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ĮVAIRIOS žinios
c

Prezidentas [sakė Streikieriams'
Grįžti Darban

VVashington, sausio 21 unijos duoklės buvo pa- 
— Prezidentas įsakė ang- keltos 50 centų daugiau, 
lių kasyklų streikieriams 
tuojau grįžti prie darbų, ninku 
o jei ne. tai bus imtasi 
prieš juos griežtų priemo- iš unijos pašalinti, jei ne
rių. Tačiau daug streikie- 
rių nepaklausė prezidento 
įsakymo. Jie reikalauja, 
kad valdžios paskirtas ko
mitetas ištirtų jų reikala
vimus ir nusiskundimus.

Anglių Kasyklų Darbi- 
Unija pereiškė 

streikieriams, kad jie bus

paklausys Prezidento įsa
kymo. Dvylika tūkstančių 
darbininkų streikuoja.

Senatas Patvirtino Kainų 
Tvarkytoją

Kasyklų darbininkų u- 
nijos vadas Lewis ir val
džios komitetas streiką 
pasmerkė, nes sutartis su 
kompanija padaryta iki 
balandžio 30 dienos. Dar
bininkai reikalauja dides
nio atlyginimo: jie taip 
pat reiškia protestą, kad

VVashington. D. C., sau
sio 21 — Jung. Valstybių 
Senatas patvirtino Prezi
dento Roosevelto paskir
tą Prentiss Brown kainų 
tvarkytoju. Kaip žinoma, 
kainų tvarkytoju buvo 
Leon Henderson. kuris 

, rezignavo.

PASIUNTĖ 2600 AMERIKOS
LĖKTUVŲ RUSIJAI

i

VVashington. sausio 21 įsteigti naują Tautų Są- 
— Pranešama, kad iš A-'jungą, bet visai kitais pa- 
merikos jau pasiųsta So-! grindais, negu buvo pir- 
vietų Rusijai 2600 lėktų-“moji.
vų. Rusijai pasiųsta dau-, Lloyd George sako, kad 
gi.au lėktuvų, negu Angli-! Tautų Sąjunga buvo gė
jai ar kitai valstybei. So-!ra, bet ji buvo išardyta 
vietų Rusija kovoja prieš Jung. V., Anglijos ir Pran- 
vokiečius Amerikos gink-cūzijos nevykusia politi- 
lais. j ka.

------------- i “Mes atsisakėme ginti 
Siūlo Steigti Naują Tautą iAbisiniją> mes nesava1^- ivMiiį me japOnų mes atsisake-

5ąjungą me įsimaišyti į Ispanijos
----------- karą, todėl ir žlugo Tautų 

Londonas, sausio 21 — Sąjunga", sako Lloyd Ge-
David Lloyd George siūlo orge.

Iš Alijantų Centro Šiau
rės Afrikoj, sausio 21 — 
Marcei B. Peyrouton, 
naujas Algerijos genera- 
lis gubernatorius. spau
dos konferencijoj pareiš
kė, kad susitarimas ir vie
nybė tarp visu prancūzų 
yra Prancūzijos viltis. 
Tačiau jis nežinąs kada 
gen. Charles De Gaulle, 
Kovojančių Prancūzų va
das, ir gen. Henri Honore 
Giraud. vyriausias komi- 
sijonierius Prancūzų 
Šiaurės ir Vakarų Afri
kai, turės pasitarimą.

Naujas generalis guber
natorius, užėmęs vietą, 
pažadėjo padaryti per
mainas administracijoj.

Prancūzų tautinis ko
mitetas, kuris, kaip jau 
buvo pranešta, yra pada
ręs taikos sutartį su ko
munistais. sako. Kad pas
kyrimas Marcei Peyrou
ton generaliu gubernato
rium Šiaurės ir Vakarų 
Afrikos sumažina 
greitam susitarimui 
vienybei.

Kol kas nei Britų
riausybė, nei Jung. Vals
tybių nėra pasisakiusios 
dėl Marcei Peyroutan pa
skyrimo.

Kaip žinoma. Šiaurės ir 
Vakarų Afrikoj tebega
lioja įstatymas prieš žy
dus ir taip pat tebėra ka
lėjimuose arba koncen
tracijos stovyklose peliti
niai kaliniai.

DARBININKAS

vy- Jeigu Mussolinio statula būtų turėjus kojas, tai ti
krai jis būtų pabėgęs iš Benghasi su Rommelio armija, 
kai britų aštuntoji armija sutriuškino ašies frontą E- 
gipte.

s

Alijantai Triuškina Japoną Karo 
Jėgas Pietiniame Pacifike

2

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, sausio 23 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa. Prašome pasukti savo ra
dio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis gražių lie
tuviškų dainų, muzikos ir pranešimų iš WC0P stoties, 
Boston.

Gerb. Biznieriai skelbkite savo biznius, Draugijos 
savo parengimus, pavieniai asmenys praneškite per 
radio apie mirimus, vedybas, sukaktuves ir tt. Skel
bimus ir pranešimus galite priduoti asmeniai, tele- 
phonu arba siųsti šiuo adresu: DARBININKŲ RADIO, 
366 W. Broaway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.

Rusai Veržiasi Į Ukrainą

Nutraukė Santykius Su 
Vokietija

Prancūzai Susisiekė Su Britų 
Karo Jėgomis Afrikoje I

sausio 
vyriau- 
nutarė 

su

Rommel’iui Pavojus Didėja
Londonas. sausio 20 —'maršalo Rommel karo jė- 

Kovojančių Prancūzų ka-'gos jau kraustosi iš Tri- 
ro jėgos iš Pusiau ja jos poli į Tunisijos frontą. 
Afrikos smarkiai pasiva-i Šiaurvakarinėje Tunisi- 
rė šiaurės link ir susisie- jos dalyje Ašies tankų jė- 
kė su Britų aštuntąja ar- gos pasivarė 7 mylias pir
mi ja, kuri yra jau arti myn.
Tripoli. Tuo pačiu laiku’ 
Britai nuskandino 14 A-! 
sies laivų Viduržemio jū
roje per pirmąsias tris 
dienas šios savaitės.

Rommel’io karo jėgoms' 
susidarė rimtas pavojus. 
Britai ir prancūzai stu
mia nacius iš

Britai Atidavė Pagarbą 
Žuvusiems Nacių 

Lakūnams

Londonas, sausio 21

Santiago, Chile, 
21 — Čilė (Chile) 
sybė balsavimu 
nutraukti santykius 
Vokietija. Iš pietų Ameri
kos valstybių tik Argenti
na dar palaiko santykius 
su Vokietija, visos kitos 
jau prisidėjo prie Suvie 
nytų Tautų.

Alijantų bomberiai vėl 
bombardavo Lae aerodro
mą, kur sukėlė gaisrus.

Nuskandino Penkis Japoną 
Laivus

VVashington, sausio 21 
— Amerikos karo vyriau-

Į
I

I

Hul! Giria Čilės Akciją

tai

Iš Alijantų Centro, Aus
tralijos, sausio 21 — Ali
jantų kovotojai džiunglė
se taip smarkiai ir greitai; 
veikia, kad1 jie nei neturi! 
laiko suskaityti priešo i 
žuvusius. Alijantai smar-j 
kiai suspaudė priešo jė-j 
gas Sanananda Point apy-; 
linkėję, Naujoj Gvinėjoj.Į 
Tuo pačiu laiku Alijantų:
bomberiai puolė kitus 10 sybė praneša, kad Pacifi- 
punktų, taip kad dabar j ko vandenyne, šios šalies 
yra apsupta beveik visa povandeniniai laivai nus- 
Pietinio Pacifiko apylin-į kandino penkis japonų 
kė. j laivus. Nuo karo pradžios

Visuose punktuose ja-,nuskandinta 170 japonų 
ponai suskaldomi. laivų.

NACIAI DAR 4 KARTUS
BOMBARDAVO LONDONĄ

Maskva, sausio 21 —So- vos, ir rusai nėra suvargę, 
vietų Rusijos raudonoji bet puola nacius ir fašis- 
armija visu smarkumu tus su didesniu žiauru- 
varosi artyn Kharkovo, m u”, 
didžiojo plieno fabrikų 
miesto, Ukrainoje. Vokie
čių armija atsirado tose 
vietose, kur buvo 1941 m.

Sovietų rusai skelbia, 
kad į savaitę laiko, jie pa
ėmė 52,000 vokiečių į ne
laisvę. Taip pat praneša
ma, kad nacių kareiviai 
esą labai suvargę ir pasi
duodą be didelių pasiprie
šinimų, kitus gi rusai ap
supa ir nužudo.

Vokiečiai buvo apsupę 
Leningradą ir per septy- 
niolilcą mėnesių jį išlaikė, 
bet dabar rusai prasiver
žė pro jų linijas ir pasiekė rekordavo 
miestą.

