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SVEIKINAME!
Šią savaitę išeis tik vie

nas “Darbininko” nume
ris. Penktadienį, sausio 1 
d. švęsime Naujus Metus.

Sveikiname Gerb. “Dar
bininko” bendradarbius, 
skaitytojus, rėmėjus ir 
LDS narius ir linkime lai
mingų Naujų Metų! Lai 
Naujieji Metai atneša pa
sauliui Kristaus taiką ir 
ramybę!

Kanudė Lietuvaitės Vardu

Chicago Tribūne kores
pondentas rašo, kad gen. 
MacArthur kariai Naujoj 
Gvinėjoj, kur dabar eina 
smarkios kautynės su 
priešu - japonais, vieną 
didžiulę kanuolę, kuria 
smarkiai pliekė japonams 
kailį, pavadino lietuvaitės 
“Helen Yankus” vardu.

Korespondentas sako; 
kad vienas iš kareivių, ku
ris buvęs prie tos kanuo- 
lės, turėjęs Alenos pa
veikslą ir įkalbėjęs, kad 
tą kanuolę reikia pavadin
ti “Helen Yankus” vardu.

Sausio Mėn. 7,8 Ir V d. 
Svarbūs Pasitarimai Ne w 

Veste
(LKFSB) Amer. Liet 

Katalikų Federacija sau
kia savo suvažiavimą New 
Yorke š. m. sausio 7 d. 
Sekančią dieną, sausio 8 
d., New Yorke įvyks Ame-
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Didelė Ašies karo jėgų dalis, kaip paveikslas parodo, pakliuvus į britų nelaisvę Libijoje, 
Rommelis buvo supliektas Egipto žemėje. Daugumą belaisvių sudaro italai, kurie buvo 
Airikos dykumoj be paspirties. Jie varomi į didžiulę Aleksandrijos karo belaisvių stovyklą.

palikti

Sv. Tėvas Pasakė Pasauliui 
Reikšmingą Kalbą

gr. 28 — Kūčių dienoje, 3
.. . vai. po pietų, jaunas “ne-

Vatikano Miestas, gr. 28 plinta slapta spausdinami žinomas” piktadarys, 22 
— Šv. Kalėdų proga Jo lapeliai, — kad gyvento- met amžiaus keliais’šū- 
Šventenybė, Popiežius jai smarkiai reaguoja

Darlano Vieton Išrinktas 
Generolas Giraud

Algiers, Š. Afrika, gr. 28 buvo opozicija Darlanui.
Tik Jung. Valstybių karo 
vadovybė, kurios pastan
gomis adm. Darlan buvo 
įtrauktas, pasitikėjo Dar
lanui.

Dabar galima tikėtis 
visus prancūzus būti su vieningesnio fronto pran- 

į juo vieningai, kad užtik- cūzų karo jėgų eilėse, 
trinti, su pagalba alijantų,
prancūzų kariuomenės 
pasisekimą.

Gen. Henri H. Giraud y- 
ra senas ir patyręs karys j 
ir nepermaldaujamas vo-j 
kiečių priešas dvejose ka-J Gerai informuotų sluoks- 
rėse. Prancūzų taryba Af- nių nuomonė, kad japonai 
rikoj gen. Giraud’ui šutei-1 bus sumušti Kinijos že- 
kė pilniausias militares ir mėje.

Prancūzijos š. Afrikos 
taryba išrinko gen. Gi
raud vieton adm. Darlano.

Gen. Henri H. Giraud, 
užėmęs atsakomingas pa
reigas, tuojau atsišaukė į

Japonai Bus Sumušti 
Kinijoj

Pearl Harbor, gr. 28 —

Nužudė Admirolą Darlaną
Algiers, šiaurės Afrika, chusetts, kad esą toji byla 

«—-- n buvo nelegaliai prieš jį iš

viais nušovė admirolą

kelta ir jam padarė nuos
tolių. Texas teismas pri
pažino Davis $1,550,000 
nuostolių. Taip, kad at
skaičius Massachusetts 
valstybei mokesnius, val
stybė liko Davis’ui skolin
ga apie milijoną dolerių. 

Prokuroras Bushnell a-

civiles teises. Gen. Char
les de Gaulle, Kovojančių 
Prancūzų vadas, kuris 
griežtai buvo priešingas 
Darlano iškilimu Šiaurės 
Afrikos karo scenoje, 
nuoširdžiai pritaria gen. 
Giraud’ui.

Sovietų Rusija taip pat 
buvo nepatenkinta adm. 
Darlan u. Anglijoje taipgi

Karo vadovybė labai a- 
tydžiai seka Britų verži
mąsi į Burmą. Jeigu Bri
tams pavyks ištrenkti ja
ponus iš Burmos ir atida
ryti kelią į Kiniją, tai tuo
met nėra abejonės, kad 
Suvienytų Tautų karo jė
gos susirems su japonais 
Kinijoj, ir ten jiems bus 
padarytas galas.

Pius XH pasakė pasauliui prieš vokiečių siunčiamus Jean Fr parian Prancū- 
teisingą ir drąsų žodį. Aiš- kolonistus. Ne tik grįžta į . gįaurėS įr Vakarinės 
kiai pasmerkė tuos, kurie Lietuvą 1939-40 m. išvež- į mrikog komisijonierių,
iškelia žmonių teisymda- tieji vokiečiai, bet daug kuris buvo pavedęs visas 

rikes Lietuviu Taryba X?stą ? Yisiškai Paneižia naiW kolonistų įsigyvena! valdomae jėgas
^Xis o riikare Dle™ isakymus; Pa?mer-.is hetuvų atimtuose ge- Suvienytom prieito*, ir apeiki jot teis-
posėdis, o vakare numa -- taš"valstybes, kurios a- resnnrose ūkiuose. Du- AX;

tima žmonėms asmenines ckart ramina, kad kolo- 
teises ir savo piliečius lai- nistai apima vien pirmiau 
ko vergais. Taipgi pa- vokiečių turėtas žemes ir

tomas bendras posėdis 
Amer. Liet. Tarybos ir 
Lietuvių Tautinės Tary
bos. Jei tą dieną numaty
toji dienotvarkė nebus iš
semta, galimas dalykas, 
kad posėdis bus pratęstas 
ir sausio 9 dienai. Numa
toma, kad suvažiavimuo
se dalyvaus svarbieji lie
tuviškos visuomenės va
dovaujantieji asmenys ir 
atsakingas pareigas ei
nantieji lietuviai.

Ašį.
Žmogžudys tuojau buvo

areštuotas, ir vėliau mili-
smerkė 'marksistinį^ sočia- žydų nuosavybę; bet tai tario teismo nuteistas su-

.............. šaudymui ir sušaudytas.
Kūčių dienoje, adm.

lizmą.
Plačiau apie Šv. Tėvo 

kalbą telpa K. straipsnis 
3 pusi.

Lietuvoje Plinta Slapti la
peliai Prieš Vokiečius

aiški netiesa.

Jeruzalėje Gyvena Lietuvis 
Kunigas

(LKFSB) Kai prieš Ka
lėdas mūsų mintys skren
da į Šventąją žemę, mes

(LKFSB) “Wilnaer Zei- prisimename, kad Jeruza- 
tung” spalių 22 dieną įsi- Įėję gyvena lietuvis kuni-

me jam pavyko tą skolą 
sumažinti iki 175,000. Da
vis atmetė Bushnell pa
siūlymą taikytis ir paro
dęs norą kelti bylą į Texas 
Aukščiausįjį Teismą. 

Bushnell, nelaukdamasDarlan atsisauke i visus D vė „
prancūzus vieninga, ka ; kti FAukščiausiam
nauti pnes Ašį. Po tokiojAdvokatai 
atsišaukimo jam teko tik 
kelias valandas gyventi.

Washington, D. C. —

Teismui. Advokatai argu 
mentavo spalių mėnesyj 
Teismas padarė sprendi-

Rusai 85 Mylios Nuo Rostovo
Per 11 Dienų Užmušė 60,000Nacių
Mfebkva, gte 28 —- Sovie

tų komunikatas skelbia, 
kad raudonoji armija tik 
85 mylios nuo Rostovo, 
ir kad raudonieji per 11 
dienų Don ofėnsyvoje už
mušė 60,000 nacių ir 56,- 
000 nacių paėmė į nelais
vę-

Sovietų armijos laikraš
tis “Raudonoji žvaigždė” 
skelbia, kad tarp Don ir

Duonelaičio "Metai" Ver
ona | Angly Kalbą

(LKFSB) Nadas Raste
nis, gyvenantis Baltimo- 
rėje (Maryland), kuris 
prieš kiek laiko išvertė į 
anglų kalbą Baranausko 
“Anykščių šilelį”, dabar 
verčia Duonelaičio “Me
tus” ir yra jau įpusėjęs. 
Neseniai N. Rastenis bu
vo išrinktas į Maryland 
legislatūrą.

dėjo vokiečių kolonizaci
jos direktoriaus Duckarto 
straipsnį, kuriame vokie- 
tys koliojasi ir grąsina lie
tuviams. Iš straipsnio pa
tiriame, kad Lietuvoje

gas/ pranciškonas tėv. 
Agnelijus. Jisai tenai nu
vyko studijuoti šventąjį 
Raštą, bet karui užėjus 
turėjo pasilikti ilgesniam 
laikui.

Prezidentas Rooseveltas 
griežtai pasmerkė pikta
darį, kaipo pirmo laipsnio 
žmogžudį, ir pareiškė, kad 
jis turi būti greitai nu
baustas.

mą gruodžio 26 d. š. m. ] Volgos upių raudonieji 
apsupo 22 nacių divizijas 
ties Stalingradu.

Smarkiausios kautynės 
dabar eina trijuose fron
tuose, būtent, prie Mille- 

turi sumokėti i rovo į šiaurvakarus nuo 
mokesnius Stalingrado, link Rostovo

te raudonieji" per vienf“ 
dieną laimėjo nuo 8 iki 12 
mylių. Nuo pradžios ofen- 
syvos atsiėmė 812 apgy
ventų vietų ir septynias 
geležinkelio stotis.

Nuo gruodžio 16 d., rusų 
komunikatas sako, raudo
nieji užgrobė štai ką: 351 
lėktuvą; 178 tankas, 1926 
kanuoles; 1500 motorinių 
dviračių, ir daug kitokių 
karo ginklų ir amunicijos.

MONTELLO, MASS.
Antradienį, sausio 5 d., 

1943 m., 7 vai. vakare, Šv. 
Roko par. salėje įvyks 
metinis LDS 2-ros kp. su
sirinkimas, į kurį nuošir
džiai kviečiame visus na- 
rius-res dalyvauti ir užsi
mokėti savo duokles už 
organą “Darbininką”.

K. Grigas, pirm.,
J. Baronus, fin. sekr.,
J. Jeskelevičius, iid.

Pasauliui Reikia Dievo Taikos,
Sako Kardinolas O'ConnelI

*
Boston, Mass., gr. 28 —.važiuoti ' privačiais auto- 

J. E. Kardinolas O’Con- ’ mobiliais. Gasolino ir alie- 
nell, teikdamas palaimini- ’ jaus komisija praneša,
mą Šv. Kalėdose laike šv.'kad šiomis dienomis gau- 
mišių Šv. Kryžiaus kated-, na daugiau gasolino iš 
roję, pasmerkęs tautų Jung. Valstybių, pagal pa- 
valdovus, kurie yra persi- sirašytos sutarties, 
ėmę puikybe _ ir siekia jė-į iš Washingtono prane- 
gos ir garbės, pareiškė,> šama, kad gasolino veži- 
kad pasaulis nori taikos, į mui į Ispaniją nenaudoja- 
kurią Kristus atėjo duoti mį Jung. Valstybių laivai, 
pasauliui.

Jo Eminencija plačiai
kalbėjo apie taiką, kurią Mažiau Nelaimiu Kalėdose
Kristus atnese geros va-, _____ __
lios žmonėms.

Massadnsetts Laimėjo 
$1,550,000 Bylą Tetas 

Valstybės Teisine

Massachusetts valstybės 
naudai. Teismas pripaži
no, kad Massachusetts 
valstybė neturi mokėti 
Davis’ui jokių nuostolių, 
ir Davis
valstybei
(tax) su nuošimčiais. į į pietvakarus, ir Donets 

Taigi dabar Davis sko- j upės baseine į pietus. Pa- 
lingas Massachusetts val-jčiame Stalingrade eina 
stybei arti milijoną dole- j žiaurios kautynės gatvė- 
rių. Ise. Dono upės tėkmės plo

Pranašauja Anglfy,6aso Ir
Elektros Racioną rimą

New York, gr. 28 —Kai
nų Administracijos Ofi
sas sako, kad esą būtinas 
reikalas racionuoti ang
lius, gasą ir elektriką. Ra- 
cionavimas gali būti bus 
įvestas laike 30 dienų.

♦ ♦ ♦
MARE 
EYERY 

S* PA YDA Y

BONO DAY

Jung. Valstybės Siundą 
Gasoiina Ispanijai

Pranešama, kad šių me
tų Šv. Kalėdų šventėse at
sitiko mažiau nelaimių, 
kaip pereitais metais, šių 
metų Kalėdų šventėse žu-

Madridas, Ispanija, gr. vo 146 žmonės prieš 394 
28 —Ispanijos valdžia su- pereitais metais. Automo- 
trumpino savaičių pabai- biliais užmušė 83 prieš 301 
gas, kuriose uždrausta ■ pereitais metais.

Boston, Mass., gr. 28 —
Massachusetts valstybės 
prokuroras Bushnell lai
mėjo svarbią bylą Texas 
valstybės aukščiausiame 
teisme.

Tūlas Edgar B. Davis, 
kuris gyveno Massachu
setts valstybėje ir kuris 
išsikraustė iš Massachu
setts į Luling, Texas, 1926 
m. buvo patrauktas į teis
mą už neužmokėjimą mo
kesnių (tax) valstybei.
1933 m. Massachusetts 
Aukščiausias Teismas 
pripažino, kad Davis, nors 
ir gyveno Texas valstybė
je, bet tas legaliai nepa
keitė jo gyvenimo vietos, 
ir pripažino, kad Davis tu
ri sumokėti $350,000.00 
valstybei.

Massachusetts valstybės1, 
prokuroras užvedė bylą 
Texas valstybės teisme, ‘
kad tuos pinigus iškolek-! -----------
tuoti. Edgar Davis iškėlė' (LKFSB) Vietinių kuni- 
kontra-bylą prieš Massa- gų nutarimu Čikagoje 1943 Metų!

AMERIKIEČIAI SUNAIKINO 
24 PRIEŠO LĖKTUVUS

Jung. Yaistybig Bomberiai 
Puolė Naples

Londonas, gr. 28 — Iš 
Šveicarijos praneša, kad 
Jung. Valstybių bombe-

Washington, D. C., gr. ketvirtame gavėnios sek- 
28 — Jung. Valstybių ka-! madienyje, balandžio 4 d., 
ro lėktuvai puolė japonus i šv. Jurgio parapijos salė-Iriai puolė Naples, Italijoj, 
ir jų stovyklas Mundojje šaukiamas vakarinių!gruodžio 4 d., ir užmušė
(Solomon) saloj New Ge- valstybių Šv. Pranciškaus 
orgia. Nušovė 14 japonų; mylėtojų, tretininkų kon- 
lėktuvų ir dešimt jų su- gresas. Prieš tai įvyks Šv. 
naikino aerodrome. Ame- Jurgio par. salėje trijų
rikiečiai neprarado 
vieno savo lėktuvo.

Tą pačią dieną Ameri
kiečiai bombardavo japo
nų laivelius, kuriais vežė 
kareivius ir karo reikme
nis į Mundos salą.

nei dienų katalikų 
kursai.

Sy. Pranciškaus Mylėtojų 
Ir Tretininkų Kongresas 

Čikagoje

akcijos

600 žmonių, sužeidė 400. 
Daugiausia nuostolių

padarė uosto distrikte. 
Sunaikino geležinkelio 
stotį, kaikurias dirbtuves 
ir keliolika šimtų namų.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, sausio 2 d., 1943 m., 2 vai. po pietų 

įvyks Naujų Metų radio programa. Prašome pasuk
ti savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausy
tis gražios programos iš WC0P stoties, Boston.

Naujų Metų sveikinimus ir linkėjimus prašo
me priduoti arba prisiųsti kiek ankščiau, kad galė
tume įtraukti juos į Naujų Metų radio programą.

Radio vadovybė sveikina visus ir linki laimingų
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IVAIRieS ŽINIOS
gARBIHIMIAS

LENKAI SUSKILO DEL
SUTARTIES SU RUSIJA

Washington, D. C., gr.
28 — Lenkų valdžios iš
trėmime premiero gen. 
Wladislawo Sikorskio at
vykimas į šią šalį iššaukė 
daug ginčų prieš lenkų 
valdžią ir Sovietų Rusiją 
lenkų spaudoje.

Sakoma, kad tos prie
šingos kampanijos užpa
kalyj esąs Ignac Matu- 
szewski, buvęs Lenkijos 
finansų ministeris ir bu
vęs Gazeta Polska, Varšu
voj, redaktorius.

Lenkai nepasitiki Rusi
jai ir nepatenkinti savo 
valdžios ištrėmime, ku
rios premieru yra gen. Si
korski, padaryta sutarti
mi su Sovietų Rusija.

Boston Herald kores
pondentas, gruodžio 24 d. 
š. m. laidoje apie šį lenkų 
ginčą šiaip rašo:

“The attacks on the Polish 
government, which our govern- 
ment recognizes, spring from 
the apparent belief of the Ma- 
tuszewski group that the Si
korski cabinet has gone too 
far in making agreements with 
Russia, without getting in re- 
turn any difine commitments 
about the future of Poland and 
her frontiers.

