lietuviai kunigai dažnai ragi
na tėvus, kad siųstų savo vai
kus, kurie eina viešąsias moky
klas, į katekizacijos pamokas. 
Tačiau ne visi vaikai ateina į 
pamokas. Tėvų pareiga para
ginti vaikus lankyti pamokas, 
kad jie išaugtų stipriais katali
kais ir lietuviais.

Labai svarbu, kad vaikai iš 
moktų tikėjimo dalykus, kad.

Draugiška Lietuviška 
Vakarienė

APSIVEDĖ
P-lė Ona Zabelskiūtė, LDS 5 

kp. nario A. Zabelskio duktė, 
apsivedė su P. H. Gyba iš An
sonia.

Šliūbas įvyko sausio mėn. 24 
d., 10 vai. ryte, Lietuvių Šv. 
Juozapo parap. bažnyčioje.

prakilnios darbuotas labdarin- lietuvišką programą suteikti 
giems tikslam-. kitų tautų žmonėms.

Vakarienės nuotaika jauki ir
maloni, ir mano troškimas bu- Bridgeporte vėl pradėjo jau- _________
vo, kad šioj vakarienėj būtų nuolius rmkti I kariuomenę,' Bridgeport Conn _ Sausio 
galėjusios daugiaus dalyvauti kur ir 1S parapijos choro paima lg Antan&s Valeika^
iš mūsų parapijos moterų ir Por4 šen* dainininkų, p. J. Bu-

MIRĖ ANTANAS 
VALEIKA

' Sulig naujo miesto valdžios 
patvarkymo, nuo vas. mėn. pir
mos d. nebus valia laikyti auto- ”J tapti jos nare.
mobilius ant miesto gatvių nak
timis. Nesilaikanti šio patvar- 

LDS 5- kymo bus nubausti pinigiškai.

ilgos ir sunkios ligos. Jis paė
jo iš Kovarsko miestelio, Uk
mergės apskričio. Gimęs spalių 
14, 1867.

A. a. Antanas Valeika buvo 
ilgametis “Darbininko” skaity- 

Šv. Jurgio draugija turėjo sa- tojas ir rėmėjas. Per 11 metų

nevičių ir J. Barnotą. Tikrai 
daininin-

merginų. Šv. Kazimiero parapi
ją atstovavo p-lė M. Jokūbaitė. choras netenka gerų 

! Katalikių moterų draugijos ^ų ir choro rėmėjų. Linkėtina 
vajus prasidėjo su sausio 10 d., J^ems laimingai savo užduotis 
ir tik kainuoja $1.00 metams atlikti ir laimingai sugrįžti.

vo metinį susirinkimą, kur vai- »yveno su viena koja. Bet kiek 
Waterbury, Conn. — LDS 5- kymo bus nubausti pinigiškai. i dyba pasiliko ta pati: pirm. A. galėdamas eidavo į bažnyčią,

tos kuopas ir Moterų Sąjungos . Į Mūsų parapijiečių tarpe liga Tuska; raštininkai — K. Kli- nes buvo pavyzdingas katali-
43 kuopos vakarienė įvyks va- Pranas Steponaitis, 25 m. am- aPsbamkė ir perbloškė Oną Na- maltis, J. Stanislauskas: iždi- kas-
sario 7 d., 887 Bank St., Legio- žiaus, važiuodamas automobi- vickienę, kuri turi szaudančias ninkas — p. Lučinskas. Linkė-
nieriiį svetainėje. Kviečiami vi- lium, sužalojo šešis žmonės ir 
si, kurie norite draugiškai ir tapo areštuotas. Bus teisiamas 
lietuviškai laiką praleisti, pa- vėliau.
valgyti ir pasidalinti mintimis --------------
savųjų tarpe nesivėluoti, ateiti Studentai —- B. Benesevičius 
7:30 vai. vak. Po vakarienės ir V. J. Pranskietis turi 
bus kortavimas. Atsilankę tik- savaites atostogų ir lankosi pas