Iš Berlyno per radio pra- apie padėtį arti Leningra- 
nešama, kad sovietų rusų do, kur Sovietai yra pas- 
puolimai yra rimti ir pa- kelbę, jog apgula yra nu- 
vojingi vokiečiams. Buvo imta: 
skelbiama: “Kova prieš “Stiprus priešo puoli- 
sovietus, tai kova prieš mas į pietus nuo Ladoga 
didesnį skaičių kareivių ir ežero sugriuvo laike prie- 
prieš gausesnius ir didės- šo kautynių. Vietiniai įsi- 
nius karo ginklus”. laužimai į vokiečių linijas

Vokiečiai Rusijoje da- yra paimti arba suskaldy- 
bar tik kiek išgali ginasi ti į priešo grupes”.
nuo rusų. Italijos fašistų Vadinasi, naciai užgin- 
vadas pareiškė savo žmo- čija Maskvos žinias apie 
nėms, kad dabar “Rusijo- Leningrado apgulos pra- 
je eina žiauriausios ko- šalinimą.

PRIEŠO ŽINIOS

Vokietijos nacių vy
riausioji vadovybė prane
ša, kad “Stalingrado gy
nėjai”, nors kenčia “rim
tą vargą”, tęsia “atkaklų 
savęs apsigynimą prieš 
visus Sovietų puolimus”. 
Jie yra likučiai tų dvide
šimt dviejų divizijų, ku
rias, kaip Maskva prane
šė, yra apsupę Stalingra
de.

Komunikatas, kurį už- 
Associated 

Press, praneša taipgi ir

v •

NUŽUDĖ 1032 JAPONUS 
GUADALCANALE

Washington, sausio 21 
— Amerikos karo vyriau
sybė praneša, kad Gua- 
dalcanale, Solomons salo
se per penkias dienas nu
žudyta 1032 japonai.

Čilės Senatas Užgyrė 
Santykiu Nutraukimą

bus naudinga karo laimė
jimui”.

Pirmiau buvo sakoma, 
kad Roma nebus bombar
duojama, nes joje randasi 
Vatikanas.

Jung. Valstybių Lėktuvai 
Puolė Priešo Bazes 

Burmoje
Santiago, Chile, sausio' 

21 — Kaip tik Čilės vy
riausybė nutarė nutrauk
ti santykius su Ašimi ir 
prezidentas Juan Antonio 
Rios paskelbė per radio 
visuomenei, Čilės Senatas 
30 balsų prieš 10 užgyrė kiečiai 
valdžios žygį.

New Delhi, India, sausio 
21— Jung. Valstybių sun
kieji bomberiai puolė už
grobtą Bassein, Pietvaka
rinėje Burmoje ir padarė 
nuostolių. Taipgi Ameri- 

per pastarąsias 
Į dvi dienas, bombardavo 
(priešo pastatus Kaming’e, 
Šiaurinėje Burmoje. Su
kėlė nemažai gaisrų.

Londoną. Iš perlėkusių 
vandenyną bomberių Bri
tai nušovė mažiausia 13. 
Britai prarado du bombe- 
riu, kurių vienas lakūnas 
išgelbėtas.

Londonas, sausio 21 — 
Dienos metu Vokietijos 
naciai bombardavo Lon
doną. Padaryta nuostolių. 
Užmušta 34 vaikai. Sako
ma, kad 13 vokiečių lėk
tuvų buvo nušauta.

Washington, D. C., sau
sio 21 — J. V. valstybės 
sekretorius Hull užgiria 
Čilės vyriausybės nutrau
kimą santykių su Ašies 
jėgomis, ir skaito 
svarbiu dalyku.

Čile yra 20 iš 21 Ameri
kos respublikų, kuri nu
traukė santykius su Aši
mi.

Karėje yra šios: Jung. 
Valstybės, Meksika, visos 

; Amerikos, 
Brazilija (Brazilija nėra

................ „ iš Libijos. Sa- D"11' trys lakūnai kurie .....  
koma, kad Britai pasieks J’“v0 uzmustl; įaaa J'i Karėje y 
Tripolį pirmiau. negu lėktuvus nušovė laike Valst ybės> 
Rommel suspės suorgani- Puollmo Padienio ry- Centralinės

- , j tą, tapo palaidoti vakar p ■■________

neparodė didelio Pietrytinėje Anglijoje su paskeibUsi karo Japoni- 
• ‘ Virini atitinkamomis ceremoni-1 . _ .

mio jūroje, kada Alijantai J?m,suNac,1 'akunV kar- 
puolė jų laivus. Spėjama. stal.,buvo. apdengti su 
kad Ašis bando ištraukti ^a^ikos ženklais, 
•savo jėgas iš Tripolitani- la.kuna3 Pydami 
jos ir Tunisijos. Morocco ve J*ar .. 
radio Draneša kad naciu1 ZuvusieJ1 naciai _____ Išneša. kaJ nacių ,.Geiežinį Kryžių”

zuoti savo karo jėgas 
Ašis t

pasipriešinimo 1

I

su
Britų* 
atila-

Kaip Buvo Palaidotas 
A. A. Rašytojas K. Binkis

Gi v e enough
* ♦♦

* JF ** JF *♦F
r ♦ ♦

...soon enough!
»osron UNtrto

nešiojo 
(Iron 

Cross). Iš jų vienas buvo 
leitenantas. 21 metų am
žiaus; viršila. 23, ir pus- 
kar įninkąs, 18. Britų oro 

'jėgų viršininkai ir lakū
nai atidavė militarę p<x- 
garbą.

Prie kapų stovėjo dide
lė minia, tarp kurios daug 
civilio apsigynimo darbi
ninkų. RAF kapelionas 

i atlaikė pamaldas.

jai), Kuba. Haiti ir Domi
nikonų Respublika.

Nutraukė santykius: vi
sos Šiaurės, Centralinės 
ir Pietinės Amerikos, iš
skyrus Argentiną.

Pasiuntė 4600 Lėktuvą 
Rusijai

VVashington, D. C., sau
sio 21 — Jung. Valstybės 
ir Didžioji Britanija pa
siuntė Rusijai 5800 tankų 
ir 1600 lėktuvų, praneša 
“lend - lease” administra
cija, su pažadėjimu, kad 
pagalba Sovietams “dar 
daugiau padidės 1943 m.”

Londonas, sausio 21 — 
Naciai keturis kartus 
bombardavo Londoną 
nakties metu. Tačiau ne
padarė nuostolių, kokius 
jie padarė dienos metu. 
Nacių bomberiai, kurie 
bombardavo Londoną va-įdotuvių religinės apeigos 
kar dieną, pataikė numes- k,,,m i<»ninO RoJ.
ti bombas ant mokyklų, 
kur griuvėsiuose žuvo 31 
vaikas ir trys mokytojos. 
Taipgi dar 30 vaikų nesu
rado. Spėjama, kad jie 
taip pat bus žuvę. Kelioli- 
ką sužeista.

Naciai tuo labai didžiuo
jasi. Jie skelbia, jog daug 
jų orlaivių pasiekė Lon
doną. Tikrenybėje gi tik 
25 bomberiai perlėkė van
denyną ir tik šeši pasiekė

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas iš Europos pa
pildomai praneša, kad lai-

buvo atliktos Įgulos Baž
nyčioje Kaune. Pamaldas 
atlaikė ir pamokslą pasa
kė kan. A. Sabaliauskas. 
Prie kapo kalbėjo rašyto
jų draugijos pirmininkas 
Faustas Kirša. Draugų- 
bičiulių vardu kalbėjo An
tanas Miškinis. Teatrų 
vardu Stasys Santvaras 
ir Antanas Bružas. Artis
tas Stasys Pilka padekla
mavo velionies eilėraštį 
“Gyviesiems”.

Britai Bombarduosią Romą

iLondonas, sausio 21 — 
Anglijos užsienių reikalų 
ministras Anthony Eden 
pareiškė: “Mes nepabejo
sim e bombarduoti Romą 
visu žiaurumu, jei karo 
padėtis parodys, kad tai.

ForVictory •••

U. S.DEFENSE 
BONDS 
STAMPS

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
iviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

P.

Perkins Markei
Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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PRENUMERATOS KAINA

Kova Už Vaikus

3
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•ganizavo specialistus: — 
; chemikus, mechanikus, 
Į siuvėjus, kurpius ir kitus

— Šauksmas ĮPasauli Dėl Lietuvos Kančių. — Lietuviška Trobelė Paryžiaus Parodoje. — Kai Vieton lauktų ^“"uetuvą^adėt^ka! 
50.000 Dolerių, Gauna 300.000. — Dešimts Tūkstančių Lietuvių Hew Ysrko Demonstracijoje.—Milijonas Parašų ro nuniokotam kraštui at- 

Už Lietuvos Nepriklausomybę.

z *• DARBININKAS

KAIP SENIAU USA LIETUVIAI DIRBO DĖL LIETUVOS LAISVES

_________ «>-
Jau čia pat — netoli — 

minėjimas 25 m. sukak-

klausomybės paskelbimo.
. Nors tėvų žemę išeiviai 
į lietuviai buvo palikę už 
vandenynų, bet ji jiems 
visada buvo taip artima ir 
kiekviena Lietuvos nelai
mė visada rasdavo tiek 
daug atgarsio USA lietu
vių tarpe. Sukakties pro
ga, pasinaudodami prof.