“Distrust of Russia on the 
part of these Polish enaigre 
critics appears complete. Lašt 

_^arch. Nowy Swiat objected 
even to Gen. Sikorski’s. ,menr, 
tion of Russia in a telegram to 
z esident Roosevelt. In his 
pamphlet, “What Poland 
wants”, M. Matuszewsk’ says 
Poland lies between two huge 
nations possessed by demons”, 
thus placing German and Rus
sian “Imperialisml’ on an equal 
footing as dangers.

“While this fear of Russia 
seems genuine enough, some 
observers here suspect it is 
reinforced by less impersonal 
motives. Matuszewski, who 
came to this country after the 
fall of Poland,, was one of the 
“Polish colonels’’ group, as it 
was called, from which Gen. 
Sikorski became alienated long 
ago”.

Tačiau kaikurie tvirti
na, kad dauguma lenkų 
nėra patenkinti dėl Sikor
skio valdžios puolimų, ir 
mano, kad visus ginčus ir 
nesusipratimus reikėtų 
palikti po karo.

TlCfvtY IS uononnj Licnrrvs
Moterų...

(LKSB) P-lė Magd. A- 
vietėnaitė yra viena iš 
garsiausių Lietuvos mo
terų, šiemet ji švenčia 50 
m. amžiaus sukaktį. Ji 
nuo 7 mėn. amžiaus augo 
Amerikoje. Aukštuosius 
mokslus baigė Genevoje. 
1914 — 1920 metais reda
gavo “Amerikos Lietuvį’ 
Worcestery. Daug veikusi 
USA lietuvių organizaci- 

anksčiau. Jo adresas: 76'3ose *r spaudoje ji 1920 
Main Street, BeUshin La-!metais nuvyko į Lietuvą, 
narkshire. Scotland. Šalia'kur laiką dirbo Užsie- 
bendrų

odžiai

Kaip žinoma, lenkai pa
sidalino tuojau po pasira
šymo sutarties su Rusija 
1941 m., kada du ministe- 
riai rezignavo.

R lfRWJV> LKIVVIR ivBv
MtitoSroLtfnšli

(LKFSB) “Heivių Drau- 
gas” tebeleidžiamas kaip

S

Km. Ip. MbavKfR 30
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TnuhHg Katastrofoje
Ūžausi »;S»žetdė 119 

Kanadoje
Almante, Ont., gr. 28 — 

Kanados Pacific kareivių 
traukinys trenkė į stovin
čius tris medinius vietinio 
traukinio karus. Toje ka
tastrofoje užmušta 28 pa- 
sažieriai ir 119 sužeista.

Cambridge, Mass.

t_____________ (LKFSB) Lietuviškoji
informacijų jis nio Reikalų ministerijoje, katalikų visuomenė su di- 
gaudo žinias iš informacijų skyriuje, nuo įdėliu nuoširdumu sveiki- 

etuvos. i 1926 metų buvo net pas- na taip labai lietuviškiems
i kirta Užsienio Reik. Mi- Į reikalams atsidavusį ku- 
misterijos spaudos biuro ^nigą Ign. Adbavičių, kurs
• vedėja. Ji su dideliu lietu 
višku nuoširdumu mokė
davo priimti į Lietuvą at-

Pirmadienio rytą auto-į vykstančius užsienio laik- 
busas, važiuodamas į E. raštininkus ir juos įtrauk- 
Weymouth, Mass., pasly-.ti į Lietuvai naudingą 
do ir trenkė į Washmgton propagandos darbą aprū- 
St., Quincy, Mass. gatve- pinant medžiaga, paro- 
karį. Penkiolika pasažie- dant įžymybes. Ji pati yra 
rių sužeidė. Pirmadienį, parašiusi visą eilę knygų
gr. 28 d. važiavimas auto
mobiliais ir autobusais 
buvo labai pavojingas. 
Kebai ir vieškeliai buvo 
apdengti plonu ledu. Vi
sas trafikas buvo supara- 
ližuotas.

ir straipsnių. Suminėtina 
jos anglų kalba parašyto
ji knyga “Lithuania”, ku
rią J. Milašius yra išver
tęs į prancūzų kalbą. Jos 
sesuo — Gustainienė— iš
tremta į SSSR.

MacARTHUR LAKŪNAI LAI
MĖJO ORE PERGALĘ

»
\ < v - • v __Nušovė 15 Priešo Lėktuvų

Iš Alijantų Centro, Aus
tras jos, gr. ,28 — Jung.l 
Valstybių 12 naujo-typoj 
lėktuvų puolė 40 japonų 
susiformavusių lėktuvų, ] 
iš kurių nušovė 15 Būna 
apylinkėje, Naujoj Gvinė
joj. Tik vieną savo lėktu
vą sužalojo tose kautynė
se, praneša Alijantų vado-

Knyga Apie Lietinį 
Kaba

“Sveikiname “Darbinin
ką”, Radio pusvalandį ir 
visą jų štabą Kalėdų 
Šventėmis, Naujais Me
tais ir Trimis Karaliais. 
Velijam sveikiem sulaukti 
ir linksmai praleisti, ir 
dar daugiau tokių švenčių

Švenčiant Kalėdų šventes, 
Cambridge lietuvių N. P. baž
nyčioje, Kalėdų dieną įvyko 
devynerios šv. mišios. Pirmas 
trejas mišias atnašavo kun. A. 
Meilys, S. J. Sekančias trejas 
atnašavo klebonas kun. P. J. 
Juškaitis ir, paskutiniąsias vi
karas kun. A. * Baltrušiūnas. 
Mūsų bažnyčia, ypatingai didy
sis altorius buvo gražiai iš
puoštas. Seselės labai skonin
gai tą darbą atliko. Betliejaus 
stainelė be eglaičių ir palmių, 
savo gražumu buvo kukli.

KALĖDŲ GARNYS
Pirmadienį, gruodžio 21 d., 

garnys aplankė p.p. M. Kar
bauskus (Pleką vičiutę), palik- 

sulaukti ateityje. Lai gy- damas jiems gražią dukrelę, p.
vuoja Lietuviškos Katali
kiškos įstaigos!

“O jų palaikymui pri- 
siunčiam nors mažą dova-

šiemet švenčia' 30 metųĮn$ $5.00. 
kunigystės sukaktį. Kun. “Tariam širdingą ačiū
Ign. ATbavičius yra gimęs seniau prisiųstą mal-
1891 m. liepos mėn. 21 die- daknygę.
ną Lazdijuose. Seminari- “Viso gero velijanti 
ją baigė Seinuose, kur 
studijavo drauge su kun.
Krupavičiumi, Pėstinin-Į Nuoširdžiai dėkojame 
ku. Jau seminarijose pri- pp. Plekavieiam, ilgame- 
klausė prie lietuvių klieri-Įčiam LDS organizacijos
kų draugijėlės, kurios na- nariam, ‘Darbininko’
riai į lietuvių kalbą vers- skaitytojam ir Radio pro- 
davo religinius dalykus. Įgramos rėmėjam už svei- 
Kaikurie kun. Albavičiaus kinimus, linkėjimus ir do- 
paruošti pamokslai yraĮvanėlę. Lai Gimusis Kris- 
tilpę “Vadove”. Baigęs se- tus jus apdovanoja gau- 
minariją dėl jaunų metų j šiomis malonėmis 
dar negalėjo būti įšven
tintas, todėl tą laiką nuta-l “Darbininko” redakcija 
rė panaudoti studijų pa- šiais metais gavo labai 
gilinimui ir išvyko į Ro- daug sveikinimų ir linkė- 
mą. Čia 1912 metų gruo- jimų. Visiems sveikinu- 
džio 21 diėrtą buvo įšven-Įsiems nuoširdžiai dėkoja- 
tintas kunigu ir Grego- me. Lai Kūdikėlis Jėzus 
rianum universitete gavo apdovanoja visus LDS na- 
Filosofijos licencijato lai-Irius, “Darbininko” ben-

(LKFSB) Argentinos 
lietuviai parengė didelę 
knygą ispanų kalba apie 
Lietuvą. Veikalas apima 
Lietuvos istorinę, ekono
minę, kultūrinę, meninę ir 
k. apžvalgą. Manoma, kad 
jeigu pašalimai asmenys 
nesutrukdys, knyga galės

vybė.
Alijantų karo jėgos taip 

pat sužalojo 4 priešo lai
vus Rabaul, KeW Britaine. tuoj pasirodyti.

RACIONUOS 200 RŪŠIŲ 
MAISTĄ

vais buvo, p. A. 
B. MažuĮtaitytė.

Petrila ir p-lė

Kalėdų dienoje, parapijos 
klebonas kun. P. J. Juškaitis 
apdovanojo mokyklos vaiku
čius ir tarnautojus mišiose do
vanėlėmis ir saldainiais.

! Karbauskiene ir dukrelė ran
dasi Richardson House, ir abi 
jaučiasi puikiausiai, p. M. Kar 
bauskas yra mūsų parapijos 
vargonininkas. Dabar pp. Kar
bauskai augins sūnų ir dukterį. 
Jaučiame, kad Kalėdų “Santa’ 
tikrai buvo geras ponam Kar 
bauskam. Sveikiname.

Taipgi gruodžio 19 d. garnys 
aplankė p. p. K. Samalius, pa
likdamas jiems pirmutinį sūnų. 
p. Samalienė (Sangevičiūtė) ir 
naujagimis jaučiasi puikiausiai 
ir, šiuo tarpu randasi Richard 
son House. p. K. Samalis yra 
mūsų parapijos choro narys 
Sveikiname.

Kalėdų šventėse teko paste
bėti p. Mateušą Norbutą su 
glėbiais dovanų, lankant drau
gus bei pažįstamus. Teko pa
tirti, kad p. M. Norbutas aplan
kė ir apdovanojo ir tas šeimas, 
kurios liko kitų pamirštos, o jų 
yra pas mus keletas. Vargingai 
šeimai dovanėlė, ar iš širdies 
linkėjimas “linksmų švenčių”, 
tikrai padaro linksmesnį auš
tantį švenčių rytą. Tikrai gra
žus p. M. Norbuto darbas.

Sekmadienį, gruodžio 20 d. 
pakrikštyta p.p. B. M. Šimkų 
(Teberaitės) duktė, vardais, 
Janutė - Getruda. Krikšto tė-

Tikėsite, Ar Ne,

kad Shelby apskričio 
pradinėje mokykloje, 
Memphis, Tenn., tapo įtai 
sytas rūkomasis kamba- 

psnį. 1914 metais atvyko I dardarbius, skaitytojus, \ rys aukštesniojo skyriaus
į USA aplankyti gimines, rėmėjus ir bendrai visus 
bet užėjęs pasaulinis ka- geros valios žmones gau
ras privertė pasilikti ii- šiomis Savo malonėmis, 
gesniam laikui. Iš pradžių! “Darbininko’
3% metų buvo vikaru Šv.| Redakcija.
Jurgio parapijos, Chica- 
goje, o vėliau Dievo Ap- i Šio gyvenimo laimė sie- 
vaizdos parapijoje klebo- pia savy kančių bedugnę: 
navo daugiau 22 metų. atkasei laimę, tuoj išsiver
čia turėjo nemažai rūpės-(žė ir kančių šaltinis, 
čia su statymu bažnyčios, 
kuri kaštavo apie 145.000 
dolerių, bet kurią pavyko 
sėkmingai užbaigti.

Visą laiką nuoširdžiai 
dalyvauja visuomeninia
me veikime: yra buvęs 
Vyčių dvasios vadu, Kat.

mokiniams. Mokytoja 
bandė atpratinti vaikus 
nuo rūkymo, bet nepavy
ko. Tuomet ji pareiškė, 
kad jeigu atsineštų tėvų 
leidimą rūkyti, tai jums 
paskirsiu kambarį rūky
mui. Devyni vaikai atsine
šė leidimus su tėvų para- 
sais.

K1B1RKSTYS

1NSIDE STVFF—An X-ra> 
will be used to see whether 
Ann StaUand, 35, Los Angeles 
knaid, swallowed a $9000 ring 
‘v-hich she was accused of hav- 
frng stolen from her employer.

Washington, D. C., gr. 
28 — Vakar per radio kal
bėjo Maisto Administra
torius Wickard. Jis savo 
kalboje pareiškė, kad 
maistas yra galingiausias 
ginklas. Nors Jung. Vals
tybėse maisto netrūksta. 
Jo pristato ir kitom Su- 
vienytom Tautom pasau
lyj. Tačiau maistas neturi 
būti betiksliai vartoja 
mas, sako Maisto Admi
nistratorius.

Taigi vasario mėnesį

LANKĖSI KARLAI
Švenčių proga, kuriems teko 

išsprukti keletai dienų atosto
gų, mus aplankė šie kariai: 
vyr. leitenantas A. Matus 
čius, kuris atvyko iš Vkf 
jos pas tėvelius praleisti š v*1
čių ir pasisvečiuoti peni 
dienų. Šiuo tarpu Įeit. A. 
sevičius laikinai eina koman
duojančio leitenanto pareigas. 
Aviacijos puskarininkas S. Čy- 
pila lankėsi pas tėvelius ir 
draugus keletai dienų; Eil. Vy
tautas Santaackas lankėsi pas 
gimines ir draugus. Vytautui 
neteko praleisti šventes su 
mumis, turėjo prieš pat šventes 
išvykti atgal į tolimą Caroli- 
nos valstybę. Grandinis, F*. 
Barčius lankėsi pas tėvelius. 
Marinas K. Giedraitis atvyko 
iš Virginijos praleisti šventes 
ir ketvertą dienų su tėveliais. 
Lankėsi ir daigiau karių iš 
mūsų parapijos ,bet neteko vi
sų pamatyti. Laukėme p. B. Ja
kučio sūnų atsilankant, bet p. 
B. Jakutis gavo žinių nuo sūnų 
prieš pat šventes, kad nė vie
nas negalės atvykti šventėm, 
p. B. Jakučio du sūnūs tarnau
ja kariuomenėje, vienas Texas, 
antras Virginijos valstybėse. 
Mūsų giliausia simpatija ir pa
dėka tiems tėvams, kurių sū
nūs randasi karo tarnyboje.

A.D.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Lietuva yra Vokieti jos 1 kuris atvykęs pas savuo- 
nacių vergijoje. Laisvieji į sius, savųjų nepažino, nei 

gero žodžio viešai nepa-Federacijos pirmminku, Uetuviai „pinasi Lietuvos 
daug dirbo pne TaUtos išlai3vinimu Vasario 16, 
Foado Vieną vakarą per |1943 m. sueis 25 metai 
susirinkimą savo parapi- nuo LįetUVOs nepriklauso- 
joje Lietuvos reikalams1

bus racionuojamas mais
tas, daugiausia konser
vuotose dėžutėse. Bus iš
leistos ir išduotos naujos 
kuponų knygutės. Apskai
čiuojama, kad civiliai __ ___
žmones gaus pusę tiek, daug metų yra buvęs La‘>lfflįį“iiĮtu^ai'’jau rūošia- 

daringos draugi jos kasi-gį nepriklausomybės su
ninku, ‘Draugo bendro- kafctj minėti kvislin_ 
ves pirmimnku. Dabar y-. komUnistai, nors pe 
ra Kat. Spaudos Draugi- ga.vo spaudoje ir kvarksi jos (kuri leid^a “Drau- LoVo/^ ij^UVos išlais-
gą ) pirmininku, o taip Į yinimą, nesiruošia minėti, 
pat pirmininku a. a. kun.

5,m doierią. Per|m^“r ištik.

kiek gavo pereitais me
tais. Žmonės turės pasa
kyti kiek turi racionuoja- 
mo maisto savo namuose. 
Įspėjami visi tie, kurie 
bandys prisipirkti racio- 
nuojamo maisto ir jį už
slėpti.

viešai
sakė, nei neužjautė tų, 
kuriuos jis valdė ir paliko 
svetimųjų vergijoje.

Amerikos lietuviai tikė
josi, kad p. A. Smetona 
padarys viešą atsišauki
mą į išeiviją ir stengsis 
juos suvienyti kovai dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės ir laisvės. Deja, jis to 
nepadarė. Įsiterpęs į siau
rus rėmelius, ko tai lau-

BRITAI UŽĖMĖ NAUJĄ
POZICIJĄ TUNISIJOJ

Londonas, gr. 28 — Bri
tų kariuomenė Kalėdų 
šventėse išstūmė nacius 
iš pakalnės į šiaurės ry
tus nuo Medjez-El-Bab ir 
laimėjo naują poziciją 
Tunisijoj.

Kitoje vietoje Britų 
submarinų patroliuotojai, 
kurie saugoja Ašies pri
statymo liniją Tunisijoj, 
nuskandino du priešo pre

kybinius 6000-tonų laivus 
ir gal būti nuskandino 
vieną destrojerį.

Britų ir Amerikos karo 
jėgos pasistūmė pirmyn 
Tunis link, ir beliko tik 
12 mylių iki Tunis.