SERGA

kuri turi skaudančias ninkas _  p. Lučinskas. Linkė- Mirus Antanui Valeikai buvo
kojas ir negali iš lovos išlipti. tina draugijai ir valdybai daug gražiai pašarvotas ir palaido- 
Stasė Tamulevičienė dar vis gero pasidarbuoti dėl draugijos tas- Laidotuvėse dalyvavo daug 
lovoj guli, bet teko girdėti, kad ir lietuvybės labo. ° žmonių.
jaučiasi geriau. Mykolas Pa- ------------ Palaidotas iš Šv. Jurgio lie-
lauka po operacijos sugrįžo į Muz. A .Stanišausko muzikos tuvių parapijos bažnyčios Šv. 

tris namus ir stiprėja. Juozas Žiu- studija jau gerai veikia. Jau Mykolo kapuose. Paskutinius 
kas jau 5 savaitės kaip guli Ii- turi keletą mokinių. Balso mo- gv. Sakramentus suteikė ir ge-

. pradėję gyventi nenuslystų nuo rai bus ^nkinli. Taipgi pa- savo tėveliui igonmej. Pasimeiskune uz hgo-kytoja atvyas
ma gauti tik uz 15 centų, kurie ____ _____būtu rems^te k^nų darbą. Tikietų Šiedu jaunu

t- galima gauti pas kuopų narius. Marijos Seminariją, Baltimore, žhitų visiems tą brangų turtą.

šeštadieniais iš dulingas šv. mišias atnašavo

sekmadieniais perkate “Darbi
ninką” — Nepamirškite įsigyti 
šį gražų sieninį Kalendorių pas 
B. M.

išganymo kelio, kad 
.I naudingi Dievui, tėvynei,

varas ir bendrai visai visuome 
nei.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

Įsigykite iš anksto. . Md
Vasario 8, 2 valandą po pietų

įvyks kortavimas Šv. Juozapo 
Vasario 7 d. po pamaldų į-'parapijos nauJ°j svetainėj. Ren- 

22 skyriaus'gia šv- Onos DraugUa~ Visos 
narės ir visi, kurie mylite kor
tuoti arba Bingo žaisti malonė
kite atsilankyti. M. D.

vyks Federacijos 
susirinkimas. Visi draugijų at 
stovai dalyvaukite.

Vasario 15 d. įvyks Šv. Juoza
po parapijos Vyčių choro kon
certas ir vaidinimas, parapijos 
svetainėje. Pelnas parapijai.

Tiesa, dabar yra daug paren
gimų, bet negalima skųstis, nes1

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

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurj 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.

l
i 
i

J. Totilas.

NEW HAVEN, CONN.

šv nių sveikatą, ka-i Dievas sugrą- New Yorko, pianu moko A. Sta- kleb. kun. Kazlauskas.
nišauskas ir A. Staukas. Kitais Velionis paliko dideliame nu- 
instrumentais pamokos bus liūdime sūnų Bronislovą ir duk

teris Emiliją Tuskienę ir Mari
joną Adamonienę.

Lai būna lengva velioniui 
šios šalies žemelė!

MINĖSIM VASARIO 
ŠEŠIOLIKTĄ.

kiek vėliau pranešta.

Kleb. kun. J. V. Kazlauskas 
lanko parapiją. Taipgi planuojaVasario 8 d., 5:00 vai. po pie

KATALIKIŲ MOTERŲ tU parapijos svetainėje, 339 naujus pataisymus bažnyčios. 
SĄRYŠIO VAKARIENĖ Greene St., įvyks bendras visų 

Sausio 19 d., Šv. Marijos pa- lietuvių Lietuvos n-priklauso- 
rapijos puošnioj svetainėje įvy- myhės minėjimas. Programą iš-

%

60 Eltsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4336

I

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd..