.. $4.00 ties nuo Lietuvos nepri- $2.00 - - - - - - - ■
$5.00 į

i
I
I

I

Give Enough... Soon Enough

Viena įžymi Amerikos katalikų grupė, kalbėda
ma apie krikščioniškų principų vykdimą busimoj tai- m. Biržiškos surinkta me- 
kos konferencijoj, padarė šitokį pareiškimą: džiaga, prisiminkime ke-

“Jei mes kovojame už atgaivinimą krikščioniškų lėtą faktų.
principų ir už tokią taiką, kuri tuos principus patik
rintų bei garantuotų, tai mes tikimės busimoj taikos

I

Milijonai Vargo Ka- 
konferencijoj turėti tokius atstovus, kurie yra palan-; nuiojamiems Broliams 
kūs krikščioniškų tautų troškimams... Mes pageidau
jame, kad mūsų apšvietos vadovybė nebūtų terorizuo
jama pagoniškos kultūros propagandistų, kurie sie
kia uždrausti religinį ir dorovinį vaikų auklėjimą, ne
atsižvelgiant nė į tai, kad tėvai ir globotojai to pagei
dautų”. nal^UU

Toks katalikijos vadų pareiškimas nėra iš piršto -^-į m Amerikos lietu- 
išlaužtas. Jie vadovaujasi ne kokia įsivaizduota bai
me, bet grynais faktais, 
stebi gyvenimą ir negali nematyti, kad eina platus 
bruzdesys suvalstybinti vaikus ir jaunuomenę, ištrau- ne be pagrindo K. Gineitis 
kiant juos iš tėvų globos. Sunku suprasti tų agitato- savo knygoje apie Ameri- 
rių tikslus. Juk užginant vaikams religiniai auklėtis, kos lietuvius sako: 
jie elgiasi taip pat,‘kaip diktatorinių valstybių vadai, — jei ne jų doleriai, ku- 
prieš kuriuos Amerika taip sunkiai dabar kovoja. rių keliolika milijonų į-

Tas busimojo jaunuomenės auklėjimo klausimas plaukia į Lietuvą, kažin 
Anglijoj jau atvirai yra statomas. Katalikų Episkopą- ar mes būtume turėję li
tas buvo ten priverstas griežtai pasisakyti prieš pago- tų. 
niško auklėjimo šalininkus. Numatoma, kad ir pas 
mus tas klausimas ankščiau ar vėliau iškils. Kai ku
rie neatsakingi pasaulio “tvarkytojai” yra užsispyrę 
visiškai išvaryti iš gyvenimo religiją ir krikščionišką
ją dorovę. Jie užsimerkia į tą pasibaisėtiną faktą, kad 
šis barbariškas karas kaip tik ir dėlto iškilo, jog šių 
dienų diktatoriai paneigė kirkščionybės principus ir 
savo valstybėse įgyvendino gryną stabmeldišką be
dievybę. Jie seniai jau būtų atlikę barbariško žudy
mo darbą, bet suaugusių ir nusistovėjusių piliečių ne
pajėgė urmu į savo pusę pakreipti. Tad pradėjo nuo

- vaikų, kuriems savotiškai išauklėti ir išauginti pri
reikė ilgoko laikotarpio — 20 metų. Kai jų fanatiškai 
ir bedieviškai auklėjami “ereliukai” užsiaugino spar
nus, tai ir prasidėjo kruvina pasaulinė karionė — dik
tatorių rugiapiūtė. Deja, nuo tos piūties jiems pa
tiems tenka atsirūgti. Muša, bet ir patys gauna į kai
lį. Rodos užtektų tos pamokos visiems diktatorių gar
bintojams. Bet yra ir tokių, kurie prieš diktatorius 
kovoja, o bet gi jų metodus beprasmiškai norėtų pasi
savinti. Kokie jų sumetimai ten bebūtų — gryna kvai
lystė, ar gudri išdavystė — mes negalime abejingai 
žiūrėti į jų pasikėsinimus — ištvirkinti ir subedievinti 
mūsų vaikus ir jaunuomenę. Jaunoji karta tai mūsų 
karščiausia viltis ir brangiausias turtas. Visomis pa
jėgomis turime kovoti už jų tikybinį ir moralinį auk
lėjimą, kad nepakliūtų į plėšriųjų žudytojų nagus. K. sijos ministeriams,

Be raginimų ir be orga
nizacijų USA lietuviai, 
šiek tiek skatiko užsidir
bę, skubėjo padėti varge 
likusiems ar nelaimės iš
tiktiems giminėms. Aps
kaičiuojama, kad vien

viai nusiuntė savo pažįs-
Katalikų visuomenininkai tamiems ir giminėms apie

1.800.000 dolerių. Todėl
se-Namų išsiilgę vaikinai kovos fronte atydžiai 

ka, kaip gyvena jų mylimieji namų fronte. Tų vaiki
nų moralė tiesioginiai remiasi ant paramos, teikiamos 
Didžiojo Bostono Suvienytam Karo Fondui, kurio 
kampanija sukelti $7,800,000 prasidėjo ketvirtadienį, 
sausio 21 d.

toriams, redaktoriams ir ka po 12c. tautos reika- 
kitiems veikėjams. USA lams, kuriais remia lietu- 
lietuviai daug prisidėjo, vius moksleivius, 
kad 1900 m. pasaulinėje vius kankinius, 
parodoje Paryžiuje buvo kovą, kultūrinius suma-

• - - - -r-k V T , • •

Prieš Pasauli Skelbia 
Lietuvių Patirtas

Skriaudas
t**** ------ ’ -ZJ ------------------------------------------------------ -------------------------

Caro ^žanjdarų » valdomoj įrengtas lietuviškas sky- nymųs. Panašų nuolatinį 
Lietuvoj buvo daug rius — trobelė, skur diag- mokesnį įsivedė mūsų 
skriaudų ir ašarų. Ameri- ramomis, atatinkamų Sus. Liet. R. Katalikų A- 
kos lietuviai jau 1891 m. knygų rinkiniais buvo pa- merikoje, kurio surink- 
turėjo didelius mitingus vaizduota spaudos drau- tais pinigais gražiai buvo 
Baltimorėje, kur “prieš dimas Lietuvoje. Ši paro- palaikomos liaudies švie- 
maskolių terionybes Lie- da labai išgarsino Lietu- timo draugijos Lietuvoje: 
tuvoje” kalbėjo dr. Cohn, vos vardą ir kančias, 
kun. A. Burba ir Dr. J. 
Šliupas. Jų kalbos išspau
sdintos angliškai ir iš
siuntinėtos po pasaulį. 
1893 m., kai Amerikos lie
tuvius pasiekė žinia apie 
Kražių skerdynes, buvo 
suorganizuotos gedulin
gos pamaldos, didžiulės 
demonstracijos ir stipriai 
ta neteisybė kelta spaudo
je. 1897 m. išspausdinta 
1.000 egzempliorių kny
gos apie lietuvių padėtį 
rusų valstybėje ir tas lei
dinys net išplatintas Ru-

, sena-

Apsideda Mokesčiu 
Dėl Lietuvos

Amerikos lietuviai ne 
tik rinko aukas sergan
čiam Dr. Vincui Kudirkai 
sušelpti, ne tik per 12 me
tų — iki mirties — globo
jo Argentinos ligoninėje 
besergantį rašytoją A. 
Vištelį, bet savo suvažia
vimuose apsidėjo nuolati
niu mokesčiu Lietuvos 
reikalams. Taip jau 1902 
m. SLA įveda “tautiškus 
centus”— kiekvienas mo-

v •

Gero Darbo Geri Vaisiai
Pagal vieną prancūzų apysakaitę

Vanduo kilo. Žmona, aprėdžiusi mažutė
lius tamsoj, spaudė juos prie savęs, visa vir
pėdama, pasislėpusi su vaikučiais pačiam 
aukšto gale, kuo toliausiai nuo kopėčių, įbe
dusi akis į skylę, pro kurią galima čion už
lipti, pro kurią, kaip ji mąstė, puls juos įnir
tusi upė.

— Tėvai! — kartkartėmis šaukė ji — lipk 
čion! Ką tu ten darai žemai?! —

— Tuoj! tuoj! Tik leisk man dar išgelbėt 
iš vandens, ką dar galima išgelbėt!

Jis brido, turėdamas vandens jau ligi ke
lių, ant pečių susikrovęs patalynę, ir užlipo 
pas savuosius.

Pradėjo brėkšti. Žvejys priėjo prie mažu
čio langelio gale aukšto ir žvilgterėjo, kur jo 
laivelis. Laivelio nebebuvo: vanduo jį, matyt, 
panešęs. Dangus taip apsiniaukęs, jog nega
lima griežtai pasakyti, kelinta galėtų būt va
landa.

Žvejys pasižvelgė aplinkui: visas slėnis — 
viena plati, sriauni, pikta upė, rūsčiai šniokš
čianti, viską verčianti ir, pagavusi į savo

sūkurius, smarkiai nešanti pavandeniui: pa
gautus rąstus, pavirtusius trobesius, paplau
tas tvoras...