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

i' Kun.| Komunistai, kaip naciai-i kia?
Navicko fondb.. Dabar jau ašistai, yra svetimųjų --------------
dveji metai kaip yra Cice- idėjų vergai. į Russian War Relief, sa
ro Šv. Antano parapijos] —----- į k© pirmininkas Carter,
klebonu. Pažymėtina, kad Tautininkų - laisvama-į per pereitus metus užpir- 
kun. Albavičius daug nuo- nįų laikraščiai puola Phi- į ko ir pasiuntė iš Amerikos 
širdumo yra parodęs glo- ladeiphijos lietuvius kuni-1 $4,000,000.00 vertės įvai- 
bodamas nelaimėn pate- gUS už nedalyvavimą p. A. rių reikmenų į Sovietų 

Smetonos prakalbose. Ar Rusiją. Sovietų gen. Dra 
Smetona yra užsitarna- chev iš Maskvos dėkoja 

vęs to, kad prie jo turėtų už siutimus ir sako, kad 
pulti ir kunigai? Lietuviai gauti “siuntiniai buvo pa

kasius lietuvius, kuriems 
po okupacijos teko apleis
ti tėvynę.

For VICTORY
CNITBO 
STATE S 
DKFEN8S 
BONDS 
STAMPS

kunigai, kaip ir pasaulio- 
nis, kurie laikosi principų, 
kurie užjaučia nelaimin
gos Lietuvos žmonėms, 
negali nusilenkti tam, ku
ris paneigė tuos principus 
— Katalikiškąją Akciją,

siųsti tiesiog į karo fron 
tus kovotojams prieš Hit
lerinę Vokietiją”.

Tai stambi Amerikos pa
rama Sovietų Rusijai, be 
kurios ji beabejo negalėtų 
kariauti.

SBC MCASS IT—When Paul
ine Scivinsky, 20. says “stop* 
shc means just that She's 
Crossing tender at the Center 
Street Crossing in Whiting. 

lad,
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Popiežiaus Žodis
Gyvename keistą “civilizacijos” laiką. Moderninė 

“kultūra” tai susičiaupimo laikotarpis. Kai kuriose 
šalyse nevalia kritikuoti nacizmo ir fašizmo; kai ku
riose nevalia nė žodžio prasitarti prieš komunizmą. 
Net neutralios tautos bijosi nusižengt prieš vieną ar, 
kitą kariaujančią grupę, žodžiu, nuomonės laisvė pla-: 
čiam pasauly šiandien suspenduota. Tik viena vieta 
išliko pilnai neutrali. Tai Vatikanas, šv. Tėvas Pijus j 
XII Kalėdų proga tarė pasauliui teisingą ir drąsų žodį. 
Netenka abejoti, kad diktatorių valdomos šalys Po
piežiaus kalbos negirdėjo, nes ten po mirties bausme 
uždrausta klausyti kitų kraštų radio pranešimų. Ta
čiau Amerikoje Šv. Tėvo kalba buvo laisvai per radio 
transliuota ir spaudoje ištisai paskelbta. Tad buvo la
bai malonu išgirsti taip griežtai šiandien paneigiamos 
tiesos žodį.

Šv. Tėvas aiškiai pasmerkė taip vadinamą

MAKC 
EVERY 

PAY DAY

BONO day

K; Matė Katalikų Vyskupas 
Važinėdamas Po Rusija

gyvybės sąskaiton. Sovie
tų 1940 metais deklaruota 
Lietuvos aneksija, kaipo 

! priešinga Atlanto Čarte- 
rio dvasiai, savaime at

puola, nes lietuvių tauta 
nėra atsisakiusi nuo savo 

i neprikalusomybės ir atsi
sakyti neketina. Taikos a- 
tėjimo pagreitinimui tuo 
tarpu visoms Susivieny-Į

! jusioms Tautoms ir jų (LKFSB) Netaip seniai 
simpatikėms, kaip Lietu- iš kelionės po sovietų Ru- 
vai, tenka įtempti visas siją grįžo lenkų kariuome- 
savo pajėgas. nes vyskupas Gavlina. Jis

Didžiai Gerbiamas p. aplankė įvairiose vietose 
Cordell Hull š. m. gruo- esančius lenkų kariuome- 
džio 17 d. šitaip patarė vi- nes dalinius ir tenai pas- 
siems: “centrinis ir pir- kyrė 55 kapelionus lenkų
miausias rupesnis visų kariuomenės daliniams.

Britų armijos kariai su kulkosvaidžiais ir šautuvais apsiginklavę sau
go nacius - belaisvius, kurie suvaryti į spygliuotom vėlėm aptvertą be
laisviams stovyklą, kai jie pakliuvo Afrikos fronte, kai Rommelis buvo 
ištaškytas.

Lietuvos Pasiuntinybės Spaudos Žinios
Nr. 14. Washington, D. C. 1942 m. gruodžio 18 d. aušrą patekant, —

’ matome pažadą naujos,
teisingesnės, laimingesnės 
ir žmoniškesnės santvar-

pritarėjų Susivienijusių Vedamos derybos dėl reli- 
: Tautų tikslams, kad kaip patarnavimo lenkų
! atskiros ypatos, taip ir civiliniams gyventojams, 
žmonių grupės jungtų sa- bet. dar vyskupas to nega- 

; vo pastangas vieninteliam Įėjo suorganizuoti. Išti- 
■ tikslui, kad Alijantų ka- siems milijonams katali- 
riškos pastangos užsi- ^ų, kurie yra Rusijoje, pa
baigtų laimėjimu”. Lietu- j tarnauja tik 11 iš koncen- 
viškasis elementas Ame- i Gracijos stovyklų išleistų 
rikoje, vykdydamas savo kunigų, ir tai jų darbas 

J---- :—'■ privataus po-Amerikonišką patrijotinę 
pareigą, tuo pačiu gelbsti

daugiausia 
būdžio, nes jie negali or-

NAUJŲ METŲ VILTYS

ir lietuvių tautai. Šia kry- Jonizuoti viešų pamaldų, 
ptimi eidami, jei sušauk-'Taip gi nebuvo galima šu
tų savo skaitlingų organi- organizuoti pakankamą 
zacijų atstovų konferen- sakramentų teikimą ar 

vedimą mirimo, gimimo ir 
krikšto metrikų, bet len
kai tikisi, kad sutarty pa-

ciją, kaip tai yra darę 
kos, kurioje turės viešpa-j praeito karo metu> tei 
tauti Keturios Laisvės; < dar daugiau ir reikšmin- „ ..
santvarką, kurią pramato !giau patarnautų Dėdei I tikėjimo
Atlantic z'"- - - - - -

1. Kalėdos ir Nauji 1943 gyvenimą karo dievaičio 
Metai jau čia. Lietuvos Marso užgaidoms. Klai- Atlantic Charter, — tas 

tyvinę” teoriją, kuri pernelyg aukštai iškelia žmonių Atstovas, Įgaliotas Minis- kus tornado palietė ne tik mažųjų tautų troškimų 
teisymdavystą ir visiškai paneigia Dievo įstatymus, tras, P. Žadeikis, ponai didžiausias tautas, bet ir inkaras; santvarką, kurio- 
Pasmerkė tas valstybes, kurios mindžioja asmenines Lietuvos Konsulai ir Pa- mažąsias, netik šarvuotas je neturėtų būti vietos jo- tų ^sukakties "metais, 
žmogaus teises ir savo piliečius padaro pilnais ver- siuntinvb&s bendradar- milijonines armijas, bet kios spalvos diktatūroms, 
gaiš, taip kad jiems nevalia nė žodžio prasitarti prieš biai. siun“a °ku- £ ,clvlliua gyventojus ne- Prezidentas Roosevelt y-
diktatoriškus valstybes įstatymus, net tokius, kurie fa pareiškęs, kad “mes
paneigia religiją, išniekina patį Dievą ir siekia Jį iš-

pozi- Šamui, o per tai ir Lietu-«^es .Pa^®įlai? 
vai ateinančiais Lietuvos Prac^esi4 pildyti, 
nepriklausomybės 25 me-

laisvės
sovietai

Lietuviškų Mokyklų Vargai 
Rety AmerikojeŠiuo tarpu mums lietu-i

viams aktualiausias rei- į .......... - ........
kalas yra Lietuvos trem- (LKFSB) Brazilijoje, 

į tinių problema. Lengva Sao Paulo mieste yra Už-tuvos žmonėms, skaitlin- vaikų. Tarytum visi vul- laimėsim karą įr mes lai- 
giems Lietuvos tremti- kanai būtų atsivėrę ir sa- mėsim taiką”. O toji tai-i 

. . . . .. niams Sibirijoje, išbars- vo naikinimo energija bū- ka sulig Prezidento žodžių
smerkę taip pat įparksistinj socializmą. (Šveicarijos tytiems po visą platųjį pa- tų apsupę visus kontinen- būsianti tokia; kad “per- 
pranešimu, Popiežius aiškiai smerkia komunizmą). Į šaulį Lietuvos piliečiams tus, — tarytum vargų ir gale nereikš keršto, bet 
karo baisenybes Šv. Tėvas žiūri grynai humanitarinė- ir geriesiems Lietuvos prakaito, skausmų ir aša- reikš sudarymą tokios 
mis akimis. Jis čia prisilaiko Evangelijos labdaringo draugams—Amerikos lie- rų pati gilioji < jūra būtų tarptautinės santvarkos, 
šūkio: “Gaila man minios”. Tie Kristaus žodžiai priva- tuviams nuoširdžius lin- išsiliejusi. Kokia gi tos ti- kurioje Kristaus dvasia 
lėtų būti kiekvieno padoraus žmogaus lūpose ir širdy- kėjimus, kad ateinančių taniškos kovos prasmė? viešpataus žmonių ir tau- 
je. Tas šūkis turėtų vyrauti būsimame pasaulio su- metų viltys įsikūnytų, — klausia žmonija. Koks tų širdyse”.
tvarkyme, kurs turi būti pagristas teisingumo ir mei-; Amerikos tautos kil- rytojus mūs laukia ? — Į
lės principais. Busimoji tvarka turi pašalinti barba- nus ryštingumas apsivai- klausia pavergtos mažo-j 2. Lietuva, dviejų inva-
riškas karo baisenybes. Mūsų priedermė tai padaryti "ik,uot,Į laimėjimais, ir sios tautos jų tarpe Lie- zijų nuteriota priklauso
“dėl tu kurie vra Dalaidoti kautvniu laukuose dėl iu kad musų branSial Lletu' tuva- Taut1 žymiausieji pne laisvę mylinčių tautų 

... 9? P,-, , ,. . ’ Jų vai vėl prašvistų laisvės autoritetai yra daug dėl fronto; ji tai aktingai, tai
’faalių Ir naslaiaų. de1 tremtinių, kūne yra kraustom' saulutė. |tų dalykų galvoję ir yra pasingai bet nuolat prie-

daug jau pasisakę, nors ir šinasi pavergėjams ir to- 
Šios sezoninės šventės negalutinai. Ašies valsty- ’ dėl užtarnautai tikisi, kad (__________„___

čių, kurie neteko savo gyvasties ar nuosavybės”.1 supuola su pasaulinio ka- Į,ių karo tikslų sąraše ša- karo pasėkoje pilna politi-> ningi ir tradiciniai drau- 
Toliau Šv. Tėvas pareiškia, kad siekiantieji sukurti ro įvykiais. Didžiausios je kovos su bolševizmu nė tautos nepriklausomy- Į gingi Lietuvos geradariai 

yra parodę daug užuojau
tos, materijalės paramos 
ir susirūpinimo Lietuvos 
išlaisvinimu ir jos ateiti
mi. Visi šios kategorijos 
veiksmai yra laisvos ir 
grynos širdies dovana 
Lietuvai. Toji dovana prie 
tobulesnės organizacijos 
atrodo galėtų būti padi-

stūmti iš viešo ir privatinio žmonių gyvenimo. Pa-

iš vienos šalies į kitą vien rasiniais ir politiniais su
metimais; pagaliau dėl tūkstančių nekovojančių pilie-

naują pasaulį privalo iškovoti teisę kiekvienai tautai pasaulio galybės, imperia- kyšo kūrimas naujų im- bė bus atsteigta ir ji vėl į 
laisvai išsirinkti sau tinkamą valdžią ir turėti patik- Estiškos Ašies valstybės: J peri jų, paremtų ant rasi- kvėps jos vaikus prie kū
rintą religijos laisvę. Jie privalo priešintis tokiai vals-; Vokietija, Japonija ir Ita- nės nelygybes ir mažųjų rybinio darbo, užgydys 
tybinei tvarkai, kuri taip elgiasi su savo piliečiais tar-• *s vienos Pus®s» ° 1S “
si tai būtų gyvulių bandos ar kokie negyvi padarai, i . ^r?.s Pu®®s 
Tik visų tautų bendradarbiavimu galima atsiekti 
kad ateityje panašus susikirtimai ir pražūtingi karai
nepasikartotų. “Mes bešališkai einame iš vieno su vi
somis tautomis, kurios pageidautų nustatyti naują 
tvarką ir sudaryti pastovią taiką. Be tikėjimo į Dievą 
bergždžia mūsų karionė”.

Taip prabilo vyriausioji Bažnyčios Galva. Jei tai

— no
rams - nenoroms turėjo 
paaukoti ramųjį kultūrinį

tautų pavergimo 
mylinčių tautų fronte, ku
rį atstovauja Susijungu
sios Tautos (United Na
tions), matome lyg nere-

būtų tik šaukiančiojo tyruose balsas, tai pasaulis nie
kad nepakils iš tarptautinių vaidų, vis žiaurėjančių 
karų ir socialinių nelaimių.

Laisvę žaizdas, sukurs gerovę 
pražydins kultūrą. Nėra 
tai tik naujametinė svajo
nė. Lietuvos viltys, kaip ir 
viltys jos kaimynų, einant 
Atlantiko Deklaracija, tu
rės įsikūnyti. Lietuvos di

iš Kelionės Egiptan
ProL K. Pakštas

(Ištraukos iš Prof. K. Pakšto knygų 
"Aplink Afrika", antras tomas, 
133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)

SVEČIUOSE PAS TUTANKAMONĄ
Visame Egipte svarbi svarbiausia įstaiga 

— tai jo muziejus. Jame sukrautos senųjų 
amžių neįkainojamos brangenybės, kokių 
nerasi jokiame kitame pasaulio muziejuje. 
Šis muziejus įsteigtas 1902 m. gigantiškuose 
dviejų aukštų rūmuose, kurie apima apie 
1500 kv. metrų. Sunkiausieji daiktai sukrau
ti pirmajame aukšte ir suskirstyti atskirais 
periodais pagal jų senumą, šiame muziejuje 
didelė daugybė faraonų mumijų, sarkofagų, 
įvairių baldų, vazų, dramblio kaulo ir aukso 
dirbinių, papirusų, statulų ir visokiausių pa
gražinimų, papuošalų bei prašmatnybių. Ir 
vis tai dalykai, padaryti prieš 3—4 tūkstan
čius metų ir dar seniau. Vieną pusdienį šia

me muziejuje praleidus, nėra ką nei bandyti 
jo brangenybes aprašyti. Jei vien tik daiktų 
vardus bandytum surašyti, tai jau reiktų vi
są brošiūrą prirašyti, nes jų čia arti 6000. 
Man norisi tik kai ką atsitiktinai paminėti, 
kiek įmanoma keliolikos eilučių rašiny.

Kol akių pastabumas dar nepavargęs, 
tuojau nusiskubinau tiesiai į antrą aukštą, į 
didelę salę, kurią pripildo daiktai, rasti vien 
tik neseniai pasaulį nustebinusiame Tutan- 
kamono grabe. Jo grabą atrado Howard Car
ter 1922 m. Kol kas tik apie pusę rastų daik
tų muziejun atgabenta, o kiti dar tebetyri- 
nėjami Thebų laboratorijose. Bet ir iš išsta
tytųjų jau visai pakanka, kad apkvaišintų 
dailiųjų daiktų mylėtojų akis. Kokių grožy
bių, kokių brangenybių čia nėra?! 3aldai, 
aukso dirbiniai nuo smulkiausių iki didžiau
sių savo artistiškumu pralenkia bet ką, kas 
iki šiol atrasta. Visų pirma dėmesį patrau
kia trys gryno aukso mumijų pavidalo kara
liaus grabai, viens į kitą įdedami. Vidurinis, 
t. y. mažiausias grabas išlietas neapsakomai 
puikiai ir išdidžiai. Ant jo kaktos vulturas ir 
žaltys, karališki simboliai iš aukso ir lapis

suprasti, kad jų padėtis Remti
yra nepakenčiama. Ame- draugijos pinigais pasta- 
rikos R. Kryžius beabejo tyti mokyklos rūmai, 
tremtinius sušelptų, Ame- mūs5 bendradarbis
rikos lietuviams koope- ™ Brazilijos praneša, tie 
ruojant. Bet kadangi tuo P^tataĮ palengvėle perei- 
tarpu vien tik pavardės na svetimiems. Kaip žino- 
tremtinių težinomos (ir™®’ ^™f mieste yra para- 
tai dar nevisos), o jų iš-;PU®s išlaikoma lietuviš- 
trėmimo adresų visai ma- ^oji mokykla su 500 vai- 
žai teturima, tai didesnis! bet dėl nesuprantamų 
organizuotas šalpos dar-1 priežasčių, savieji neturi
bas dar vis negalimas.

Per pustrečio meto Lie
tuvos okupacijos, Ameri
kos lietuviai, kaipo gimi-

dieji kaimynai yra pasi- dinta laisva iniciatyva ir
žadėję nesiekti teritoria-

galimybės anais pastatais 
naudotis. Asmenys, nuo 
ku.ių tas pareina turėtų 
atkreipti dėmesį ir atmin
ti, kad kada nors gali tau
ta pareikalauti atskaito
mybės, kodėl lietuviams 
vaikams buvo uždarytos 
durys lietuvių statytų rū
mų.

geradarių rūpesnis.
Už buvusią ir būsimą

Lietuvai moralinę ir ma- 
terijalinę paramą Lietu
vos Pasiuntinybė Jums 
brangūs Amerikiečiai ir 
Jūsų garbingai vyriausy-

laisvai pasirinktais bū-J bei čia pakartoja savo
K.llių priedų mažesnių tautų dais. Tačiau tai yra pačiųInuoširdų ačiū

lazuli fajansu apsupti. Grabas švelniai iš
braižytas parašais, Iziso ir Nephtyso pa
veikslais. Šio grabo vien tik auksas sveria 
31.500 svarų! Begalės visokių kaklo papuo
šalų, auskarų, žiedų ir kitų kitokių daileny- 
bių sukėlė many gilų nusistebėjimą...