Sopth Boston

PHONE 
So. Boston

2271

ko metinė vakarienė New Ha- Pildys Šv. Kazimiero parapijos 
ven Council of Catholic Wo- choras. Taipgi prisižadėjo daly- 
men, kurioj dalyvavo 700 kata- vaufi gražiabalsė dainininkė pa- 

Darbdaviai patarnauja savo likių moterų iš įvairių parapijų. Onutė Dubinskaitė iš An- 
darbininkams įsigyti J. V. Ap- Oras buvo nemalonus, nes labai sonia> Conn. Kalbas sakys kle- 
sigynimo bonds. Todėl kiekvie- lietus lijo, bet nesulaikė vaka- bonas kun. E. Gradeckas, p. K. 
nas darbininkas-kė lengvai gali rienės dalyvių. (Vilniškis, veikėjas ir pasižymė-
sutaupyti sau keletą dolerių ir Svetainė moderniška, puošni; kalbėtojas, p-nia Devenienė, 
tuo pat kartu pagelbėti valdžią, stalai gražiai papuošti žvakė- kuri turėjo apleisti savo namus 

Darbininkas, kuris nori pirkti mis ir gėlėmis darė malonų į- *r brangią tėvynę Lietuvą, ru- 
J. V. bonds, nueina į dirbtuvės spūdį. įsams užėjus, ir su vaikučiais
raštinę pareiškia už kiek mano Prie garbės stalo sėdėjo Jo bėgti ieškoti prieglaudos. Po-, 
pirkti ir kiek sutinka mokėti į Ekscelencija Vyskupas Henry n*os Devenienės vyrą Dr. Deve- 
savaitę. Raštininkas išpildo ap- J. O’Brien, D. D., Miesto mayo- ni bolševikai uždarė kalėjime ir 
likaciją. Po tam darbdavys iš- ras John W. Murphy, ir para- dabar negaunama apie jį žinių, 
ima kiekvieną savaitę iš darbi- pijų klebonai. i Programai užsibaigus, seks šo-
ninko algos skirtą sumą pinigų Valgiai skanūs, įvairūs, pa- kiai. šio vakaro pelno dalis bus, 
dėl bonds, iki darbininkas ne- tarnavimas malonus ir greitas, paskirta sušelpimui mūsų bro- 
praneša jam, kad jis nebenori Muzikalę programą išpildė sty- bų ,kurie yra išvežti į tolimą 
daugiau bonds pirkti. gų kvartetas. Sibirą; kita dalis bus skiriama,

------------- i Įžanginę kalbą pasakė Kun. Amerikos Raudonajam Kry-
LDS ir Moterų Sąjungos drau- William J. Daily, kuris yra žiui-

giška vakarienė įvyks vas. mė- dvasios vadas ir globėjas šios Rengimo komisija kviečia vi- 
nesio 7 d., 7:30 vai. vak., 887 prakilnios moterų draugijos; sus New Haveniečius lietuviu-
Bank St. svetainėje. Rengėjai pasidžiaugė skaitlinga moterų prisidėti prie šio vakaro pasi
kviečia visus atsilankyti. Vakariene, ir padėkojo visoms sekimo savo atsilankymu

------------- narėms už praeitų metų dar-

WATERBURY, CONN.

BRIDGEPORT, CONN.

M.

Waterbury Clock Co. — CIO buotę. Kalbos, kurios ilgai pa-
kompanijos padi- siliks visų dalyvių atmintyje ---------------

10 pasakė: Kun. George J. Dona- Sausio 17 d. daug jaunimo- 
hue, Vyskupas Henry J. choristų buvo nuvykę į Chorų 
O’Brien, ir miesto mayoras Provincijos šokius, Waterbury, 
John W. Murphy. Conn., kurių pelnas buvo ski-

Draugijos pirm. p-lė Conner riamas “Muzikos Žinių” palai-

umja prašo 
dinti algas darbininkams, 
centų į valandą.

MIRĖ
Pereitą savaitę mirė sekanti 

lietuviai: j pasveikino visas dalyves ir pa- kymui. Daugiausiai gal darba-
Juozas Žilionis apie 70 m. am- darė pranešimą iš metų darbuo- vosi, tai Waterburiečiai. Todėl 

žiaus. Paliko du sūnų, gyvenan-tės, pakvietė aitas valdybos na- jiems ir didelis kreditas pri- 
čiu New Yorke. Iręs padaryt: pranešimus iš sa- klauso. Pr,VATE BLEND. 75% flrain Neutral Spiritą. 85 Proof. 

— ^essler Obtilllng Co., Ine.. Baltimore, Md.; Lavvrenceburg, Wid.
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