O vanduo vis tvįsta... Be galo sunki tyla. 
Toj tyloj tik girdėti lietaus pliuškenimą, u- 
pės šniokštimą, skaudų vėjo verksmą... Ir 
juo gūdžiau klausytis, kaip verkia kertėj 
mažutėliai ir jų motina, kuri per ašaras kal
ba rožančių... Kad bent pasigirstų iš tolo 
koks žmogaus balsas! Bent kokio šunelio šu
lo jimas!.. Bet ne! Gūdžioj tyloj girdėti vien 
duslų įnirtusios gamtos alsavimą...

Žmona, pertraukusi maldą, priėjo prie ko
pėčių pažiūrėti.

— Vai! vanduo! vanduo! — sukilo ji ir šo
ko atgal prie savo vyro, lyg ieškodama pa
galbos nuo mirtingo priešo.

Iš tikrųjų, vanduo besąs jau pakilęs iki 
paskutiniojo kopėčių laipto... Ar bekils to
liau? Ar išlaikys lūšna vandens rėmimą?

Vyras nieko neatsakė į moters klyksmą, 
tik ištiesė rankas, ir moteris padavė jam kū
dikius, kuriuos jis suvyniojo į vieną apdan
galą ir surišo paklodę.

Ir jie laukia, kas bus toliau, be žado nuo 
baimės... Ir niekas niekur, tur būt, nepamąs- 
to, koks pavojus jiems dabar gresia.

Iš visų pusių lig pat atkalnių vien vanduo.

sistatyti. Apskaitoma, 
kad vien prekybos ir pra- 

■ monės reikalams Ameri
kos lietuviai yra sudėję a- 
1 pie du milijonu dolerių, 
vis norėdami pagelbėti 
Lietuvai. Karui baigiantis 
lietuvių įvairios delegaci
jos lankėsi Vašingtone 
prez. Wilsonui ir kitų val
stybių ambasadoriams į- 
teikdamos reikalavimus 
atstatyti nepriklausomą 
Lietuvą. Amerikos mies
tuose įvairiomis progo
mis pradėta ruošti lietu
vių demonstracijos, kurs 
tūkstantinės lietuvių mi- 

^inios reiškė savo norą, kad 
Lietuva būtų nepriklauso
ma. Pvz., New Yorke de
monstracijoje dalyvavo 
10.000 lietuvių, nešdami 
plakatus, kurių viename 
buvo parašyta: “Kiekvie
nas lietuvis savo dvasioje 
yra Vytautas ir Kosciuš- 

i ka”.
Milijonas Parašų

Amerikos lietuviai drau
ge su šešiolikos kitų tau
tų atstovais Philadelphi- 
joje pasirašė pavergtų 
tautų deklaraciją toj pat 
salėje ir ant to paties sta-

________
čių mitingas, kuris parei
kalavo: i

— Išvyti maskolius Azi- 
jon, palikti Lietuvą lietu
viams, o Ukrainą — uk
rainiečiams. Tais pat me
tais, tik mėnesiu vėliau, 
Chicagoje Kat. Federaci
jos seimo proga buvo su
šauktas politiškasis sei
mas, kuriame dalyvavo a- 
pie 250 atstovų. Jie išnešė 
rezoliucijas, reikalaujan
čias kuoplačiausios auto
nomijos Didžiajai ir Ma
žajai Lietuvai, organizavo 
propogandą Lietuvos rei
kalu, parinko žmones, ku
rie veiktų per Vašingtoną 
diplomatiniu keliu, nuta
rė:
— Reikalauti, kad tarp

tautiniame Europos Tai-j 
kos Kongrese, kuris tai-: 
kys kariaujančias valsty-i 
bes, kad būtų įleisti ir iš
klausyti Lietuvos atstovų 
reikalavimai”. Buvo pas
kirti specialūs uždaviniai 
Gabrio vedamam lietuvių 
informacijų biurui Pary
žiuje, buvo numatyti žmo
nės kurie turėjo suorga
nizuoti Informacijų ^biuro Jurgis Vašingto

nas pasirašė USA nepri
klausomybės deklaraciją. 
Siunčiami delegatai į Tai
kos konferenciją, Wilso- 
nui įteikiamas memoran
dumas dėl Lietuvos lais
vės, prieš jam išvykstant 
į Paryžių, vėliau to me
morandumo buvo išspaus
dinta 100.000 -egzemplio
rių, išleidžiamas pirmu
tinis didelis Lietuvos že
mėlapis, išplatinama 1.- 
000.000 atvirukų su Lie
tuvos žemėlapiu, per Buo-

t 

Tęsinys 5-tame pusi.

i

skyrių Vašingtone. Be to! 
seimas įsteigė Tautosj 
Fondą finansavimui ko
vos už Lietuvos laisvę, 
kurs 1914-1917 m. per sa
vo 96 skyrius surinko 
94,767 dolerius. 1917-18 
m. organizuota A. lietuvių 
katalikų visuomenės rink
liava Lietuvos politikos 
reikalams vietoj laukia
mų 60.000 davė 300.000 
dolerių, o iš viso Tautos; 
Fondas 1914 — 1922 m.l 
surinko apie 600.000 dole
rių. Aukas rinkdamos ir 
kitais būdais Lietuvos rei
kalą rėmė ir kitos srovės.
Organizuoja Lietuvos 

Atstatymą
Kun. Milukas, kitų pa

dedamas suorganizavo 
fondą šelpimui nuo karo 
nukentėjusių lietuvių. 
Kard. Farley, vysk. Mun- 

Jau 1914 m. vasarą pa- delein, vysk. Dougherty ir 
gauti kiti tą reikalą parėmė, 

kovoie ir čia surinkta
šimtai tūkstančių dolerių. 

J:Negana to — buvo suda- 

ladelphijoje įvyko ben- J Bendrovė, kuri sukėlė pu
dras lietuvių ir ukrainie-!sę milijono dolerių ir or-

lietu- 
politinę

i

“Saulė”, “Žiburys”, “Ry
tas”, Lietuvių mokslo ir 
dailės draugijos Vilniuje. 
Amer. Liet. R. Kat. Fede
racija įsteigė Tautos iždą, 
kurs gražiai rėmė lietu
viškus reikalus.

Užsikūnis Didžiojo 
Karo Liepsnoms

vyko lietuviams 
daugiau draugų 
dėl savųjų žemių laisvės: 
rugpiūčio mėnesyje Phi- ryta Lietuvos Atstatymo

Vanduo pasirodė jau aukšto skylėj ir 
šliokšterėjo po kojų išsigandusiems kali
niams. Mirtis žvilgterėjo į akis. Ar išlaikys 
stogas ?...

Vėjas mostelėjo galingu sparnu — ir dide
lė banga iš oro lyžtelėjo stogo nugarą ir įsi
liejo iš viršaus pro plyšius...

— Na, dabar jau galas! — pabalusiomis 
lūpomis tarė vyras.

— Ne dar! — atsiliepė žmona — Imk juos 
ant pečių: jie nesunkūs!

Jis paklausė. Ir buvo jau metas, nes dar 
šliokšterėjo didžiulė banga, ir vanduo pakilo 
jiems iki pusės staibio.

Tėvas krimto sau lūpas, nežinodamas, ką 
bedaryti, nebkrutėdamas, lyg stabo ištiktas, 
su kūdikiais kukšteroj. Moteris, prisiglaudu
si prie jojo, ieškojo apgynimo prie jo krūti
nės. Didės ašaros riedėjo per žvejo skruos
tus.

— Dieve! Dieve! gelbėk mus! — dūksavo 
motina.

— Ant stogo! — sušnibždėjo vyras, įdavė 
vaikus motinai, praplėšė stogą ties kaminu, 
įšliaužė pro plyšį ir atsisėdo ant pat stogo 
viršūnės; paskui užvilko vaikučius ryšelyj ir 
padėjo žmonai užsiristi.

I Need Your Help!

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

Nors vanduo nuo jų kojų bebuvo per kokį 
metrą, tačiau tam kartui pavojus truputį at
sitolino, jie sėdėjo sausumoj, nes ir lietus 
nebelijo. Jie lengviau atsiduso...

Bet kas bus, jei vanduo ir toliau kils? ar
ba jei stogas neišturės?... Baisu ir pamąsty
ti... Kad bent kas, juos prisiminęs, atplauktų 
gelbėti!

Vyras, įsikibdamas į kaminą, atsistojo 
paveizėti Gargždų linkui, ar ko nematyti. 
Vilties tebuvo labai maža. Kam kas darbo, 
kad žvejį gali vandenys apsemti? Pagaliau 
tokioj valandoj apie juos niekas gal ir nepa- 
mąstys: yr daug artimesnių rūpesnių...

— Žmona, žmona! — sušuko sujudęs vy
ras — Ne! negali būt! Ar aš būčiau iš proto 
išėjęs?!. Sakyk! kas ten toks šmiža tolumoj? 
Argi kas atplaukia?! Bene tai valtis?
— Aš nieko nematau.
— Bet aš matau! Tai valtis! Ei! ei! čionai! 