Ne kartą atsidusau pamanęs, kokie mes 
esam menkučiai sutvėrimai palyginti su tais 
senovės meno milžinais, galybės kondensato
riais... Mano ranka negali drįsti aprašinėti 
visų šitų senovės šedevrų. Tam reikia spe
cialistų. Aš gi čia tiktai stebėti ir stebėtis te
moku. Ir kaip nesistebėsi? Šios mumijos, 
auksinės maskos, alebastrinės ir marmuri
nės ir granitinės faraonų statulos ir biustai 
po kelių tūkstančių metų nakties ištraukti 
iš gilių požeminių tvirtovių ir sarkofagų 
šiandien žvelgia į tave, modernišką žmogų, 
kaip gyvį, išlaikę visas savo spalvas ir bliz
gesį. Šitas jaunas, gražus ir ramus, aristo
kratiškas Tutankamono veidas — kokį dailų 
ir gyvą žvilgsnį jis meta į šituos mūsų sūku
ringus ir neramius laikus, pilnus smulkučių 
rūpesčių ir interesų!..

Moderniški archeologai, kaip kokie pira
tai, išrausė šitų didžiūnų grabus, išvartoliojo 
ir išgrobstė jų brangenybes, pertraukė jų 
tūkstantmetinį miegą. Štai Tutankamonas 
prikeltas po 3.500 metų... Ir nuostabiai jis 
keršija už sudrumstą ramybę ir papildytą 
šventvagystę: Kobros užmušta vieno ekspe
dicijos nario kanarėlė išpildė posakį: “gyva
tė užmuš paukštį”. Liuksoro burmistras, 
teikęs ekspedicijai paramą staigiai miršta. 
Kiti kuo nors padėję ekspedicijai valdininkai 
netenka savo vietų. Lordas Camavonas, eks
pedicijos vadas, nepaklausęs skarabejaus, 
padėto ant karališkos tunikos, miršta tik še
šiems mėnesiams praslinkus po atidarymo 
grabo, įkastas nuodingos musės. Viens po 
kito miršta daugiau pustuzinio ekspedicijos 
narių ar tyrinėjimų dalyvių. Greičiausia tai 
tik sutapimas, bet vis dėlto labai keistas su
tapimas... Tartum tikrai šio jauno faraono 
vėlė keršytų jos grabo draskytojams. Viso
kių čia pasakų ir aiškinimų šia intencija čia 
cirkuliuoja, bet kas jas besupaisys.

(Bus daugiau)
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LIETUVOS TREMTINIŲ SIBIRAN SARASAS
Žemiau talpiname ifi Lie

tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Šis 
sąrašas yra labai svarbus, 
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

Sąrašas sunumeruotas ir 
alfabetiškai sudarytas. 
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje.

(Tąsa)
12539. Žabaitė, Danutė (Zig

mas), 16.
12540. Žabas, Pranas, (Sta

sys), gina. 1911, dailidė, g. v. 
Šančiai.

12541. Žabas, Vladas (Sta
sys), gim. 1905, samd., g. vie
ta Kaunas.

12542. Žabienė - Kazlauskie
nė, Elena (Adolfas), 50, slaugė.

12543. Žagarauskas, Juozas 
(Povilas),- 40, vežikas, g. vieta 
Biržai.

12544. žagarauskas, Antanas 
(Mykolas), gim. 1920, darbin., 
g. v. Kaunas.

12545. Žagunas, Antanas 
(Mykolas), gim. 1920, darb.

12546. Žagunas, Antanas 
(Juozas), gim. 1905, sekreto
rius, g. v. Kaunas, A. Panemu
nė.

12547. Žagunienė - Morkevi- 
čaitė, Stasė, šeim.

12548. Žagunaitė, Aldona 
Elena (Antanas), 12, mokinė.

12549. Žagunaitė, Gražvyda 
Marija (Antanas), 8, mokinė.

12550. Žakauskas, Juozas 
(Jurgis), gim. 1905, darb., g* v. 
Balbieriškis, Marijampolė.

12551. Žakauskaitė, Darasy- 
da, gim. 1911, darb., g. vieta 
Kaunas.

12552. Žalalienė, Barbora, 
80, šeim., g. v. Skudiškiai, Rut- 
kiškiai.

12553. Žalalis, Aleksas (Jo
nas), 32, ūkininkas.

12554. Žalalienė, Ona, 23.
12555. Žalalis, Valdemaras 

(Aleksis), 4.
12556. Žalalytė, Adelė (A- 

leksas), 2.
12557. žalalis, Stasys (Alek

sas), 5 mėn. amžiaus.
12558. Žaldoris, Petras (Sta

sys), gim. 1912, studentas, g. 
/. Kaunas.

12559. Žaldorienė, Elena 
(Juc/a^), gim. 1912, šeim.

12&i0. Žaldokas, Jonas (My
kolas), 47, knygvedis, gyv. vie
ta Pasvalys.

12561. Žaldokienė, Bronisla- 
va (Jonas), 35, šeim.

12562. Žaldokas, Vytautas 
(Jonas), 18, studentas.

12563. žaldokienė, Felicija 
(Vincas), 43. darb., g. v. Pa
nevėžys.

(Mykolas), 21, seimininkė | 12596. želnys, Vladas (An-
12565. Žalgarys, Petras, gim. tanas), gim. 1902, vežikas, g.

1911, policininkas, g. v. Kau-jV. Raseiniai, 
nas. 12597. želvys, Bronius, 28,

12566. žalgarienė, Elena • vežikas, g. v. Alytus. 
(Niliaras), gim. 1912, šeim. i 12598. Želvienė, Marcelė, 26, 

12567. Žalys, Stanislovas pardavėja, g. v. Alytus. 
(Tomas), gim. 1894, teisinin- 12599. Želvytė, Zita (Bro
kas, g. v. Vilijampolė.

12568. Žalys, Stasys, 35, g. v. 
Kaunas.

12569. Žalkauskas, Motiejus, 
40, ūkin., gyv. v. Padumbliai, 
Kapčiamiestis.

12570. Žalkauskas, Alfonsas 
(Mikas), 36, mokyt., g. v. Gra- 
nopas, Sanuliškiai.

12571. Žalnieraitis, Vytautas
(Jonas), 24, inž., g. v. Šančiai. Biržai.

12572. Žalpys, Jonas (Juo
zas), 38, seržentas, g. v. Šan
čiai.

12573. Žapolskis, Bronius

nius), 8, mokinė.
- 12600. želvys, Zenius (Bro
nius), 6.

12601. Želvys, Vladas (Bro
nius), 3.

12602. žemaitaitis, Antanas 
(Juozas), gim. 1899, samd.,'g. 
v. Kaunas.

12608. . žemaitaitis, Jonas 
(Juozas), 30, samd., gyv. vieta

12604. Žemaitaitis, Viktoras, 
(Antanas), 22, g. v. Griškabu- 
džiai, Šakiai.

12605. Žemaitaitis, Jurgis
(Juozas), gim. 1905, kareivis,• (Kostas), 32, inspektorius, g.

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

g. v. N. Vilnia.
12574. Žalunskienė - Protai-

v. Palanga.
12606. Žemaitaitienė, Juzė

tė, Veronika (Ignas), g. 1907, (Antanas), 24, jnokyt., g. vieta 
gyv. vieta Žagarė. į Ukmergė, Taujėnai.

12575. Žalkauskas, Povilas I 12607. Žemaitaitytė, Regina,
(Povilas), 35, g. v. Kaunas.

12576. Žardeckas, Antanas 
(Andrius), 40, darb., g. v. Kaz
lų Rūda, Kajecai.

12577. Žargytė, Zofija (My
kolas), gim. 1914, mokyt., g. v. 
Kaunas.

12578. Žasimas, 55, gydyto
jas, g. v. Rokiškis.

12579. žažeckienė, Vladė, 61, 
g. v. Vilnius.

12580. žažeckis, Balys (Ju
lius), gim. 1912, kunigas, g. v. 
Vilnius.

12581.* Žabrauskas, Alfonsas 
(Antanas), gim. 1908, darb., g. 
v. Šančiai.

12582. Žebrauskas, Stasys 
(Jonas), gim. 1897, samd., g. 
v? Švenčionys.

12583. Žebrauskas, Viktoras 
(Pranas), gim. 1918, karys, g. 
v. Kaupiškis, Sintautai.

12584. Žaglys, Stasys, 36, 
muzikantas, g. v. Kaunas.

12585. Žeglienė, Bronislava 
(Petras), 36, plaukų taisytoja, 
g. v. Kaunas.

12586. Žeima, Jonas (Ado
mas), 30, darb., g. v. Pabradė.

12587. žekas, Vincas (Juo- 
bas), 38, sekretorius, g. v, Gra
žiškiai, Vilkaviškis.

12588. Žekienė, Anelė (Ka
zys), 32, šeimininkė.

5.
12608. Žemaitytė, Danguolė,

12701. Žilinskienė - Petraus
kaitė, Anastazija (Milerius),
32.

12702. Žilinskas, Leonardas 
(Petras), 16, mokinys.

12703. Žilinskaitė, Birutė 
(Petras), 7.

12704. Žilinskas, Feliksas, 50, Surviliškis.

kantas, gyv. v. Vilnius.
12714. Žimkienė, Vincenta,

70, gyv. vieta Ulbriškė, Telšiai. 
12715. Žimiauskas, Ignas, 36,

ūkininkas, gyv. vieta Kaunas. 
12716. Žirgulis, Kazys (Juo

zas), 47, ūkininkas, gyv. vieta

ūkininkas, gyv. vieta Triboniai, 
Šalcininkas.

12705. Žilinskas, Jonas (Do-

12717. Žirgulienė, Barbora 
(Vincas), 38, ūkininkas.

12718. Žirgulys, Kazys-Povi-
mas), 69, ūkininkas, gyv. vieta las (Kazys), 12.
Nedzinga, Merkinė. j 12719. Žirgulys, Algimantai

12706. Žilinskienė, Vanda (Kazys), 9.
(Aleksandras), 59, ūkininkas. 12720. Žirgulys, Adolfas (Ka- 

12707. Žilinskas, Jurgis (Jo- zys), 7.
nas), 23, ūkininkas.

12708. Žilinskienė • Gedmi
nienė, Jadvyga, 40, ūkininkė.

12709. Žilienė, Darata, 96, g. 
vieta Seimanai, Trakai.

12710. Žilius, Vaclovas, 52. !
12711. Žilienė, Teklė, 47, ūki

ninkė.
12712. Žilius Algirdas (Vac

lovas), 21, ūkininkas.
12713. Žimanskis, Bronius 

(Juozas), gimęs 1917, muzi-

(Bus daugiau)
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zas), gim. 1906, ūkin. j 12669. Žilys, Petras (Kaži
12638. Žemaitis, Vytautas mieras), 29, kar., g. v. Vilnius. 

(Jeronimas), gim. 1933. 12670. Žilvytis, Petras (Pet-
12639 Žemaitis, Antanas ras), 32, darb., g. v. Mižoniai, 

(Juozas), gim. 1934, g. v/A. Kaišedorys.
Panemunė.

12640. Žemaitis, Pranas (An
tanas), 41, g. v. Kaunas.

12641. Žemaitis, Petras (An
tanas), 35, ūkin., g. v. Stelmu
žė, Zarasai.

12642. Žemaitis, Boleslovas 
(Jenas), 21, ūkin., g. v. Giliū- 
šiai, Punskas.

12643. Žemaitis, Jonas (Pra
nas), 37, ūkin., g. v. Račiūnai,
Betygala.

12644. Žembruskienė, Zofija,
26, g. v. Vilnius.

12645. Žemeckas, Leonas 
(Antanas), gim. 1907, knygve- 
dfis, g. v. Belvederis, Seredžius.

12646. Žemkalnis - Landsber
gis, Leonas (Adomas), 30, ka
rys, g. v. Vilnius.

12647. Ženevičius, Alfonsas 
(Juozas), 26, darb., g. v..Šiau
liai.

12648. Ženiasa, Mykolas 
(Petras), 39, vežikas, g. vieta 
Vilnius.

12649. Žerebeckis, Zdislovas 
(Jonas), 45, direktorius, g. v.
Vilnius.

I 12650. Žeromskienė, Ona

3.
12609. Žemaitelis, Vytautas 

(Povilas), gim. 1888, inž., g. v.
Vilnius.

12610. Žemaitis, Kazys (Jur
gis), 84, ūkin., g. v. Malada- 
kava, Girkalnis.

12611. Žemaitienė, Viktorija 
(Martynas), 74, ūkininkas.

12612. Žemaitis, Juozas (Ka
zys), 37, ūkininkas.

12613. Žemaitis, Kazys (Ka
zys), 39, ūkininkas.

12614. Žemaitienė, Česė (Jo
nas), 31, ūkininkas.

12615. Žemaitis, Kazys (Ka
zys), gim. 1941.

12616. Žemaitienė - Tamošai
tienė, Skolastika, 60, ūkiu., g. 
v. Girkalnis.

12617. Žemaitis, Hdefrusas 
(Vincas), 28, ūkininkas.

12618. Žemaitis, Pranciškus 
(Izidorius), 50, g. v. Pušpynas,
Girkalnis.

12619. Žemaitienė, Marijona,
40.

12620. Žemaitis, Pranciškus 
(Pranciškus), 4.

12621. Žemaitis, Juozas (Jur-
• ja (Vladas), z2, samd., g. v. Kau-gis), 40, ukin., g. v. Pakirksno- '1URS*

12651. Žeromskis,12622. Žemaitiene, Domicėlė,! v .(Jonas), 10 men. amz.
12652. ževuaka, Helena, g. 

1915, g. v. Vilnius..
Stasys-Juo-I

zas (Liudas), (im. 1909, direk.|ukm - «• v- Datakmele’ Akmc- 
torius, g. v. Vilnius.

12625. Žemaitis, Mečys (Mar
tynas), gim. 1903, lektorius, g.

, I nius.v. Dotnuva. |

12589. Želalis, Aleksas, 30,
ūkin., g. v. Skudutiškis. Į 12623. Žemaitis, Liudas (Juo-

12590. Želalienė - Grudzins- zas), 17, studentas.
kaitė, Ona (Zigmas), 24, darb., 
g. v. Skudutiškis.

12591. Želalis, Valdemaras 
(Aleksas), 3.

12564. Žaldokienė, Viktorija Mažeikiai.
4

LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

Kalėdų šventėse pavaišinkite svečius ir viešnias 
skaniu MYOPIA CLUB tonikų.

LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

Dr. įoseph F. Antanėlis
OPTOMETRIST

Evenings 7 to 9 (Except Wednesdays) Saturdays 2 to 8 

Tel. ŠOU 4476

515 East Broadway

12671. Žilvytienė,
(Ignas), 27, šeim.

12672. Žilvitytė, Ona (Pet
ras), 4.

12673. Žilvitytė, Gene (Pet
ras), 2.

12674. Žilvytis, Juozas (Pet
ras), 1.

12675. Žilvytis, Juozas (Juo
zas), 40, mokyt., g. v. Kaunas.

12676. Žilvitienė, Emilija
(Jurgis), 35, knygvedė.

12677. Žilvitytė, Gražina
(Juozas), 6.

12678. Žilaitis, Jonas, gim. 
1918, kareivis, g. v. Dargeliai, 
Jurbarkas.

12679. Žilevičius, Jonas (My
kolas), gim. 1904, darb., g. v. 
Ukmergė.

12660. Žilinskienė - Petraus
kaitė, Ona (Domas), gimusi 
1912, ūkininkė, gyv. vieta Vieš- 
tovėnai, Kuliai.

12681. Žilinskas, Justinas 
(Justinas), 7.

12682. Žilinskas, Stasys (Jus
tinas) , 6.

12683. Žilinskas, Kazys (Vin
cas), 32, ūkininkas, gyv' vieta 
Ruda, Gižai.

12684. Žilinskas, Zigmas (Fe
liksas), 25, studentas.

12665. Žilinskas, Vaclovas 
(Feliksas), 23, studentas

12666. Žilinskas, Morkus (Fe
liksas), 19, studentas.

12687. Žilinskaitė, Margarita, 
35, g. vieta Linkaičiai, Šiauliai.

12688. Žilinskas, Romanas, 7.
12689. Žilinskas, Aleksan

dras, gimęs 1882, ūkininkas, g. 
v. Vilnius.

12690. Žilinskienė, Jadvyga, 
gimusi 1892, ūkininkė.

12691. Žilinskas, Aleksandras 
(Pranas), 46, ūkininkas, gyv. 
v. Balbieriškis.

12692. Žilinskas, Stasys f Ze
nonas), 27, policininkas, gyv. 
vieta Kėdainiai.

12693. Žilinskas, Aleksandras

i!
So. Boston, Mass. ; i

i i

LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

Dr. J. L. Pasakarnis
OPTOMETRIST AS

447 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2805-R

LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

A. L. Kapočius
LIETUVIS DANTISTAS

517 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2660

Tel. KIRkland 7119

LINKSMIAUSIU NAUJŲ METŲ

Pauline Luzackas, M. D.
LIETUVĖ GYDYTOJA

Česlovas

50.

ne.

12592. Želalytė, Dalia (A- 
leksas), 2.

12593. Želalis, Stasys (Alek
sas), 3 mėn. amž.

12594. Želznys, Stasys (An
drius), 41, muzikantas, g. vie-’ 
ta Vilnius.

12595. Želčiukaitė, Jadvyga 
(Jonas), 25, ūkin., g. v. Seda,

12654. Žiaugra, Povilas (Ka 
Izimieras), gim. 1913, g. v. Vii

Žibaitis, Steponas 
(Marijonas), gim. 1904, mokyt, 
g. v. Varėna, Alytus.

12627. Žemaitienė - Paukšty-] 126^’ Žlbas’ Ka2ys’ g' lWt 

tė, Ona (Vincas), mokytoja. , ,t7-
12628. Žemaitienė, Marcelė 126^7’ Zlgas’ ^P0188 (Vm 

(Juozas), 64, šeim., g. v. Viša-samd”_ 'giaul;^_ 
kio Buda, Marijampolė. 12658 žlglene, Zofija (Do-

12629. Žemaitis, Petras (Pet-Imas)’ 47'

12626. Žemaitis, Juozas (Jo
nas), gim. 1902, mokyklos ve-, 
dejas, g. v. Padavinys.

ras), gim. 1892, g. v. N. Radvi-Į 
liškis.

12659. Žigelis, Kazys (Jur
gis), 40, sekretorius, g. v. Joe-

Myopia Club Beverage Co. I
PRANAS GERULSKIS, Savininkas

Grafton Avenue
Islington, Mass.

T ei. Dedham 1308-W Namų Dedham 1904-1

12630. Žemaitienė . Ambra-Hįį- KMainiai- 
aaitė. Marija (Juozas), 37, iei- 12*"- ***«• Danute (Ka’ 

i Imininkė. ! „ *■ ,
12631. žemaitis. Gitas (Pet- 12^h 2,gells' Rm,utB <Ka’
^“^Sytė. Regina F^aaabaa, Jmma
iPettaa), 11. moblya. & STtn

12633. žemaiti., Jonaa-Albi-I 12883' g""
nas (Pranas), 45, knygvedis,| *_ ____
g. v. Geivaniškis, Leliūnai.

12634. Žemaitienė - Boleišytė,
Mare (Julius). 41. ®*

12635. Žemaitytė. Zubelija lys)' 6 
(Pranas), gim. 1906, ūkin., g. 12666. Žilienė, Vera, 30, dar 
v. Vituldava, Krakiai. bininkė, g. v. Kaunas.

12636. Žemaitis, Jeronimas 12667 Zilevičiua, Jonas (My- 
(Pranas), gim. 1902, ūkinin- kolas>» 37, g. v. Ukmergė, 
kas. 12668. žilevičienė, Elena. 79,

12637. Žemaitienė, Ona (Juo-'g. v. Rozalimas, Panevėžys.

L 400 Bioadway, Cambridge, Mass.

Tel. TROwbridge 6330

LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

John Repshis, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvard St., Cambridge, Mass.

(Tomas), 60, notaras, gyv. vie
ta Žagrada, Garliava.

12694. Žilinskas, Aleksandras 
(Aleksas), 6, gyv. vieta Tolei- 
čiai, Garliava.

12695. Žilinskas, Julijonas 
(Marius), gimęs 1916, gyv. v. 
Kaunas.

12696. Žilinskas, Antanas 
(Mykolas), gimęs 1900, samdi
nys, gyv. vieta Kaunas.

12697. Žilinskienė - Juodval
kytė, Marijona (Kazys), gimu
si 1906, gyv. vieta Kaunas.

12698. Žilinskas, Simanas 
(Juozas), gimęs 1876, juristas, 
gyv. vieta Kaunas.

12699. Žilinskienė, 51.
12700. ŽHinskis, Petras. 36, 

muzikantas, gyv. vieta Šančiai.

!į Dr.Alb.Kiburis

Sveikina savo pacientus, 
draugus ir prietelius ir linki 
linksmiausių Kalėdų Švenčių

ir Laimingiausių Naujų 
Metų.

479-A Broadwoy,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou 4651



Antradienis, Gruodžio 29, 1942 DARBININKAS
J. Butkevičius.

Nežinomas Pasiuntinys
(Įvykis paremtas tikrais para- tikslą, kuris, kaip ji ant

šaie, paliudytais faktais).

— “Atkeliaujate iš toli?
Ir dar tokios negirdėtos 
sniego pūgos ore, kaip 
šią naktj? — Tai turi būti 
ištikrųjų nepaprastas rei
kalas, kurs jus verčia ke
liauti tokiame ore!...” — 
atsargiai ir užjaučiamai 
paklausė jo senutė, mato
mai norėdama kuodau-
giau, kiek tik galima, iš- užjausdama -
kvosti ii jo žinių. - “Jau m,es Pat<s' trokštame pa- 

sumosuoti iš tų sutven-

greitųjų pajuto, — buvo 
vienintelė misija, ką nors 
baisiai neapkenčiamą ir 
pavojingą, staiga suaręs-' 
tuoti. Todėl ji turėjo su-į 
maniai ir neįtariančiai pa-1 
sistengti save sukontro
liuoti.
— “Tai šventa tiesa!” — 

sušuko ponia Darren, tar
si tikrai kareivio žodžiams 

“Juk ir

oras, — tai oras, ypatin
gai ilgoje kelionėje:...” — 
pasidrąsinusi dadėjo ka
reiviui senutė.
— “Tai ištikrųjų jau blo

gas!...”— atsakė jei karei
vis.

mų valdžios ir turimo 
žmonėse autoriteto ir į-, 
tėkmės. Bet, kaip aš ma
nau, neverta yra apie juos 
perdaug ir sielotis, nes jų 
čia taip, kaip ir nėra; pas-

un.k». taruosius tris mėnesiusDabar, musų apylm- ... _ .oniū laiko, ne vienas žmogus,kėje bendra padėtis, ačiū 
energingam jūsų kariuo
menės vyrų, ir reguliarės 
milicijos įsikišimui, be- 

k ir nusiramino...” — 
stebėjo senutė.
- “Taip, — tas tiesa!”— 
.tvirtino kareivis.
Šios apylinkės gyvento

jai, kiek man teko girdėti, 
— dabar palyginamai yra 
ramūs. Betgi ateities, — 
niekas tikrai nežino! — 
Juk niekas nepžginčys to, 
kad bile valandą, — ir vėl 
sumišimai staiga gali už
siliepsnoti... - Aš

visiškai Čia katalikų kuni- J 
go nebėra matęs!...”

— “Gal yra ir taip, kaip 
jūs sakote; tačiau vienas, 
— ir tai pats pavojingiau-; 
sias, — tai tikrai po jūsų, 

— apylinkę slapstosi! Juk 
ne kam nors kitam, — 
kaip vien jo suareštavi
mui, tokią baisią naktį,—' 
aš šion apylinkėn ir atvy
kau... — Aš noriu būtinai l 
jį nučiupti! — Aš turiu jį 
pagauti, neveizint kas bū
tų!...” — rėkė įsikarščia-

Šis fotografijos vaizdas parodo Casablancos uostą, kurį Dėdės Šamo 
kariai užėmė, priversdami prancūzus pasiduoti.

Iš Kingstono Lietuvių Parapijos 
Istorijos

DARBININKO- 
Radio Himnas

Giliausios minties, plačiausių žinių
Visuomet aš iš “Darbininko’’ semiu.
Tai yr’ laikraštis rimčiausias kitų.
Tarp išeivijos mėgiamiausias visų.

Jo metinė kaina — yr’ 4 doleriukai.
O pavienio pigumas — vos 5 centu kai.
Šiandieną jį skaito virš tūkstančių kelių.
Jo radio programos klauso minios žmonių.

Jame daug yra tautiškosios minties.
Meilės Tėvynės, brangios praeities.
Jis mums ištarnavo 27 metelius.
Rodė garbės, kilnumo, apšvietos kelius.

Jis mus aplanko savaitėj du syk,
Amerikoj, Kanadoj ir kitur išsyk.
Linkėjame jam daug dar metelių ilgų.
Nuo senų skaitytojų ir daugelio naujų kitų.

Kun. S. J. Vembre.

kad čia tų popiežiaus a- 
gentų (supr. katalikų ku
nigų), dar yra likę pakan
kamai... kad tik mums 
pavyktų bent daugumą,— 
o geriausia, kad visus iki 
vienam, išgaudyti, — tai 
būtų puiku! —Žinai, ge
roji senute, kad tie triukš-

jaučiu, »vęs kareivis, fanatiškai j 
savo kumštimi daužyda-1 
mas į kėdę. — “Gal tu a- 
pie jį ir jo darbus, ir nie
ko nežinai, geroji senute?
Bet ką aš čia kalbu? — 
Beabejo, kad nieko neži- ra sie:

PIRMIEJI LIETUVIAI 
KINGSTON’O APYLINKĖJE

George Ekert statyti bažnyčiai 
rūsį ir sulygta kaina $6.250.00. 
Su tuo sekmadieniu a. a. kun. 
Vincas Kudirka pradėjo eiti 
klebono pareigas naujoj lietu
vių parapijoj. Taipgi tame su
sirinkime iškeltas klausimas, 
kad reikia vargonininko ir 
vienbalsiai nutarta kviesti Ka
zimierą Pečiukonį-Betz. kuris 
su sekančiu sekmadieniu užėmė 
pirmo vargonininko vietą pa
rapijoj. Nors parapija dar neil
gai tegyvavo, bet pasirodė, 
kad pirmas vardas, parinktas 
naujai parapijai, šioje šalyje 
neprigys, tad susirinkime, įvy
kusiame sausio 11, 1903 m.
klebonui kun. Kudirkai reko
menduojant, pasirinkta naujas 
vardas “Šv. Marijos Panos Ap
reiškimo (Blovieščiai). Tame 
susirinkime nutarta pirkti ‘Sta
cijas’ už kurias sulygta $325.00.

Rugsėjo 6 d. 1903 m. susirin
kime iškeltas kapinių reikalas 
ir nutarta, kad komitetas ieš
kotų žemės tinkamoj vietoj ka
pinėms.

Liepos 30 d. 1904 m. nepa
prastam susirinkime nutarta 
statyti kleboniją ir sukėlimui 
tam reikalingo fondo nutarta 
rinkliava po $5.00 iš kiekvieno 
parapijono.

Gegužės 21 d. 1905 m. galu
tinai nutarta pradėti statyti 
kleboniją, kuri su visais įren
gimais kainavo $8,000.00.

Gruodžio mėnesį 1905 m. nu
pirkta žemės sklypas dėl kapi
nių, Pringle, Pa., užmokėta 
$2,000.00.

Sausio 7 d. 1907 m. susirinki
me vienbalsiai nutarta statyti

Liepos 19 d. 1908 m. vysku
pas M. J. Hoban iškilmingai 
pašventino bažnyčią. Dabarti
nis klebonas kun. Jurgis V. In- 
čiūra laikė mišias ir pasakė 
pamokslą naujoj bažnyčioj lai
ke šventinimo iškilmių. Dalyva
vo lietuviškos draugijos — vie
tinės ir iš kitų miestų šioj apy
linkėj.

Sausio 8 d. 1911 m. nutarta 
pirkti bažnyčiai altorius ir su
lygta $2,700.00 už tris altorius.

Kunigui V. Kudirkai aplei
dus parapiją, kokį laiką klebo
no nebuvo ir pamaldoms laiky
ti atvykdavo kunigai iš kaimy
niškų parapijų.

Lapkričio 15 d. 1917 metais 
a. a. vyskupo M. J. Hoban skir
tas atvyko ir užėmė klebono 
vietą šioje parapijoje antras ir 
dabartinis klebonas kunigas 
Jurgis V. Inčiūra.

1936 m. kovo mėoesį, kuomet 
visą Wyoming Klonį ištiko po
tvynis, daug nukentėjo ir mū
sų parapija, nes bažnyčios rūsį 
vanduo užsėmė iki pat lubų. 
Vanduo pastovėjęs 4 dienas 
sugadino sienas, grindis ir vi
sus ten buvusius rakandus, pa-'" 
darė daug nuostolių. Vasarai 
atėjus reikėjo visą rūsį pertai
syti. Taisymas kainavo $5,868.- 
78. Bet klebono sumanumu ir 
nuoširdžiu parapijiečių atjauti, 
mu, visos bilos užmokėtos lai
ku. neužtraukiant paskolos. 
Dabar parapija turi gražią mo
dernišką svetainę savo ir drau
gijų reikalams.

Rugpiūčio 30, 1942, klebono 
kunigo J. V. Inčiūros sušauk
tame draugijų atstovų susirin-

vykti pas Scrantono vyskupą 
Hoban naujos parapijos ir baž
nyčios reikalu.

Vasario 6 d. susirinkime de
legatai pranešė, kad vyskupas 
Hoban pataria surašyti Ed 
wardsville, Kingston, Luzeme, 
Broderick ir Maltby lietuvius, 

į kurie nori naujos parapijos ir

kurs vėliau buvo vienas iš 
stambiausių pramonininkų; 
1881 metais — Pečiukonis-Betz 
Mikas, Luzerne, Pa., kurs vė-

sužinoti,
— r------v----------- atvykę į. ... _ . , , —

šalį ir apsigyvenę
Parašus vyskupui įteiks tie pa 
tys delegatai.

Kiek buvo galima 
tai pirmieji lietuviai

. .. - krautuvę: 1883 metais — Vai-n’o lietuvių parapijos ribose y-i v
1868 metais - Ročkus'tulionis Andrius’ Luzerne, Pa., 

dirbo kasyklose, vėlesniais lai-.Juozas, Kingston, Pa., buvęs . ,
darbininkas; 1870 metais -,kais pradeJ° blzn®: 1885 metais

Ponia Darren greitai pa-|Juodzevičius ‘
juto palengvinimą būda
ma tokioje nepaprastoje,

nai!”

madariai kunigai, — kur _
^^“yjnėlaikščioje savo atsaky

mo kareiviui padėty. Mat 
dabar ji suprato, kad ka
reivis mano, kad tikrai 
pas savo bendramintę jis

beje nėra niekas kitas 
daugiau, — kaip vien tik 
bendrieji nelaimių . nešė
jai, ramiems žmonėms...” 
— su didele neapykanta 
kalbėjo kareivis.

Senelė ponia Darren, iš
girdusi taip baisius pro
testanto kareivio žodžius,

pataikė užeiti. Todėl ne
dvejodamas, jis tęsė fana
tišką savo kalbą toliau:

— “Dar tik vakar dieną, 
man pavyko tikrai sužino-

— iš baimės ir susijaudinti, kame tas kunigas slap- 
nimo, nežymiai pradėjo stosi... — Jis jau koki dve- 
kriūpčioti; tačiau vėl štai-' ji metai, — kaip randasi 
ga pasistengė subalansuo-1 jūsų distrikte. Tikėkite 
ti savo lygsvarą. Juk tai manimi! Jis vaikščioja 
būtų baisiai neprotinga iš-. tarpe vietinių šios apylin- 
duoti tikruosius savo jau-' kės gyventojų, nuplyšu

siuose drabužiuose, ir va-smus ir viešą nusistaty
mą prieš kalbėtojo žo
džius ir nuomonę. Pir
miausia jei reikalinga su
rinkti iš Šio negeistino
svečio visas informacijas, I šias, Rockfieid kalno lin- 
kurias tik galima, apie dynėje. Tačiau daugiau 
tikrąjį šios jo kelionės' mišių, — jau jis ten nie-

Adomas, Kings- ~ Zdanavičius - Pranas, Ed-
ton, Pa., dirbęs kasyklose, pas-;war<3svUle’ Pa 
kiau įsigijo biznį; 1879 metais?50 kasyklose,
— Paukštis Silvestras atvyko į ?ra^orys^®s

Valinčius Juozas, Edwardsville,

iš pradžių dir- 
vėliau įstojo į 

biznį; 1888 m. —
Shenandoah, Pa., dirbo kasyk 
lože, bet 1886 persikėlė į Ed- Pa~ kurs vaia“ blzn‘;
war«3sviUe, Pa., pradėjo biznį, 1888 “■ ~ ASurkis Dominin- 

kas, Edwardsville, Pa., visą lai
ką dirbo anglies kasyklose; 
1889 m. — Motiejūnas Motie
jus, Luzerne, Pa. dirbo kasyk
lose.

kuomet nebelaikys, kaip 
mane gyvą matote!...”
— “ai kągi ištikrųjų jūs 

manote su juo daryti, kai 
jį pagausite?” — gudriai 
slėpdama savo susijaudi
nimą, paklausė ponia Dar
ren kareivio. Dabar jai ka
reivio kelionės tikslas, — 
buvo jau perdaug aiškus: 
Dabar ji aiškiai suprato, 
kad tas baisusis medžio-

dina save Pat Murrey. Jis 'Janaas “sukilėlis , yra 
yra vidutinio ūgio, ir turi
ilgą, durpinę barzdą. Aš 

'•tikiu, kad jis laiko ir Mi-

nAeuosuu amehkoie suutomas
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

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

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

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

mylimas jos sūnaitis, Tė
vas O’Beirne. Juk jis da
bar bile minutą, gali į jos 
namelio duris pasibelsti, 
ir tuo pačiu momentu, — 
save ir ją kareiviui išduo
ti? Tai prisiminusi, ji vos 
tik per plauką neišdavė 
šiurpulingą savo nerimas
tį-
— “Ką aš manau su juo

daryti!? — Aš eisiu prieš!Pa., Kingston, Pa., Luzerne, 
vidurnaktį palei Rockfieid ■ Pa., ir kitus artimus miestelius, 
kalną ir ten medžiuose pa- Pradėta svarstyti, kad priklau-

LIETUVIŲ PARAPIJOS 
ĮSTEIGIMAS

Lietuviai atvykę į šią šalį di
džiai gerbė katalikų tikybą ir 
troško Dievą garbinti savo 
gimtoje kalboje.