čionai!
Tai buvo tikrai menka valtelė. Ji artinos 

iš palengvo. Žmogus, kurs joj yrės, visomis 
jėgomis stengės priešais srovę, kuri jį stum
te stūmė atgal, žemyn

Žvejys jį pažino: buvo tai Jonis Miegalis...
(Bus daugiau)
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vais buvo ponios Dąy sesutė ir Amerikoj Raudonam Kryžiui 
jos vyras — p. Valentas Mate- ambulansą su 10 neštuvų. Va» 
lis. :sario 14 d. bus atnašaujama^

Tą pačią dieną Jono Masaičio šv- Mišios ryte, o po pietų bJ| 
sūnus iš Dundatk. Md. buvo į- kalbos, kuriose dalyvaus ir mū-~ ' — ——— ---- - --y---- ------ r— c
rašytas į krikštų knygąs. ^fa- kun. dr. Mendelis. Vasario
šaipių sppąiy krikšto tėvai bu- d. Taryba turi užprą*

siusi šv. mišias ir įvyks tam 
tikra programą paminėti šia# 
sukaktuves-

tik 22 dienų 
mirtis spar- 

Pirmadienį.' 
palaidota iš 
a. Marijona 
savaitė vė-

tis. kad bent vieną asmenį mal
da. žodžiu ir geru pavyzdžiu 
pritraukti prie Katalikų tikėji
mo. Duok Dieve gražių vaisių 
šių metų Vieningumo Oktavai.

Britų greičiausias bomberis, kuris gali padaryti ilgo-skraidymo žygį 
be jokių palydovų - orlaiyįų. Jis savo greitumu priešo orlaivių nepavija- 
mas. Todėl ir tinka toliipam bombardavimui be palydovų.

MISIJŲ SEKMADIENIS

Pereitą sekmadienį, visose 
Baltimorės - VVashingtono 
kivyskupijos bažnyčiose buvo 
renkamos ypatingos rinkliavos;

ar-

Naujas metas, 
senumo. Nelaboji 
čiai darbuojasi, 
sausio U d. buvo 
mūsų bažnyčios a.
Leščikauskienė; o 
liau. sausio 18 d. buvo nulydė
ta į kapus a. a. senukė Veroni
ka Žekienė. Pirmutinė pasi- 
skūsdavo nesveikata, bet sun
kiai nesirgo. Sekmadienį, sau- Katalikų Bažnyčios Misijoms, 
šio 11 d., parėjo 
tarytum sveika, bet kiek laiko mesni pamokinimą apie Kata- 
vėliau rado ją kaimynai be ža- likiškų Misijų prasmę, J. M. 

aprūpino' Arkivyskupo Curley įsakymu 
. sakra-' kunigai apsimainė sakyklomis. 

Šv. Ag- Mūsų kun. Antanas Dubinskas 
ir mirė buvo skirtas į Šv. Jono Ev. 

i bažnyčią, o kun. Jonas Mende-

iš bažnyčios. Kad suteikus žmonėms tinka-

I
Ido. Kun. Dubinskas : 

paskutiniais Bažnyčios 
mentais; buvo nuvežta 
nietės ligoninėn, kur 
neatgavusi sąmonės.

Senukė Žekienė buvo mažo lis iš Šv. Kotrynos bažnyčios 
ūgio moteriškė, bet turėjo iš- sakė pamokslus mūsų bažny- 
tvermė milžino. Jau 
kartą buvo marinama, 
sulaukė 70 metų amžiaus. Abi turi 
buvo palaidotos Holv Redee- 
mer kapuose.

Kadangi abi buvo geros ka
talikės. tai giminės ir kaimynai 
vietoj pirkti vystančias gėles 
užprašė šv. mišias. Leščikaus-

I

turėjo iš- sakė pamokslus
ne vieną čioje. Buvo priminta visiems, 

tačiau kad ne tik kunigai ir seserys 
priedermę platinti Kris- 
mokslą tarp netikėlių, bet

visi privalome malda ir

taus
visi, kurie tik tapo pakrikštyti. 
Mes
aukomis prisidėti prie praplati
nimo Kristaus Karalystės ant 
žemės. Mūsų bažnyčioje gal 

kienė turėjo virš 30 dvasinių pirmą kartą parapijos istori- 
puokščių. Sekmadienį iš 44 joj surinkta S500.00 Katalikiš- 
mišių, kurios buvo paskelbtos, koms Misijoms. Žmonėms buvo 
kad bus atnašautos 
tę mūsų bažnyčioje 
šių buvo už a. a.
Leščikauskienės vėlę. Kaip 
Leščikauskienės sūnui Pranui, 
taip visiems jos giminėms reiš
kiame giliausią užuojautą jų 
skausmo valandoje: taip pat ir 

kvie- 
lietu- 
“Am-

girdėti, kun.

NUOTRUPOS
Marijona Bruzgaitė vis dar 

tebėra Maryland Universiteto 
ligoninėje. Jau tur būti trečią 
kartą jos abi kojos buvo sudė-

tos gypsan. Nėra tikros žinios, 
kaip greitai galės apleisti tą 
kančių vietą.

Sveikiname ponus Day. Pe
reitą sekmadienį kun. dr. Men-

delis suteikė krikšto sakra
mentą jų naujagimiui sūneliui. 
Ponia Day pirm šliūbo buvo 
p-lė Ona Radzevičiūtė, įžymi 
parapijos veikėja. Krikšto tė-

' vo du Brooklynięčiai — Vaičiū
nas ir Navickienė. Sveikiname . . - s. . . <
naujagimiu tėvelius ir linkime 
jiems daug džiąųgsmo iš jų sū
nelių.

į Jurgiui ir Veronikai Pabedin- 
skiam sueina 25 metai vedybi
nio gyvenimo sukaktis sausio 
28 d. Kad padėkojus Dievui už 
malones, gautas per tą laiko
tarpį, jubiliejatai užprašė 
mišias. Sveikiname ponus 
bedinskus ir linkime jiems 
laukti auksinio jubiliejaus.

Baltimorės lietuviai minės 
vasario 16 d., padovanodami t 11

fterafc žios šalies apsigynime

i

Faktai
«

šv.
Pa
su-

kMZ« fotelis
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Ratamavimaą Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTTMORE, Md.

Telepfhone Plaza8595
1-lmMlnąl (Ml ylMklą rvlkaią.

KURIUOS KIEKVIENAS TURĖTŲ ŽINOTI APIE

GREATER BOSTON UNITED WAR FUND’A

šią savai- begalo malonu
20 tų mi- Joną Mendelį, kurs dirbdamas 
Marijonos svetimtaučių parapijoj dar ne- 

vėlę.
sūnui

Žekų šeimai. Už mirusias 
čiame visus Baltimorės 
vius tarti dievobaimingą 
žiną Atjlsį".

pamiršo lietuviškos kalbos, bet 
gyvai ir visiems suprantančiai 
nupasakojo misijonierių var
gus ir ašaras. Viena geradarė 
lietuvė paaukavo S80.00 misijų 
reikalams. Dieve jai gausiai 
atlygink už jos duosnumą!

Tai liečia jus ir jūsų kaimynus—jus ir jūsų miestą kaip gyvenamąją 
vietą ir jos ateiti. Tai liečia jus ir jūsų artimuosius ir brangiausius, 
kurie dabar karo tarnyboj kovoja už jūsų laisvę. Tai liečia visą pa
saulį—milionus civilių jungtinėse šalyse, jų sveikatą, jus viltis ir jų 
rolę šį karą laimint ir po karo atstatant pasaulį. Tai yra Greater 
Boston'o darbai Patirkit koks jis yra—ir kokią rolę jus turėsite 
jame lošti. Perskaitykit kiekvieną žodį šiame puslapy—TUOJAU.

ir ūpą musų vidaus fronte. Da daugiau—tas padės laimėti taiką, 
nes musų visuomenė bus geriau pasiruošus atstatymo darbams 
po karo.

K.
t
A.

8-IŲ DIENŲ MALDOS 
ATSIVERTIMAMS

Kiekvienais metais mūsų baž
nyčioje įvyksta 8-ių dienų mal
davimas atsivertimams išpra
šyti. Šios aštuoniadienės mal
dos yra laikomos nuo sausio 18 
d. iki sausio 25 d. Šį metą Šv. 
Pauliaus misijonierių dr-jos tė
vas iš Chicagos. kun. Albertas 
Murray sako pamokslus apie 
kliūtis atsivertimams, kaip tai: 
Papiktinimas arba Blogas gy
venimas kažkurių 
Nepaisymas Tiesos, 
gumas Išpažinties,
mas atsivertimo ir taip toliau. 
Pamaldos yra laikomos du 
kart į dieną. 1:10 vai. ir 5:30 
vai. po pietų. Nežiūrint blogo 
oro. žmonių susirenka gan gra
žus būrys.

Pereitais metais mūsų kuni
gai perkrikštijo 18 asmenų iš į- 
vairių klaidingų tikėjimų. At
sivertėliai. kuomet yra tinka
mai išmokyti, dažniausiai tam
pa uoliais katalikais — ir kiek
vienas katalikas turėtų rūpin- se darbuose. Ilgiausių metų!