1889 metais a. a. kun. A. Bur
bai pradėjus steigti lietuvių pa
rapiją, didelė dauguma prisidė
jo prie organizavimo lietuviš
kos parapijos ir bažnyčios sta
tymo Plymouth, Pa. Žymėtinai 
veikliausi žmonės buvo šie: 
Paukštis Silvestras, N. Tamu
lis, iš Edwardsville, Pa.; Motie
jūnas Motiejus, Ivanauskas 
Kazys, Kazlauskas Tomas iš 
Luzerne, Pa. Įsisteigus lietuvių 
parapijai, pradėjo daugiau lie
tuvių atvykti į Edwardswille.

sislėpęs jo lauksiu, ar kar
tais jis neateis ten laikyti 
mišių, į tą lindynę; jeigu 
jį tik ten pamatyčia, — 
pačiame vidury maldų ir 
jo prietelių, — aš jį kaip 
šunį peršausiu!...” — pra
košė savo atsakymą su di
džiausia neapykanta ir 
pagieža kareivis, pro stip
riai sukąstus savo dantis. 

(Bus daugiau)

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti, 
imama, patogių progų pa

šyti į Plymouth’o parapiją yra 
daug neparankumų, nes keliai 
buvo prasti, o kitokio susisieki
mo dar nebuvo ir žmonės per 
kalnus eidavo pėsti į bažnyčią. 
Prie tokių neparankių aplinky
bių. pradėta svarstyti apie stei
gimą naujos parapijos artimes- 
niame miestelyje.

Ištikus gaisrui ir sudegus 
Plymouth’o lietuvių katalikų 
bažnyčiai, Edwarsvillės, King
stono, LuzernėS ir kitų greti
mų miestelių lietuviai katalikai 
1902 m. vasario 4 dieną sušau
kė pirmą susirinkimą parapijos 
steigimo reikale. Sutarė ir iš
rinko delegatus Adomą Dam- 
bauską ir Vincą Juodzevičių

Vasario 23 d. 1902 m. įvyko 
steigiamasis parapijos susirin
kimas, kuriame nutarta para
piją steigti ir pasirinktas var
das “Šv. Panos Marijos Aš
traus Bromo”. Tame susirinki
me išrinktas ir pirmas parapi
jos komitetas, kuris rūpinsis 
visais reikalais: Paukštis Sil
vestras — pirmininku; Motie
jūnas Motiejus — sekret.; Pe
čiukonis-Betz Mikas — iždinin 
ku: Burba Pranas ir Juodzevi 
čius Adomas — iždo globėjai. 
Pirmieji kolektoriai: Edwards- 
ville ir Kingston — Kolis Juo
zas. Burinskas Petras. Balevi- 
čius Martynas, Vitkauskas Do
mininkas; Luzerne - Maltby— 
Žilinskas Vincas. Brukąs Jokū
bas, Janulevičius Mikas. Sura
dimui žemės (lotų) dėl bažny
čios — Dzedolikas Jonas, Juo
dzevičius Vincas, Burinskas 
Petras iš Edwardsville, Pa.; 
Remeikis Antanas, Dambraus
kas Adomas, Slankauskas Jur
gis — iš Luzeme, Pa.

Kovo 13 d. susirinkime papil
dytas komiteto sąstatas, iš
renkant vice pirmininką— Vai- 
tulionį Andrių ir antrą sekre
torių — Tamuiį Stasį.

Balandžio 1 d. 1902 m. susi
rinkime nutarta paimti lotų 
prie Slocum St. (dabar vadina
ma Zerbey Avenue) naujai baž
nyčiai, už žemę sulygta $1,400.- 
00 ir nutarta, kad už žemę už
mokėti “cash” ir pradėti staty
bos darbą.

Rugsėjo 30, 1902 m. įvyko 
susirinkimas į kurį atsilankė 
svetys a. a. kun. Vincas Kudir
ka. Pirmininkas pakvietė gerb. 
svetį-pakalbėti į susirinkusius. 
Kun. V. Kudirkos kalba žmo
nėms taip patiko, kad čia pat 
vienbalsiai pakvietė gerb. kuni 
gą atvykti ir užimti pirmo kle
bono vietą naujoj parapijoj
Kunigas V. Kudirka kvietimą 
priėmė ir pažadėjo atvykti ant
rą sekmadienį spalių mėn. 1902 
m.

Spalių 10 susirinkime pasira
šyta sutartis su kontraktorium

mūro bažnyčią ir atidarytas
statymo fondas į kurį turi su
mokėti po $20.00 kiekvienas 
šios parapijos narys.

Birželio 2 d. 1907 m. nutarta 
pradėti bažnyčios statybos dar
bą. Bažnyčios statymas kaina
vo $25,426.00.

254 W. Broadway,

LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

S. Barasericius ir Sūnus
Seniausias šios valstybės lietuvių Graborius ir 

Balsamuotojas.

kūne vienbalsiai nutarta rengti
iškilmingą 40 metų parapijos 
gyvavimo sukaktį. Spalių 18 d. 
draugijų atstovų susirinkime 
nutarta kartu su parapijos su
kakties minėjimu rengti ir kle
bono pagerbimą jo 25 metų kle
bonavimo proga.

So. Boston, Mass.
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Tel. ŠOU 2590 ‘
vieta: 838 Dorchester Avė. Tel. COL 2537

LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

linki visiems Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems 
ir kviečiame pas mus visus į svečius —

Strand Cafe
/

Savininkai —

K. BUDRECKIS ir V. TAUTVAISA

374 Broadway, So. Boston,
Tel. Šou 9210
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PENNSYLVANIJOS 2INIOS
SVEIKINIMAS

ST. GEORGE RECTORY 
129 S. Jardin St., Shenandoah, Pa.

Gruodžio 21. 1942
Mylimieji Kristuje:

Kristaus gimimo šventė — šventos Ka
lėdos. Maloni ir pilna džiaugsmo ta šventė. Bet šiais 
metais tą džiaugsmo nuotaiką slopina baisusis pasau
linis karas, kuris žmoniją kraujuose ir ašarose pa- 
plukdė.

Karas visados išreikalauja didelių aukų ir didelio 
pasiaukavimo. Karo sunkenybes neškime su Dievo 
valiai atsidavimu. Iš mūs parapijos karo tarnyboje 
jau randasi 428 jaunuoliai. Dievas težino ar daug iš jų 
gyvi ir sveiki iš kariuomenės sugrįš. Raginam prisi
minti juos dažnai savo maldose. Visi karštai melski
me Visagalį, kad karas greit baigtųsi, kad po karo 
Dievas pasauliui duotų pastovią taiką ir laisvę Lietu
vai.

Malonu mums pažymėti, kad mūsų žmonės uoliai 
remia visus vyriausybės karui vesti parėdymus. Jie 
perka karo bonus, ženklus, remia Raudonąjį Kryžių 
ir U. S. O. Mūs parapijos karo bonų komitetas tik lap
kričio mėnesyje pardavė karo bonų ir ženklelių dau
giau, kaip už $10,000.00. Mes tuomi džiaugiamės ir di
džiuojamės. Patariam, kad ir ateityje perkant karo 
bonus visados juos užsisakytūt per mūsų parapijos 
komitetą.

Nuoširdžiai sveikindami visus su Šv. Kalėdų šven
tėmis ir linkėdami laimingų Naujų Metų, pasiliekame,

Jūsų Kristuje,
Kun. J. A. Karalius 
Kun. K. A. Batutis 
Kun. J. S. Lukšys.

SVEIKINAME
Kristaus gimimo šventės proga sveikiname visus 

mūsų vienuolyno ir prieglaudos rėmėjus. Linkime vi
siems savo geradariams ir draugams džiaugtis Die
viškojo Kūdikėlio atneštosios ramybės ir džiaugsmo 
pilnybe. Seserys, seneliai ir našlaičiai šių gražių šven
čių metu dažnai pasimels už Jus, už Jūsų kariuome
nėje tarnaujančius sūnus ir už visus Jūsų reikalus. - 

Giliai dėkingos,
Nukryžiuoto Jėzaus Seserys.

F
s

DARBININKAS

Vyskupo Senišyno 
Intronbadja

PKiiadelphia, Pa. — Dieną 
17-to gruodžio, šių, 1942 metų, 
vietinėje ukrainiečių unijotų 
katedroje — Nekalto Prasidė
jimo švč. Panos Marijos įvyko 
Vyskupo Ambraziejaus Senišy- 
no Intronizacija, tai yra, iškil
mingas įvedimas jo į katedrą 
ir įsodinimas į vyskupiškąjį 
sostą.

Nors tai buvo ir darbo diena, 
prie to gi, ir labai šalta, tačiau 
žmonių į tą nepaprastą ir labai 
retą iškilmę prisirinko pusėti
nai; tarp daugelio jųjų — uni
jotų kunigų buvo ir augšti dva
siškiai lotinų apeigų.

Po tam gi, po piet įvyko pui
ki puota Bellevue - Stratford 
viešbutyj, paruošta pagarbai 
vyskupo Senišyno.

Ir taip penktadieny, kaip ir 
šeštadieny ir sekmadienį, 20-to 
gruodžio, tai irgi buvo, kad ne 
tokia, tai kitokia įvykdinta iš
kilmė pagarbai vyskupo Am
braziejaus Senišyno; pagelbi- 
ninko vietinio vyskupo - valdy
tojo, daktaro Kanstantino Bo- 
hačevskio.
Acęept from me congratulation 
You, Senyshyn, bishop of

nation
Of Ukraine! ‘Ad muitus annos’! 
Roars, too to you from me,

“Litvanus”...
By occasion of celebration 
Of yodr, bishop’s enthroniza-

tion
And: “Na mnohaja litą”!

Live long!..
Sounds also now in your’s

native tongue. 
K. Vidikauskas.

VEIKSMAS
1ŠS1VERZA

EKRANE!

Kalėdtį Senukas Juozapo Marijos Viloje
Jau visa savaitė mes nerimsr šventėms pritaikytas dialogas

tam, ruošiamės Kalėdų šven
tėms. O tos dienos, rodos, taip 
pamažu eina, kai lauki ko. Bet 
pagaliau! Sekmadienio sutemo
se, šalčiui spirginant, Kalėdų 
Senelis keliavo į Vilą.

8 v. v. prie papuoštos eglutės, 
mergaitės tikroje švenčių nuo
taikoje, parodė savo artistiš
kus gabumus. Po gyvojo pa
veikslo, vaizduojanti Betliejaus 
tvartelį, sekė pasveikinimas, 
deklamacijos ir dainos. Kalėdų

visus juokino net iki ašarų.

Tik štai pasigirdo barbeni
mas, ir lange pasirodė barzdo
tas Senelio veidas. Krykštavi
mas ir katutės sutiko iš šiaurės 
grįžusį Kalėdų Senuką, didžiu 
maišu dovanų besinešantį. Nė 
vienas nebuvo pamirštas. Gau
siai apdovanojęs kiekvieną, 
Kalėdų Senelis dingo, palikęs 
mus dar ilgai linksmintis.

D. Staknytė.

SHENANDOAH, PA
DARBAI

Kietųjų anglių kasyklos dar
bai pagerėjo. Kasyklos dirba 
penkias dienas savaitėje. An
gliakasių mokestys pasilieka 
tos pačios, kaip buvo depresi 
jos laikais. Palyginant su karo 
dirbtuvių darbininkų uždar
biais, angliakasiai uždirba 
daug mažiau. Todėl mūsų mie
stelis tuštėja. Visi važiuoja į 
didmiesčius, kur daugiau uždir
ba. Karo dirbtuvių darbų ka
syklos negauna.
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Lai Kalėdų Dvasia 

Stiprėja Ir Apima 

Visų Pasaulį

BROCKTON GAS LIGHT COMPANY

Kailiniai Yra Saugus 
Investmantas!

Žiemos laike kailiniai yra didelis prietelis 
ir draugas, nes jie nevien, kad apsaugo nuo 
šalčio, bet dėlei jų, išvengiama ir ligų. Kada 
žmogus atsišaldo, tai prie jo prikimba ir viso
kios ligos. Taigi, nelaukite gilios ir šaltos
žiemos, įsigykite kailinius šiandien, kada dar jų yra I. J. Fox krautuvėje 
didelis ir platus pasirinkimas. Paprastai, žiemos metu kailinių kainos 
daug aukščiau pakyla. Tai-gi, kodėl jų neįsigyti dabar, kada galite ne
brangiai juos nusipirkti ir labai prieinamomis kainomis?

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios 
krautuvės lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių eks
pertas ir žinovas. Jis Jums pririnks kailinius ir juos pritaikins pagal jūsų 
figūrą ir skonį. Nelaukite žiemos, ateikite į I. J. Fox krautuvę šiandien!

Jei turite senus kailinius, mes permainysime į naujus, duodami už jū
sų kailinius gerą kainą. Mūsų krau
tuvėje kailinius galite įsigyti su ma
žu įmokėjimu, o likusį balansą mokė
ti mažais mėnesiniais išsimokėji-

«11 WASHINGTON STREET
BOSTON, MASS. mals-

fORCESTER, MASS.

field, Mass. aplanko mūsų ko
loniją du kartu į metus. Atva- 
žiąvęs, ragina ne tik būti ge
rais katalikais, bet vieningai 
laikytis ir lietuvybėje. Ne daug 
mūsų mieste yra lietuvių šei
mynų, tik apie 40, bet ir tai vi
sokių jų tarpe randasi; kai ku-

~ .» Irie gėdinasi ne tik katalikybės,gruodžio 4 d. Palaidotas su is-' . . ..^ , _ _ .® . ............... _ ; bet ir lietuvybės, gaila. Turimekilmingomis sv. misiomis iš Šv. - T u, , , . i gražią Sv. Juozapo katalikiškąMorkaus par. bažnyčios gruo-: . ,. 1 - draugiją, dauguma prie josdzio 7 d. Sv. Juozapo kapinėse. ... ,, , ,___ _______ \____ priklauso, bet daug daugiau
galėtų būti narių, bet nenori. 
Priklausykime visi, nes vieny
bėj galybė, vieningai mūsų vai-

METINIS SUSIRINKIMAS 
Sekmadienį, sausio 3 d., tuo

jau po mišių įvyks LDS 7-tos Paliko nuliūdime savo žmoną 
kp. metinis susirinkimas, Šv. Marei joną (Ramonytę) 7 dūk-, 
Kazimiera par. salėje. Šis me- tėtis n* vieną sūnų. Tris seseris 
tinis susirinkimas yra labai * du b™1111 Lietuvoje. Gimė ir 
svarbus, nes bus renkama nau- au«° Lietuvoje, Purkinių kai '
ja valdyba 1943 metams. To- 
dėlei visi nariai ir narės malo
nėkite atsilankyti į šį susirin
kimą ir taipgi užsimokėti savo 
duoklę už organą “Darbinin
ką”. Valdyba.

428 Lietuviai Kariuomenėje
Shenandoah lietuvių karo 

tarnyboje suregistruota 428. 
Tokį skaitlių paskelbė kunigai 
iš sakyklos; mat įvyko tarny
bos vėliavos pašventinimas. Ta 
proga klebonas perskaitė var
dus ir pavardes kareivių. Taip
gi kiek ir kokioj kariuomenės 
šakoj tarnauja. Pasirodo, kad 
daugiausia armijoje. Nemažas 
skaičius aukštesnes vietas, 
kaipo karininkai užima; 1 ma
joras, 2 kapitonai, 16 leitenan
tų, 41 korporalų, 40 saržentų, 
6 laivyno oficieriai, 11 kadetų, 
4 kariuomenės slaugės ir 1 
W.A.A.C. Lietuvių randasi 
Pearl Harbor, New Guinea, An
glijoje, Afrikoje ir net Indijo
je.

Parapijos moterų draugija 
surengė kareivių motinoms pa
gerbti arbatos ir užkandžių va
karą su muzikos programa ir 
kalbomis. Klebonas kalbėjo 
bažnyčioje ir svetainėje.

PITTSFBD, MASS.
MIRS

Petras Urbonas, sulaukęs tik 
50 metų, po sunkios ligos mirė 
savo namuose, 25 King St.,

irgi parduoda war stamps. Jie 
parduoda į mėnesį abelnai i 
mant už du šimtu dolerių ir 
daugiau.

Taip laiku, kaip būtų 
pritaikintas mūsų gy
venamam laikui. Štai 
M-G-M - griausminga 
Amerikos Karo Lai
vyno žygio drama.
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KARO BONŲ PARbAVI- 
N ĖJIMAS

Lietuvių moterų karo bonų 
pardavinėjimo komitetas pa
skelbė, kad lapkričio mėnesyje 
pardavė bonų ir ženklų už de
šimtį tūkstančių 'dolerių su 
virš. Tik sekmadieniais bažny
čios prieangyje, prie tam tiks
lui įtaisyto stalo, moterų komi
tetas parduoda J.V. war stamp 
— ženklus ir užrašinėja bonus. 
Apart to mokyklos vaikeliai

Poot BaŪ Komandos Vedėjų 
Pagerbimo Bankietas

Per pastaruosius tris metus j užuojautą 
Shenandoah High School foot- 
bolo komanda atsižymėjo, kai
po geriausi žaidikai šio distrik- 
to. Per tą laiką lygos žaidi
muose ne sykį nepralaimėjo.
Pernai ir šįmet jie žaidė už 
čempijonatą. Pernai išėjo ly
giomis. Šįmet jie žaidė už čam- 
pionatą su Scranton High 
School ir pirmą kartą į tris 
metus pralaimėjo. Pralaimėjo 
tik dėlto, kad trys iš geriausių 
žaidikų negalėjo žaisti. Mat 
buvo sužeisti. Pažymėtina, kad 
Shenandoah komandoje yra žy
mus skaičius lietuvių. Taip gi 
komandos vedėjai — coaches 
yra abu lietuviai, Robertas 
Norkus ir Edvardas Katalinas.
Norkus yra skaitomas vienas 
iš geriausių High School foot- 
bolo vedėjų - coaches.

Šv. Jurgio parapijos vyrai 
sekmadienį 27 d. gruodžio su
rengė Norkui ir Katalinui pa
gerbti bankietą bažnyčios sve
tainėje. Bankiete buvo žymių 
svečių iš sportininkų ir foot- 
bolo vedėjų. Svarbiausiu ban- 
kieto kalbėtojum buvo Ank 
Scanlon — coach Holy Cross 
kolegijos. Raporteris.

me, Subačiaus parapijoj. Pits- 
fielde ilgai gyveno, dirbo elek
tros dirbtuvėj, veikė vietinėse 
lietuvių organizacijose ir rėmė 
visa tai, kas lietė bažnyčios, 
šios šalies ir tėvynės Lietuvos 
reikalus.

Išaugino gražią ir padoriai 
lietuvišką šeimyną.

Marcijona Urbonienė taip patį 
veikli ir darbšti ne tik šeimy
noj, bet ir organizacijose, la-| 
blausiai Šv. Rožančiaus ir Sta
cijų brolijose. Nėra abejonės, 
kad ji ir viena pasilikus, Dievui 
padedant, tvarkys savo gražią 
šeimyną, kuri bus naudinga ir 
reikšminga, kaip Bažnyčiai, 
taip ir Tėvynei.

O mes Pitsfieldiečiai iš savo 
pusės p. Urbonienei reiškiame 

ir geros sveikatos
dideliems ateities darbams.

KTVAZEUCUK LIETUVIS 
KUNIGAS

Kun. V. Puidokas iš West-

šį kraštą, vienybėje 
būkime ir mes, tuo būdu ap
ginsime ne tik šio krašto lais
vę, bet viso pasaulio, o tuo pa
čiu k brangią Tėvynę Lietuvą 
išvaduosime iš vergijos. B.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical C®.

Kada Jum® reikalingi 
leiskite mums Uegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

897 MAIN ST. Tel. *-1944 
VVORCESTER. MASS.

Z7S Main St, Webeter, Masa.

Taip Amerikoniška, 
kaip žvaigždės ir juo
stos Amerikos vėlia
voje, jūs pasididžiuo
site matydami šią 
dramą, pasididžiuosi
te valstybe, kurią va
diname Amerika!

WiinamJ.Ct
GRABORIU S

"Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St
PROVIDENCE, R. L 

Teiephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 82M

Dalyvaujant

MMLTER BRENNAN
Ekranui vaidinimą paraiė George 
Bruce, John L. Balderston ir Her- 
man J. Mankiewicz. Paremtas 
apytaka pa rąžytą Kap. Harvey 
Hattlip, U. S. N, ir R. C. Sher- 
riff. Sugestuotat pagal “Cargo of 
Innocence” parašytą Laurence 
Kirk.
Metro-Goldvvin-Mayer Paveikslas 
Režisavo ROBERT Z. LEONARO 

Produkavo
ROBERT Z. LEONARD IR 

ORVILLE O. DULL

Prasideda
Ketvirtu Dec. 31,1942 

Boston, Mass.

LOEWS STATE and
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LDS NARIŲ ir “DARBININKO” 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI 2ymio6 šeimininkės ir veikė

jos Ievos Marksienės 
karys Mikas Marksas,

syti pranešimai. Priimta nau- 
I jos dvi narės: ponia Karčiaus- 
! kienė ir ponia Stravinskienė. 

Sekmadienį, gruodžio 27 d., užgirta ta pati sena valdyba 
m., 2 vai. p. p., “Darbininko” šokantiems motams, būtent: — 
Įėję įvyko LDS 1-moe kp. su- pirm. st. Griganavičius, vice- 

Susirinkimą atida- pirm. y. Savickas, prot. rast. 
su malda vice-pirm. Vincas j. Kumpa, finansų rast. Juozas 

ivickas (pirmininkas Stasys Jeskevičius, iždininkas Vincas 
Jriganavičius buvo susirgęs ir Valatka, iždo globėjai — Al.

tt LDS 1-MOS KUO
POS SVSIBnnUMO

susirinkime negalėjo dalyvau
ti). Iš bėgančių reikalų išklau-

DAKTARAI

TeLKiridand7119

Mhe Luzados,
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadmy,
Cambridge, Mass.

Neviera ir V. Savickas. Atsto
vai į Federacijos skyrių — Jo
nas Galinis ir M. Jakavonis.

Susirinkimas baigtas apie 4 
vai. po pietų. Narių ūpas paki
lus. Visi parodė noro pasidar
buoti organizacijos gerovei. R.

Šeiminė Vakarienė Ir 
Komitetas

Valandos: Nuo 2 Iki 4 
* Nuo e Iki 8.

U Te! TOU2805

f. J. L Pasak
t. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OV7SO VALANDOS:—
9 ryte Iki 7 vaL

Nuo 9 ryte 1W N vaL

Tel. ŠOU 2712

Dr. ICSeynev
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 

Vai. nuo 2—ir 7 8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 Od 12,
1:30 iki S ir nuo 6:30 iki » v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v&L geną 
Šulu tomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal sutarti)

ToL TROwbrklge 6330

J.Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET 

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

SKELBIMAI

keltas į Staff Seargent laipsnį. 
Jis buvo parvykęs į savo se
sers Magdalenos Silukienės lai
dotuves. Jis tarnauja Virgini
jos valstybėje prie artilerijos. 
Kaip žinoma, saržantas Mark
sas nuo jaunų dienų buvo žy-

Kaip LDS narių, taip ir “Dsarbiainho” skait 
daugumoje prenumerata baigiasi stt gruodžio 31 dL,
1942 m. Taigi, nuoširdžiai prašome ligai Belaukti bet 
tuojau atnaujinti savo prenumeratą 1943 metams.

Būtų gera, kad LDS kuopė®, kario® dar neturėjo 
savo susirinkimų, kad juos sušaaktų. Mariai, atvykę 
į susirinkimą galėtų apsimokėti saro duokles.

Prašome gerb. LDS kuopų rattittmkų susirinki- . . , v „
mus skelbti organe “Darbininke*, kad UXB nariai h- mu* ^turnikas - basebaU ir 
notų kada susirinkimas įvyksta. footbaH žaidėjas. Daugiausia

Šią savaitę LDS nariams kr “ftutoiSHffko” skaity- ža*4* L- Vyčių 17-tos kuopos 
tojams išsiunčiame po gražų sdeadaš kateadorių. rately ir buvo mūsų bažnyčioje 
__________________ “DARB I Admmmtraoi ja, kolektorium.

laidotuves
ŽINUTES Jurgio

tybojei
Georgia vate-

kovose visuose frontuose, bet 
ir nardo į marių dugną. Vis tai 
už šios šalies saugumą, už pa- 

sūnus, šaulio demokratiją, už Lietu- 
jau pa- vos nepriklausomybę. Prieš šių

jaunuolių žygius nublanksta 
visos mūsų svetimos vergijos 
garbintojų komunistų pastan
gos. Rap.

LANKĖSI

žmona — Anele Genevičiūte. 
Pp. Gapučiai yra nuoširdūs 
“Darbininko” skaitytojai ir rė
mėjai ir D. Vyčių aktyvūs na
riai.

L. R. K. Susivienymo Naujo
sios Anglijos apskrities Seimas 
įvyks sausio 24 d., 1943 m., So. 
Bostone. Ta proga, jaunimo 94 
kp. So. Bostone, rengia puikią 
vakarienę sausio 24 d., 1943, 
Strand salėje, 6 vai. vakare. 
Vakarienė ruošiama stropiai su 
įdomia programa ir šokiais.

Rengėjų Komitetą ir valdybą 
i sudaro šie:

Petras Kupraitis—kuopos pir- 
imininkas; Pr. Razvadauskas — 
komiteto pirm.; sekretorės —

' A. Katilytė ir I. Ašmenskaitė;
: iždininkas — St. Griganavičius. 
KOMISUOS:

A. P. Neviera ir A. Peldžius 
— šeimininkai; B. Martinkienė 
ir O. Nevierienė — šeiminin
kės.
Kvietimo Komisija —

F. Grendelytė, Kun. A. Abra- 
činskas, Adv. J. Kalinauskas. 
Publikacijos Komisija —

Dr. J. Seymour-Landžius; A. 
Ivaška.

Pasilinksminimo Komisija —
O. Ivaškienė, Petras Kuprai- 

tis.
Priėmimo ir Patarnavimo

Komisija —
O. Petrušytė, J. Burdulytė, 

O. Pasausytė, A. Mažeikienė, 
A. Masiulytė, M. Beržinskaitė, 
F. Razvadauskaitė, A. Razva
dauskaitė, M. Matūzaitė.

Komisija labai nuoširdžiai 
dirba, ir reikia tikėtis, kad va
karienė bus puiki ir sėkminga, 
tik prašome visų iš apylinkės 
kuopų ir vietinių southbosto- 
niečių skaitlingai atsilankyti.

KviesZys.

Gruodžio 24 d., mirė, trumpai 
sirgęs, miesto ligoninėje, Juo
zas Riškus, 77 metų, gyv. 37 
Cooper St., Bostone. Tapo pa
laidotas gruod. 26 d., Šv. My
kolo kapuose. Giminių nėra. 
Paliko didelį turtą valstybei.

buotojaž,
nėjo
ir 
gutes. 
čiais

prie durų, dar- 
pardavi- 

kalendorius 
naujas kny- 

Jie paaMbcinės

Gruodžio 25 d., staiga mirė, 
Pranas Navickas, 42 metų. 
gyv. 86 Fuller St. Paėjo Šilėnų 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 30 metų. Palaidotas gruo
džio 29 d. Paliko motiną ir du 
broliu.

šv. VteesMBe 
draugybe 
konfiaa, tMčtedieat po 
dų, vieton panirti trHmao.

{ savo mamytės 
buvo parvykęs ir Pranas Silu- 
kas, kurs tarnauja vienoj svar
bioj įstaigoje Washingtone, bet 
dabar išlaikė kvotimus ir įstos 
į laivyno aviaciją.

Taigi, dabar ponios Marksie
nės netik sūnus, bet ir anūkas 
bus Dėdės Šamo karinėj tarny
boje. Namie liko
Nelė ir marti.

šeštadienį, gruodžio 26 d. j 
“Darbininke” lankėsi iš Scran
ton, Pa. pp. Stasys ir Klementi- 
na Žemaičiai su dukrele Leo
kadija, kuri darbuojasi Wa- 
shington, D. C. ir sūnumi klie
riku Vytautu. Jų kita dukrelė 
yra Jėzaus Nukryžiuotojo Vie
nuolyne. Šiais metais ji moky
tojauja So. Bostone, Šv. Petro 
par. mokykloje.
★ Lankėsi p. Valeckas iš 

Bridgewater ir p-lė Albina Ba-
tik dukrelė nulytė. Atsilankymo proga, p.

Rap. Valeckas atnaujino savo prenu- 
_  meratą.

i ★ Tą dieną lankėsi senas LDS
Kalėdų šventėje pas tėvelius 8-tos kp' narys Vladas Jakas iš 
Dorchesterį buvo parvykęs Cambridge, Mass. Atsilankymo

GERB. BENDRADAR
BIŲ DĖMESIUI

“Darbininko” redakcija 
gavo nemažai raštų, kurių 
jau nebesuspėjome įtal
pinti į Kalėdinį numerį. 
Kaikuriuos raštus gavo
me antradienio rytą, o 
“Darbininkas” išsiuntinė
tas skaitytojams pirma
dienio vakare. Pirmadienį 
gautus raštus taip pat tik 
kaikuriuos suspėjome į- 
talpinti.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“D?.rbininką”.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

bus lai-

Gruodžio 26 d., kareivis Ka
zys Kazmauskas apsivedė su 
Margareta Rogers.

Gruodžio 27 d., Juozas Januš
kevičius apsivedė su Aniele i 
Bratėnaite.

Gruod. 25 d., tapo pakrikšty
ta M. Elzbieta Jokūbo Eleono- 

(Vaičaitytės) Amstrong.ros
Taip pat Kalėdų dieną tapo 

pakrikštyta Marijona V. 
Loyd ir Marės (Bužaitės) 
Bilton.

Rety Amerikoje Kelionės 
(spūdžiai

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
REIKALINGA bakeris-kepė- 

jas, darbas pastovus, atlygini
mas geras. Atsišaukite tuojau:

MARYLAND BAKING CO., 
1^6 W. 8th St., So. Boston,

Massachusetts.
(28-4)

Darbininko 
pakvitavimų, 

atliekamu nuo
draugijos pamaldos ir susirin- j^g. Valstybių laivyne, kaipo darlxj laiku užrašinėja ir plau
kimas. 7:30 v. v., bus pamaldos naras . diver. Jo darbas, tai na "Darbinink4"- 
prieš Naujus Metus ir klauso- nusileisti į marių dugną ir ap- ★ Pirmadienį, gruod. 28 d. 
mos išpažintys. ■ žiūrėti nuskendusius laivus ir “Darbininke” lankėsi Antanas

dirbti prie jų iškėlimo. Sakė, Gaputis, Chief Parachute Rig-

Ketvirtadksaį, 4 v. pi pi, bus Matas Zaikis, kurs pirmiau proga pasiėmė
klausomos išpažintys, 4:15 v. grodavo Al Stevens ir Dragūno Prenumerat4 
p. p*, įvyks Marijos Vaikelių orkestrose, bet dabar tarnauja Mat’ p" Jakas 

na

j Nauji Metai penktadienį. Nė- narais esą South Bostonie- ger, kuris jau 12 metų tamau- 
ra jokio pasninko. Katalikams čiai: P.useckas, Ruplis ir kiti iš ja USN. P-nas A. Gaputis tar- 
reikia mišių. Šv. kitų miestų. nauja prie orlaivių kaipo para-
Petro par. bažnyčioje sv. mi-| Taigi, lietuviai jaunuoliai ne- shutninkų viršininkas, Indiana
šios bus laikomos šiomis va- į tik skraido padangėse, daly- valstybėje, švenčių proga, ga

vau ja Tokio bombardavime, vo 14 dienų atostogų ir atvyko
plaukioja laivuose, dalyvauja į So. Bostoną su savo jauna

Seserų nameliui aukavo Si
monas ir Elzbieta Razvadaus- 
kai $5.00, Jonas Lažonis $3.00, 
Stasys Barasevičius $10.00, 
iš ponios Bernatonienės leidi
nio atskirta $12.00.—Ačiū.

Sekmadienį, Tretininkų Bro
lijos Taryba laikė susirinkimą. 
Brolijos pamaldos ir susirinki
mas bus trečiadienį po šv. Te
resės novenos pamaldų.

landomis: 7, 8, 9, 10 ir 11:30; 
salėje 8, ir 9:30.

Sausio 3 d., selanadienį, 2 v. 
p. p., Šv. Vardo draugijos vy
rai kviečiami susirinkti bašiy- 
tinėn salėn, W. 5th St., ir iš ten 
žygiuoti į Šv. Vincento bažny
čią metinėsna pamaldosna.

2:30 v. p. p. bus laikomos So- 
dalicijos pamaldos ir susirinki
mas.

Draugijų Valdybų Adresai

Telephone 
80. BOSTON 

1058

BayView Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
r&lsome visokių išdirbysčlų auto 
mobiltua. Taisymo ir demonstnet

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 81h
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. KapoCIūnas Ir Peter Trečioke- 
Savininkai.

Taip pat sekmadienį parapi-

ĮVAIBOS SKELBIMAI
“Skubiai reikia VYRO

VARGONININKO. Kreip
tis pas Kun. J. Vaitekūną,

jos jaunimas oar sykį vaidino 350 Smith St., Rrovtdcn- 
“Indijonų Rožė”. Pelno liko se
selėms mokytojoms apie $55.- 
00. Seserys ir kunigai yra la
bai dėkingi jaunimui, darbuo
tojams ir visuomenei už prie
lankumą.

©e, R. I.”

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6VC.

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

TeL So. Boston 1288.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfield St., So. Boston, Mass.'
iTot. Rast. — Ona IvaSkienė,

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.
Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė, 

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

Iždininkė — Ona StaniuliOtė,
177 West 7th St., So. Boston, Ma3s.

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

Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobainytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

( *V. JONO EV. BL. PAŽALPINe*
DRAUGIJOS VALDYBA

! Pirmininkas — Juozas Švagždys,
1 601 6th St, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th 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,
Į 613 E. 5th St, So. Boston, Mass.
» Maršalka — Jonas Zaikis,

501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po -Jetų. Parapijos salė; 
492 E. 7th .. So. Boston. Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Miio -Ra*' Estete 4 Insurance 
JUSTICE OF THE PEACK

598 E. Broadway,
SO. BOSTON. MASS. 

Telephone South Boston 1761
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUtb Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Kun. Virmauskis Kalėdose 
atlaikė šv. mišias už parapijos 
kareivius; kun. Dr. K. Urbona
vičius atgiedojo šv. mišias ge
rovei mūsų kareivių, gruod. 28.