Katalikų.
Reikalin-

Atidėlioji-

KUKLIOS SUKAKTUVĖS
Penktadienį, sausio 15 d., 

mūsų darbščiam kun. dr. Liud- ■ 
vikui Mendeliui sukako 15 me-i 
tų nuo jo įšventinimo į kuni
gus. Parapijos dr-jų komisija 
norėjo rengti tinkamą paminė
jimą šios dienos, tačiau karo 
dūliai iškilmė buvo paminėta 
trejomis mišiomis. kurias dr-jų 
komisija užprašė tai dienai. 
Mokyklos vaikučiai ir Sesutės 
ir padarė tą patį. Kun. dr. 
Mendelis dėkoja visiems, kurie 
atminė šią brangią jo gyveni
me dieną. Kun. 
buvo įšventintas 
moję, sausio 15 d. 
gęs metų mokslus
kvotimus teologijos 
tui, kun. dr. Mendelis aplankė 
Lietuvą, kur jis atnašavo pir
mąsias iškilmingas šv. mišias 
ir grįžęs Amerikon buvo pas
kirtas J. M. Arkivyskupo Cur- 
ley Šv. Alfonso lietuvių para- 
pijon, kur iki šiai dienai sėk
mingai darbuojasi. Duok Dieve 
jam geros sveikatos ir ištver
mės jo sunkiuose apaštališkuo-

į

dr. Mendelis 
kunigu Ro- 
1928 m. Bai- 

ir išlaikęs 
daktara-

i

j

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Te!. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — E. Gailiūnienč,
8 tVinfield St., So. Boston. Mass. 

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 tVashington St., Rcslindale, 

Tel. Parku ay 2352-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

antrą ar.tradienj mėnesio, 7.2? “1 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa.» protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikla
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston. Mass.

KLAUSIMAS. Visų pirma, ar tai yra Bostono Proper darbas, ar viso 
Greater Bostono?

ATSAKYMAS. Tai yra Greater Bcstono United War Fundas, į kuri 
aukoja šimtai ir tūkstančiai piliečių iš 49 Greater Bostono mies
telių ir miestų. Tai yra vienas fondas šimtams sujungtų labda
ry bių—sutraukimas visų šaltinių kad padary ti daugiausia naudos 
mažiausiomis lėšomis.

Gerai, mes stiprinsiu yidąus frontą pądėdąmi savo Community 
Fundo Agentūrom^—bet kam šelpti žmones Europoj, Azijoj ir 
Afrikoj—ar jų neaprupina Lend-Lease?
Lend-Lease duoda jiems kanuolių, tankų ir orlaiviu. Mes gi turim 
parūpinti maisto, drapanų ir vaistų. Milionai civilių neteko savo 
namų, pinigų ir pajamų, nes jie palaiko musų pusę. Taigi mes 
turim jiems padėti. Mes turim palaikyti jų sveikatą ir viltis. 
Mes turim palaikyti juos savo pusėj kad jie galėtų padėti gink
luotoms musų jėgoms, kuomet mes žygiuosime per tas šalis į Per
galę. Neužmirškim, jog Rytų Azijoj męs pralaimėjom daugiau
sia dėl to. kad gyventojai tenai buvo mums priešingi. Mes nieko 
nepadarėm jų pagalbai. Jie nepadėjo mums. Jie net kovojo 
prieš mus.

K.
A.

K.
A.

K.

A.

K.
Gerai, bet kiek gi tam United War Fund’ui reikia pinigų?
$7.800.000—sėptynių milionų ir astuonių šimtų tūkstančių dole
rių 1943 metams.

Vaje! Kodėl taip daug reikia?
Nagi, švelniai pasakius, šįmet mes turim daugiau darbo. X isų 
pirma, Gomunity Fundo agentūros ligoninėms, sveikatai, jauni
mui ir labdarybei turi būt pritaikytos prie karo laikų ir prie pa
prastų laikų darbo. Be to. mes turim remti ŪSO ir savo vietinį 
Kareivių ir Jūreivių Komitetą—mes negalim savo vyrų karo tar
nyboj apleisti. Toliau, mes uoliai remiam United Nations Relief 
Fundą—mes turim padėt gauti maisto, drapanų ir ■vaistų savo 
bėdniems draugams jungtinėse šalyse. Pagaliau, mes turim ką 
nors daryti, kad per War Prisoners Aid palengvinus karo belais, 
vių vargą.

Bet ar visa tai reikalinga? Paimkim Community Fundo Agentū
ras—kam reikia tiek daug pašalpos, kuomet žmonės dabar uždirba 
daugiau pinigų negu kada nors?
Supraskim šitą reikalą gerai—Community Fundo Agentūros nėra 
“šelpimo" agentūros. Jų pareiga yra palaikyti sveikatą, ūpą, 
žmonių labą ir apsaugoti musų miestą nuo ligų, desperacijos ir 
nedorybių. To siekiama per organizuotą visuomeninį darbą. O 
tas darbas labai svarbus šiuo laiku, nes daktarų ir slaugių stinga, 
o vaikams reikia priežiūros ir vietos žaisti, kuomet jų motinos ir 
tėvai dirba karo darbuose, o nedorybės ir iškrypimas karo metu 
yra didesnis vaikams pavojus, negu ramybės metais.

A.

K-

A.

K.

K.
A.

Visa tai gerai, bęt ar tai padės laimėti karą?
Ar padės laipiėti karą? Žinoma, kad padės. Tas palaikys sveikatą

Duok pakankamai. ♦

Tas gana logiška—bet tie karo belaisviai, kodėl mes turim juos 
šelpti?
Tie žmonės yra priešingų šalių belaisviai. Vien tiktai War Pri- 
soners Aid neitralųs atstovai gali pristatyk jiems knygų, žaislų, 
muzikos instrumentų, atletiškų reikmenų ir kitokių dalykų, kurie 
reikalingi sveikatai ir švarai. Tikrai per United War Fundą mes 
galim padėti jiems šitokių dalykų įsigyti.

Tarnaujantiems reikią pasilinksminimų, tas tiesa, bet paaiškinkit 
štai ką—ar United War Fundo pinigai yra vartojami lygiai visq 
krašto tarnaujantiems, kaip ir yiėtcie?
Taip, vartojami. Jūsų pinigai eina į Soldiers and Sailors Commit- 
tee, kuris rūpinasi vietos reikalais, ir jie eina į USQ kad aprūpintų 
musų Greater Bostono jaunuolius, kurie yra siunčiami toli iš 
namų.

Kai yra tiek daug svarbaus darbo, ar ne daugiau žmonių šįmet tų-' 
retų aukoti į United War Fundą?

Ą. Taip, kiekvienas šįmet turėtų aukoti daugiau, negu kada nors 
aukavo.

K.
A-

K.

A.

Bet ar lengva bus daugiau duoti?
Absoliučiai! Biudžetą galima tam suplanuoti, kad gerą sumą ga
lėtume duoti mažais, lengvais įmokėjimais.

Tai jau yra pusė kelio prie tikslo. Dabar, kada ir kur mes ture- 
siipe duoti?
Duokit rinkėjui, kuris pas jus atsilankys—ir duokit tuojau. Ne
duokit “permažai ir pervėlai.” "Duokim Pakankamai—Duokim 
Tuojau.” *

. pakankamai greit!

GREATER BOSTON UNITED WAR FUND
Karo laikų ir paprastų laikų tarnyboms remti
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Lietuvių Kultūrinis Institutas
New Yorke

Judriausiame pasaulio 
mieste New Yorke veikia' 
apie pora tuzinų mažučių 
ir stambių pokarinio pla
navimo įstaigų, priklau
sančių daugeliui Europos 
ir Amerikos tautų. Pana
šių uždavinių turįs Lietu
vių Kultūrinis Institutas 
irgi jau persikėlė į New 
Yorką ir čia atidarė ma
žutį, kuklų savo ofisą: — 
73 West 104th Street, 
New York, N. Y. Čia pra
deda plėsti Lietuvai nau
dingas pažintis ir santy
kius su kitų tautų pana
šiomis* planavimo įstaigo
mis.

Suvažiavimas
Kaip Seniau USA Lietuviai Dirbo 

Dėl Lietuvos Laisvės

i

PIRMOJI DIENA 
NEW YORKE

I

Institutui buvo ypatin
gai laiminga: vienas džen
telmenas ir didelis patrio
tas paaukojo Institutui 
$500.00. Tai pati stam
biausioji ligšiol gauta au
ka iš pavienio žmogaus, 
kuris kol kas nesutiko sa
vo pavardės spaudai duo
ti. Instituto direktorius 
reiškia jam labai gilų dė
kingumą už taip šaunų 
paskatinimą toliau tęsti 
lietuvišką darbą.