šiomis dienomis 
kauskaitė išteka

Alena Žu- 
už kareivio

REIKALINGA patyrusi mer 
gina ar moteris dirbti skalbyk 
loję —Iaundry. Švarus darbas; 
ideališkos sąlygos, geras užmo
kestis. Jei jūs gyvenate arti So. 
Bostone, kodėl neateiti pas 
mus pabandyti? Crown Coat & 
Apron Suppiy Co., Ine., 32 Al- 
ger St., So. Boston, (arti An- 
drew Sąuare). Apron Suppiy 
Co., Ine., 32 Alger SL, So. Bos
ton, (arti Andrew Square).

(29-4-8-11)

Valgomų Daiktu Krautuves

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į biię kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

48 Crescent Avenue
Tdephone COLumbus 6702

29 Scrrin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Perims Matėt
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120. So. Boston

Res. Šou 3729 Šou 461S

LMiuaiJanFumitureCo.

326 * 328 West Broadway
So. Boston* Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Suma
MOTERIS PAGEDBININKa 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Avė 
re’ COEombtft 253’NOVENA prie 8v. PrancMkaos Aaytiečia. Kaina............. ............15c.

NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina,------------------- 20c.
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatines Pageltos. Kaina--------- 15c.
NOVENA už Sielas Skaistykloje. Kaina ------------------------------— 20c.
NOVENA Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c. CASPER

PUNERAt HOMS
187 Dorchester Street

South Boston, Mass

loseph W. Casper
(KASRERAS) 

uaMotuvių Oirektoriua »» 
Batsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaJcti 
Koplyčia termenims Dyka' 

r«l ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3990

ZALETSKAS
FUNERAL HOMS

584 East Broadway



Antradienis, Gruodžio 29, 1942
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DARBININKAS

L. VYČIŲ ORGANIZACIJA Ir 
JŲ REIKALAI

NAUJŲ NARIŲ VAJUS

L. Vyčių Centro valdybos po
sėdy, lapkričio mėnesy, nutar
ta skelbti naujųjų narių vajų 
prededant su sausio 1 d., 1943 
ir baigti kovo 31, 1943, Nutari
mas padarytas, bet vajaus pro
blema labai sunki. Štai kodėl:

Žiaurusis pasaulinis karas, 
sudrumstė visų ramybę, šis ka
ras skaudžiai palietė jaunimą 
ir, Lietuvos Vyčių organizaci
ją. Visiems aišku, kad vyčių 
organizaciją sudaro didžiumo
je jaunimas ir iš jų didžiumą 
palietė karo tarnyba. Aišku, 
kai organizacijoj narių skai
čių savaime sumažino. Nors ne
visi tinkami tarnybai, vienoj 
likusiuose vyrauja pesimizmas, 
ir tas paralyžuoja organizaci
jos veikimą.

L. Vyčių organizaciją sudaro 
tik per du tūkstančius narių. 
Tad visiems suprantama, kad 
daug dar palaido — neorgani
zuoto jaunimo. Kad palaikyti 
organizacijoj narių skaičių ir 
veikimą, reikalinga užpildyti 
išėjusių j karo tarnybą vietas 
tais, kurie dėl per jauno, ar per 
seno amžiaus yra naminiame 
fronte. Tokių žmonių turime 
labai daug ir, jei visus juos į 
organizaciją prirašytume, tai

Nutarta užprašyti šv. mišias 
už žuvusius arba kurie žus na' 
rius kareivius. Taipgi nutarta 
pirkti draugijos vardu kapi-

.i ■ LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

kovoja kur nors tolimuose 
kraštuose ir stato savo gyvybę, 
kad užtikrinus mums laisvę.
Todėl atsidėkojant jiems, mes 
stokime į talką jų numylėtai 
organizacijai — L. Vyčiams.

KOKIU BŪDU GALIME 
PADĖT It

Didžiai gerbiamieji kunigai 
gali labai daug padėti raginda
mi jaunimą priklausyti prie L.

'Vyčių, ypač merginos reiktų 
raginti, nes jų karo prievolė 

.tiek daug nepalietė.
Pasaulionys vadai, gali daug 

padėti patys prisirašydami ir 
prirašydami savo šeimynas bei 
draugus.

Skelbiant naujų narių vajų, 
skelbiame ir “senųjų”.

L. Vyčių organizacijoje pri
gijo labai nepageidaujamas 
paprotys, būtent: apsivedę na
riai už metų, kitų išeina iš or
ganizacijos. Tai labai blogas Į grįtas judamųjų paveikslų artistas Reginald Gardi- 
pavyzdys. Supratę ir išsilavinę I 
organizacijos vadovybėje, stai
ga palieka organizacijos vairą 
— veikimą ir, vadovybę paduo
da neišsilavinusiems organiza-i 
tyviniame darbe jaunuoliams.
Gi tie, neįpratę, padaro daug

nes ir jo sužiedotinė rusė Nadia Petrovą, tik po vedy
bų perkerta kraštą “karvojaus”.

iau tikras, kad organizaci- klaidų ir apsivylę nustoja ener-
jos nesumažėtų, bet padidėtų.

KAIP TAI ĮVYKDYTI? At
sakymas aiškus, kad tik nuo-

gijos Vyčiams dirbti.

Skelbiant “senųjų” narių va-1 
jų, nuoširdžiai kviečiu visus]

RYTIMIJ
VALSTYBIŲ ŽINIOS

širdžių pasidarbavimu L. Vy- tuos, kurie buvo nariais praei-l ŽUVO LDS NARIU SŪNUS
JUovmc t T.i Vile i a ii irvAiol entll- ; T Ičiams! Likusieji vyčiai entu
ziastai, deda ir dės pastangas, 
bet to neužtenka, nes jie negali 
pasiekti visų Amerikos konti
nentų ir visų L. Vyčių kuopų. 
Todėl reikalinga visų, kaip gar
bingųjų kunigų, taip pasaulio- 
nių vadų nuoširdi parama ir 
nuoširdus pritarimas jaunimui.

Man, kaipo pirmininkui, ten
ka nuoširdžiai kviesti visus į 
talką, kad padėjus mūsų liku
siam jaunimui gražiai darbuo
tis. Jųjų draugai, nariai-vyčiai

ty, grįžti vėl į L Vyčių organi
zaciją, įnešti daugiau lietuviš
kos dvasios mūsų jauniesiems 
Vyčiams ir kartu su jaunimu 
atjaunėti ir, padėti organizaci
jai pergyventi šiąt karo krizę.

Reiškiu vilties, kad visi ma
no prašymą ir kvietimą talkon 
maloniai priims. Baigdamas, 
linkiu visiems linksmų Naujų 
Metų!

Keamy, N. J. — Gruodžio 19 
d. pp. M. ir B. Kaukliai, ilga
mečiai LDS nariai, “Darbinin
ko” skaitytojai ir rėmėjai, ga
vo iš Karo Departmento, Wa- 
shington, D. C., pranešimą, kad 
jų sūnus, pirmas leitenantas 
Stasys J. Kauklys žuvo, lėktu
vui susidaužius, kur tai užsie- 
nyj. A. a. Stasys J. Kauklys 
buvo elektrikos inžinierius.

LDS Centro Valdyba reiškia 
gilią užuojautą žuvusio už

Pr. Razvadauskas,
L. Vyčių Centro Pirm

Jun8- Valstybių saugumą a. a.
Į i11 Stasio tėveliam pp. M. ir B.
» LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ j!|Kaukliam, visai

Į Brockton Wall Paper & Paint Co. j;
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WHOLESALE AND RETAIL 
WaU Paper, Paints and Varniškes

42 School St. Opp. City Hali
Telephone 7969

FREE..........................................................DELIVERY
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seimai ir jų 
giminėm. Lai Dievas priglau
džia savo amžinybėje a. a. Sta
sio vėlę!
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LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

Lakeli Furniture Company, Ine.
BENJAMIN ROSEN, Rep.

50 Center St., Brockton, Mass.
Telephone 600
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NEW BMTMt COMN.
Linksmų laimingų Naujų me

tų linkėtina visiems LDS na
riams ir “Darbininko” skaity
tojams ir katalikiško veikimo 
darbuotojams. Melskime Die
vulio, kad šiais metais suteik
tų pasaulinę taiką ir ramybę.

LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

Stetson Fud Corp.
Angliai — Koksai — Kūrenamas Aliejus

496 First St., So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 1540
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Šv. Jono Ev. draugijos valdy
ba 1943 m.:

Pirm. E. Mončiūnas; vice- 
pirm. S. šriupšas; fin. rašt. J. 
Baruolis; užrašų rašt. J. Bal
sis; ižd. S. Gaučis; iždo globė
jai — M. Balukonis ir J. Pet
raitis; raporteris A. J. Kaunie
tis; maršalka S. Paciekonis.

Raudonojo Kryžiaus Sky-Į S 
riaus Komisija: V. Bringa ir!i Į 
A. J. Kaunietis. Vienybės ko- i i Į 
misija: S. Gaučis ir M. Balu- 11 
kinas. Parko komisija: A. Ma- v 
tukaitis ir K. Valeckas. Lietu
vos Gelbėjimo komisija:
Balsis ir M. Balukinas.

Aitučiai Farmeriai

nuoširdžiai sveikina savo draugus ir prietelius.

455 Cross St., Bridgewater, Mass.

LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

J. DOYLE
For Bottled Lūįuors of Ali Kinds 

Call SOUth Boston 9252

303 W. Broadway So. Boston, Mass.

UŽUOJAUTA PONIAI 
J. EIDINTIENEI 

Šiomis dienomis, Brooklyn, 
N. Y., mirė a. a. J. Vasiliaus
kas, J. Eidintienės brolis. Jos 
rūpesčiu velionio kūnas buvo 
parvežtas į New Britain ir pa
laidotas iškilmingai iš Šv. An
driejaus bažnyčios Švč. Mari
os kapuose.

Lai būna amžina ramybė jo 
vėlei, ir užuojauta velionio se
sutei — poniai J. Eidintienei, 
kuri yra uojĮ rėmėja viso ka
talikiško ve&imo.

Laidotuvių direktorium buvo 
A. P. Karlonas. T. M

IŠ DARBININKŲ 
GYVENIMO

Šiais laikais kas tik nenori, 
tai nedirba. Darbų daug, dirb
tuvės visos dirba pilną laiką, 
kaikurios ir po tris šiftus. Šia 
proga pasinaudoja ir daugu
ma moterų; dirba dirbtuvėse 
įvairias valandas, kitos užima 
ir vyrų darbus ir gauna vyriš
kas algas.

Dauguma dirbtuvių davė sa
vo darbininkams ir bonus prieš 
Kalėdas. Bet pragyvenimo są
lygos aukštos, valdžios taksos 
aukštos, artėja mokėjimo lai
kas, tai ir netenka darbinin
kams daug ką sutaupyti. Mė
sos ir sviesto trūkumas ir ne- 
visur gali gauti; butų trūku
mas. Atvažiavusiems iš kitur 
visai neįmanoma gauti kamba
rius.

Dė! stokos gaso, transportą

HARTFORD, CORK.
Kalakutas praneša, kad pra

ėjus Padėkonės dienai ir Šv. 
Kalėdom ir pavojus kalaku
tams sumažėjo. Taigi Kalaku
tas užtikrina, kad dabar, ypač 
su Naujais Metais, kaip ir se
niau, “Darbininkas” gaus dau
giau žinių iš šios kolonijos.

Redakcijos prieraSas. Džiau
giamės, kad p. Kalakutas pasi
žada daugiau rašyti žinučių iš 
Hartfordo. Tikimės, kad ir ki 
ti Hartfordo lietuvių korespon
dentai padarys Naujų Metų re
zoliuciją rašyti kodaugiausia 
žinių į “Darbininką”.

Sveikiname ir linkime 
mingų Naujų Metų!

cija busais gan pasunkėjo.
Bet darbininkai pasiryžę vis

ką pergyventi, kad tik laimė
jus karą ir pasauliui laisvę ir 
taiką.

RAUDONOJO KRYŽIAUS
LIETUVIŲ SKYRIUS

Jau beveik metai, kaip šis 
skyrius veikia. Daug ką yra 
nuveikęs ir suteikęs aukų A- 
merikos Raudonajam Kryžiui. 
Pradžioje tą skyrių sudarė 
vien moterys ir merginos. Jos 
siuvo, mezgė ir kitokius darbus 
dirbo Raudonajam Kryžiui. 
Gruodžio 17 d. š. m. skyrius 
praplėtė savo veikimą, įtrauk
damas į jį visų lietuvių drau
gijų atstovus, po du nuo kiek
vienos draugijos. Susirinkimą 
vedė dabartinė Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Lietuvių sky
riaus pirm. Valerija Kauniety
tė. Nepribuvus raštininkei, raš
tininku išrinktas adv. P. Mon
čiūnas; ižd. C. Sirvienė.

Susirinkimas buvo rimtas ir 
pavyzdingas. Draugijų atsto
vai pritarė A. R. K. darbui.

Iš raportų sužinota, kad lie
tuviams kareiviams pasiųsta 
dovanos Šv. Kalėdoms, ir nuo 
visų gauta padėkos laiškai. 
Nutarta ruošti vienos dienos 
bazarėlį, vasario 6 d., 1943, 
lietuvių par. mokyklos svetai
nė, 339 Capitol Avė. Svetainė 
jau užimta. Leisti dovanas, vi
so 30, vardu Lithuanian Chap- 
ter of American Red Cross. Iš
rinkta komisija tam darbui.

Kitas skyriaus susirinkimas 
įvyks sausio 21 d., 1943, toj pa
čioj vietoj. Kviečiamos mote
rys ir merginos kiekvieną ket
virtadienio vakarą susirinkti 
siūti ir mėgsti pas pp. Giedrai
čius — Park Studio. Jau yra 
atvežta daug mašinų siuvimui, 
pp. Giedraičiai duoda vietą ir 
šilumą visiškai dykai.

Nepamirškite kito susirinki
mo, nes bus svarbus. Bus ren
kama valdyba 1943 m. Dabar 
valdybą sudaro šie: pirm. Va
lerija Kaunietytė; rašt. adv. P. 
Mončiūnas; ižd. C. Sirvienė.

Kalakutas.

lai-

ŠV. JONO E. DRAUGIJA 
Gruodžio 6 d. įvyko Šv. Jono 

Ev. draugijos metinis susirin
kimas. Padaryta daug gerų nu
tarimų. Ši draugija yra di
džiausia ir seniausia šioje ko
lonijoje. Štai svarbesnieji nu
tarimai: 1) Pirkti Karo Bonų 
už $10,000.00; 2) Paaukoti A- 
merikos Raudonajam Kryžiui 
per lietuvių skyrių $15.00. Ki
tas šios draugijos susirinkimas 
.vyks sekmadienį, sausio 3 d., 
I vai. po pietų, parapijos mo- 
tyklos svetainėje. Kiti susi- 
•inkimai įvyks kiekvieną mė
nesį pirmą antradienį, 7:30 

vai. vakare, 339 Capitol Avė.
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LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

Brockton Hardrvare & Supply Co.
Buildėrs Hardware and Tools

r lumomg ntaring & citcmcai ouppites
Du Pont Paint Telephone 8130 Triplicate Wall Paper

34-36 Center St. Brockton, Mass.
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LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

Cambridge Bottling Co.,Inc.
Išdirbam visokios rūšies saldžius gėrimus tonic’us. 

Lietuviai remkite lietuvius, vartoki! mūsų saldžius gėrimus

CAMBRIDGE BOTTLING CO., Ine.
4—6 Berkshire St., Tel. Trowbridge 8374

CAMBRIDGE, MASS.
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LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

A. J. Namaksy
Real Estate and Insurance Appraiser 

Office Tel. ŠOU 0948

414 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole St. W. Roxbury, Mass.—Tel. PAR 1233-W
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LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

QUEEN ANN LAUNDRY, Ine.

Jei norite, kad Jūsų drabužiai būtų švariai išplauti, 
paveskite šį darbą mums. į
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, 7-9 Ellery St. So. Boston, Mass. Tel. Šou 2923
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LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

Diamond Cafe
Gabrielius P. Lucinskas, savininkas 

kviečia kaip vyrus, taip ir moteris pas jį užeiti.

305 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Sušvelnina 
raumenų skaus
mą ir leidžia 
tau pailsėti

Prastas darbas ir neramus miegas 
it apleistu raumenų skausmo, į- 
tempimo, skausmų nugaros, pečių, 
rankų ir kojų. Pridtk maloniai til
dantį ir tvelniai sustiprinantį 
Johnson's Red Cross Kompresų 
prie skaudančios dalias ir jausk 
kaip jis sutvelnina skausmų ir lei
džia tau paiiatti.
Produktas Johnson A Johnson, pa
saulio didžiausios itdirbystčs chi- 
rurgitkų tvarstų.

JOHNSONS
m

PLASTER

LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

BLINSTRUB'S
V Mage and Grill

Mes esame specialiai pasiruošę pasitikti svetelius bei 
viešnias ir juos nuoširdžiai pavaišinti skaniais valgiais 

ir gardžiais gėrimais.

Turime Specialias Gražias Programas 
Kviečiame Visus!

Kampas D Street ir Broadway,
So. Boston, Mass.

Rezervacijas galima užsisakyti
Telefonu ŠOU 4535