Tą pačią dieną 
Yorke buvęs kun. klebo
nas J. J. Čepukaitis iš 
Philadelphijos paaukojo 
$100.00 ir užsisakė Insti
tuto knygelių už $35.00. 
Taigi tą pačią dieną Insti
tutas gavo net du garbės 
nariu, kuriems taria dide
lį ačiū ir tiki, kad toks 
simboliškai šiltas Institu
to sutikimas Rytuose bus 
gera pradžia jo darbams 
vykdyti ir visuomenės pa
ramos susilaukti. Tuom 
pačiu metu Prof. A. Senno 
knygelės “The 
nian Language” užsisakė 
kun. J. Balkūnas 
Pr. Juras kiekvienas 
$25.00, kun. Dr. J. Kon
čius už $20.00. Kun. Dr. 
A. Deksnys, naujas East 
St. Louis klebonas, įstojo 
nariu rėmėju — $10.00. 
Nariais rėmėjais taipgi 
neseniai įstojo energingas 
mūsų laikraščių rašytojas 
p. Pranas Gudas ir Alek
sandras Jonušas, abu iš 
Lituanica Avė., Čikagoj. 
Ponia O. Kratavičienė iš 
Detroito atsiuntė $30.00 
už seniau užsakytas kny
geles ir dabar užsakė Kat. 
Federacijos skyriui 
egz. “The 
Language”.
100 egz. užsisakė Čikagos 
veikėjas p. Vincas Stulpi
nas, uoliausias Instituto 
rėmėjas Čikagoje. Red. J. 
Laučka per savo prakalbą 
Philadelphijoj surinko In
stitutui $46.85. Nuošir
džiai ačiū visiems aukoto
jams.

Į

New

Lithua-

ir kun.v uz

•?

100
Lithuanian 

Taipgi jos

PROF. DR. ALFREDO 
SENN “THE LITHUA- 

NIAN LANGUAGE”
susilaukė tikrai pelnyto 
pasisekimo: kad ir nema
tytos šios knygos jau už
sakyta per 1200 egz. Jos 
atspausta 3000 egz. Bet 
metalas dar paliktas ne
išbarstytas vienam mė
nesiui: jei užsakymų žy
miai padidėtų, tai būt 
lengva jos daugiau at
spausdinti.

Prof. A. Senn 9 metus ministratorius, 
dėstė kalbų mokslus Lie-įd. š. m. minėjo savo 15 
tuvos Universitete, pas-! metų kunigavimo sukak- 

j kiau buvo pakviestas į tį. Dėl karo kun. ' '
iWisconsino Universitetą,,Mendelis, sužinojęs, 
i vasariniuose kursuose suiparapijOs draugijų 
l dideliu pasisekimu dėstė Sjja ruošiasi ką 
Columbijos, North Caro- ruošti jįjį pagerbti, 
linos ir kituose i
tetuose. Dabargi jis jau kaktį praleido labai kuk- 
kelintus metus
Pennsylvanijos 
Philadelphijoj. 
daugelio raštų autorius ir 
yra išgarsėjęs kaipo žy
miausias 
lietuvių kalbotyros spe
cialistas visoje plačioje 
Amerikoje. Jo parašyta 
knygelė nedidelė (49 pus
lapių), bet mokslinių ži
nių apie lietuvių kalbą ji 
duoda daugiau už bet ku
rią kitą nelietuviškai ra
šytą knygą. Kas svarbiau
sia, ji atmeta daugybę 
pasakų ir nesąmonių, 
daugelio autorių paskleis- 

. tų svetimose kalbose. Ją 

. turėtų keletą kartų aty- vių parapijoj, 
džiai perskaityti kiekvie
nas lietuvis šviesuolis, jei 
nori išvengti kai kurių 
nesąmonių apie savo kal
bos kilmę ir santykius su 
kitomis kalbomis. Mūsų 
dvasiški ja ir profesiona
lai turėtų jos užsisakyti 
bent po 50 egz. ir apdalin-i 
ti ja savo draugus svetim
taučius ir savo apylinkės 
bibliotekas ir mokyklas.

Prašoma prisiminti, kad 
Institutas nustatė labai 
žemą, kainą savo knyge
lėms: ši kaina jam grąži
na tik spaustuvės ir pašto 
išlaidas, bet ne honorarą 
už darbą autoriams ir lei
dėjams. Institutas laikosi 
duosnių lietuvių aukomis, 
bet ne leidiniais. Šia pro
ga tenka gražiai padėkoti 
prof. Dr. A. Senn’ui ir ra
šytojui A. Vaičiulaičiui, 
kad jie parašė Institutui! 
knygeles neimdami iš jo 
jokio honoraro. Ir visuo
menė turėtų įvertinti šitų 
vyrų mokslinio darbo au
ką lietuvių tautos labui, 
dvasinei pažangai.

Į Instituto direktorių 
prašoma kreiptis jo nauju 
adresu:

Dr. Kazys Pakštas,
73 West 104th St., 
New York, N. Y.

(Telefonas: RIverside: 9-916-į)

Kun. Dr. L. Mendelis,
Šv. Alfonso lietuvių para
pijos, Baltimore, Md., ad- 

, sausio 15

dr. L.l 
kad 

komi- 
tokio 

  , atsi- 
universi- sakė nuo parengimo. Su- 

imi 1 _ 1_______ ______ T_1J_ T_1___ ’ 1____T_

liai. Kun. dr. Liudvikas J. 
Mendelis gimęs 1898 m. 
balandžio 18 d. Šiauliuose. 
Mokėsi Mount St. Mary’s 
kolegijoj Emmitsburg 
Md., Propagandos 
sitete Romoj ir 
American Ccllege, 
je. Įšventintas 
sausio 15 d., 1928 m. Bai
gęs mokslus ir 
kvotimus teologijos dak
taratui, aplankė Lietuvą, 
kur jis atnašavo pirmą
sias iškilmingas šv. mi
šias. Grįžęs Amerikon,

dėsto|
Un-te J 

Jis yra

lituanistikos ir

or-

pa
to-

Pradžia 3-čiame pusi.
ro publikacijos biurą iš
platinama tūkstančiai |
straipsnių amerikoniš-!
kuose laikraščiuose, Lie
tuvai F ’ 
000 pašaipos i_ 
būdu). Vienas iš žymes- Daugelis vėliau

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
I Graiton Avė.. Islington Mass.
| Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham lJOį-R

Laisvės Bonai Ir 
Laisvės Varpas 

Paremdami atsistatan- 
čios Lietuvos ūkinius rei
kalus, Amerikos lietuviai 

išrūpinama 1.000.- išpirko Lietuvos paskolos 
(paskolos bonų už 1.800.000 dolerių.

"" “ i tuos bo-
nių darbų — surinkimas nūs dovanojo įvairioms 
milijono parašų reikalau- Lietuvos kultūrinėms į- 
jant, kad Lietuva būtų staigoms. Amerikos lietu- 
pripažinta nepriklauso- vių nusiteikimus atsta- 
ma. Parašai buvo surinkti tant Lietuvos laisvę gra- 
į 138 knygas ir jos 1921 žiai nusako K. Ginietis sa- 
m. gegužės mėn. 31 d. bu- vo knygoje “Amerika ir 
vo įteikta prez. Hardin- Amerikos lietuviai”: 
gui. — Ištiko bėda dėl Klai-
--------------------------------- pėdos, tuojau Čikagos lie- 
neturi spaudos laisvės, tuvių delegacija važiuoja 
Laikraščiai yra arba pa- į Vašingtoną. Ir visada, 
čių vokiečių leidžiami, ar- kai tik koks didesnis siel- 
ba jų cenzorių 
kontroliuojami, 
metais Lietuvoje ėjo 12 
laikraščių su tiražu 324.- 
500 egzempliorių.

Po išsamiu diskusijų, kurios 
laiką ėjo draugingoje 

nuotaikoje ir dalyvaujant atsi- 
lankusiems svečiams. Amerikos 
Lietuvių Taryba nustatė platų 
programą tolimesniam savo 
darbui ir paskyrė komisiją iš 3 
asmenų naujo statuto projek-

kurį sušaukė tui peržiūrėti, kuris vėliau bus 
daly- pasiūlytas ALT nariams priim- 

Lietuvių ti ir sudarančioms Tarybą 
ganizacijoms ratifikuoti.

Suvažiavimas įgaliojo tą 
tį Vykdomąjį Komitetą ir
liau vesti Tarybos reikalus. 
Vakare ALT nariai dalyvavo, 
kaipo svečiai. Lietuvių Tauti
nės Tarybos posėdyje.

7. į Suvažiavimą reikia laikyti 
iš pilnai pavykusiu. Jisai susi- 

j rinko tuo metu, kai yra jaučia
ma, kad karas įžengė į lemia
mąją fazę, ir netolimoje atei
tyje jau. gal būt. bus spren
džiami tie pasaulio klausimai, 
kurie liečia ir Lietuvos likimą. 
Taigi jau laikas lietuvių visuo
menei sukrusti.

Minėkime sidabrinį Lietuvos 
jubiliejų. 

Neužmirškime Klaipėdos, ku
lise rią Hitleris atplėšė nuo Lietu- 

pasiuntė broliams ir seserims, kurie vel
ka sunkų nacių jungą ir kurie 
kenčia ištrėmime. Ir nenuleis- 

rankų dirbkime, kad 
Jungtinės Tautos kaip galint 
greičiau laimėtų pergalę, kuri 

šviesesnį rytojų vi- 
žmonijai!

P. Grigaitis.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Sekretorius.

Mass.; aav. 
iš Boston.

p. J. V. į

i

šių metų sausio 8 d. suvažia-Į 
vo į New Yorką Amerikos Lie- visą 
tuvių Taryba, kurią sudaro 
mūsų srovių ir didžiųjų organi
zacijų atstovai. ir dviejuose 
posėdžiuose, viešbutyje New 
Yorker, apsvarstė visą eilę 
svarbių klausimų.

Suvažiavime,
Vykdomasis Komitetas, 
vavo iš 11 Amerikos 
Tarybos narių 9: p. L. šimutis. 
Dr. P. Grigaitis, Dr. S. Biežis 
(pavadavo p. M. Valdytą) — iš 
Chicagos; kun. J. Švagždys, iš 
Brockton, Mass.; kun. Pr. Ju
ras, iš Lawrence, 
F. J. Bagočius,
Mass.; p. J. Laučka. 
Stilson. Dr. M. J. Vinikas 
New York o.

Į abu posėdžiu, be to, atsilan
kė daug žymių visuomenės 
darbuotojų ir svečių: iš Lietu
vių Tautinės Tarybos iš Ku
nigų Vienybės ir Katalikų Fe
deracijos. Sveikinimo kalbas 
pasakė pirmame posėdyje Lie
tuvos generalinis konsulas, p.!
J. Budrys, antrame — Lietuvos Nepriklausomybės 
ministeris. p. P. Žadeikis.

ALT suvažiavimas iškla 
ir patvirtino Vykdojo Komite 
to pateiktą raportą, 
telegramą prezidentui Roose- 

■ veltui, pasižadėdamas remti 
Jungtinių Amerikos Valstybių į darni 
karo pastangas, ir priėmė atsi-i 
šaukimo tekstą Lietuvos ne-' 
priklausomybės sukakties mi- užtikrins 
nėjimo klausimu. Priėmė taip įsai 

gavo J. E. arkivyskupo pat ilgoką pereiškimą valsty-l 
Curley paskyrimą dar- bes sekretoriui apie Lietuvos' 
buotis Šv. Alfonso lietu- padėtį.

kur ir iki 
šiąi dienai sėkmingai dar-! 
buojasi.

Kun. Dr. L. J. Mendelis 
yra nuoširdus laikraščio 
“Darbininko” bendradar
bis, rėmėjas ir platinto
jas. Katalikišką spaudą 
kun. daktaras panaudoja, 
kaipo galingiausią prie
monę vesti sielas arčiau - . .. .
prie Dievo. Jis pilniausiai penkiolika sovietinių res- 
sutinka su arkivyskupo PuM*kU— • a ea ne u’ 
M. J. Curley pareiškimu: 
“Destroy the Catholic 
press of this country, and 
the Church and its worki 
will lose fifty per cent of 
its effectiveness”.

Sukakties proga sveiki
name kun. dr. L. J. Men-. 
delį ir linkime ilgiausių 
metų!

univer-
North
Romo- 
kunigu

išlaikęs

ves. Rengkimės padėti mūsų

M

Egzekucijų Vieta Ties 
Kauno Fortais

Naciai Baisiai Naikina 
Žydus Lietuvoje

griežtai vartas ima gniaužti mūsų 
Pereitais visuomenę bei valstybę, 

tūkstančiai mūsiškių už- 
atlanty tuojau mitinguo
ja, daro demonstracijas, 
muša telegramas val
džioms. Kai 1923 metų ga
le Lloyd George lankėsi 
Amerikoje, tai ir jam A- 
merikos lietuviai 
ramumo”.

i Graži dovana 
buvo ir Laisvės

nedave
(LKFSB) Užsienio žy

dai praneša, kad visoje 
Lietuvoje nebėra laisvų 
žydų, jie kapuose arba ge- jįs buvo pervežtas per 

__ > kolonijas 
Už paskambinimą 

Kaune žydams vieną kartą mokėjo ame- _ X4-_ ......._______________ , uz du 
taip tas

tuose. Kurie dar gali dirb- lietuviškas
ti, tie varomi prievartos USA. 
darbams, f 
geto yra įruoštas Slabod- rikiečiai po 5 d., 
keje. Pradžioje lietuviai kartu — 10 d.,

Lietuvai 
varpas.

keje. Pradžioje
stengėsi uždarytiems žy- varpas susirinko sau ke- 
dams pagelbėti bent mais- lionę ir dar pašalpos Lie
to kiek galint parūpinda
mi, dabar 
griežtumo 
daryti, keletas lietuvių už 
tai sušaudyta. Dancigo 
nacis Jordanas buvo pas
kirtas geto prižiūrėtoju,! 
bet jis buvo tiek žiaurus 
ir tiek plėšė žydus, kad

komunistų rė jai savo žiaurų nacišką patys naciai jį areštavo ir 
nubaudė. Dažnai į žydų 
gyvenamas vietas įsiver-

Lietuvių 1
spauda teigia, kad “Lietu- rėžimą, 
va įstojo į Sovietų Sąjun-j -----
gą, kaipo lygi su kitomis! Lietuvių

tuvai — iš viso 6.000 dol. 
tas dėl nacių Tame Laisvės Varpe — 
nebeįmanoma svarbus įrašas, kurie žo

džiai ir dabar labai, labai 
atmintini:
— Skambink per amžius 

vaikams Lietuvos,
Kad laisvės nevertas,

kas negina jos!
K. J. PRUNSKIS.

Naujas Leidinys
Šiomis dienomis Ameri

kos Lietuvių Kultūrinis 
; Institutas, kurios direkto
rium yra prof. Kazys Pak- 

' štas, išleido labai naudin
gą knygutę “The Lithua- 

i inan Language”. Parašy
ta prof. Alfred Senn, 
Pennsylvanijos Universi
teto profesoriaus.

Patartina visiems 
knygutę įsigyti. Be 
šią knygutę reikia 
skleisti tarp Amerikiečių, 

ikad ir jie susipažintų su 
' mūsų kalba.

Kaip jau žinoma, Ame
rikos Lietuvių Kultūrinis 

j Institutas persikėlė iš 
Chicagos į New Yorką. Jo 
dabartinis adresas yra — 

i 73 West 104 St., New 
lYork, N. Y.

komunistų ^ia nacįaį paimdami neva 
spauda taip ir užtylėjo perVesti į kitą vietą, bet 

svei" tikrumoje išvestieji žydaigen. Eisenhower’io ! 
kinimo telegramą gen.j 
Michailovičiui, Jugosla
vijos partizanų vadui, ku
rią jis pasiuntė sąryšyj su! 
pastaraisiais partizanų 
laimėjimais Jugoslavijoj. 
Gal komunistai nepaste
bėjo tos žinutės? Bet ge
riau vėliau, negu niekad,- 
sako mūsų priežodis. Da-‘ 
bar galėtų tą žinutę pa-Į 
skelbti savo skaityto- j 
jams, kad jie žinotų, jog 
Jugoslavijos gen. Michai-' 
lovičius nėra toks “lat
ras”, kaip jį piešia komu
nistų spauda. Jo darbais 
gėrisi net Amerikos karo 
vadas.

vo prijungimo arba oku
pacijos. Taip sakyti gali 
tik komunistai. Tačiau 
pasaulis labai gerai žino, 
kad Lietuvą okupavo rau
donoji armija, ir kad Lie
tuvoje buvo sudaryta ta
rybinė valdžia, kuri pra
vedė balsavimus, kada 
Lietuvos piliečiai nebetu
rėjo jokios laisvės. Gink
las nulėmė balsavimus ir 
nustatė rėžimą.

Vokietijai puolus Sovie
tų Rusijos ginkluotas jė
gas Lietuvoje, tuoj sukilo 
Lietuvos partizanai prieš 
bolševikus, kaip jau buvo 
rašyta pasaulinėje spau
doje, ir paėmė į savo val
džią Kauną, Vilnių ir kai
kuriuos kitus miestus. 
Susidarė laikinoji Lietu
vos valdžia su J. Ambro- 
zevičiu priešakyj ir pas- 

į kelbė pasauliui atstatą 
Lietuvos nepriklausomy
bę ir laisvę. Tiesa, toji 
Lietuvos 1 
gyvavo, bet yra aiškus į- 
rodymas, kad ji buvo su-J 
sidarius ir paskelbus Lie
tuvą nepriklausoma vals
tybe. Naciai po kelių die
nų tą Lietuvos valdžią pa
naikino ir paskyrė savo 
komisarus. Lietuva pate
ko nacių vergijoj.

Naciai taip pat galėtų 
sakyti, kad “Lietuvos gy
ventojai patys prisidėjo 

bet visi

(LKFSB) Kaune, Sena
miestyje, kur pirma gyve
no daug žydų, dabar yra 

j nacių suvaryta nemažai 
lietuvių, mat jie turėjo 
geresnes naujojo miesto 
vietas užleisti vokiečiams. 
Visoje Lietuvoje kalbama 
apie vietą, vadinamą Ver- 
nichtungsstelle (sunaiki
nimo vieta). Ji yra už de
vinto forto, netoli Kauno. 
Čia naciai žudo žydus ir 
ne žydus. Yra žinių, kad 
čia nemažai nužudyta iš 
Belgijos ir Prancūzijos 
kilusių žydų.

—

I

pradingsta be pėdsako.

I
Chicagos lietuvių komu

nistų laikraštis “V.” rašo:
“Rodosi, sunku tikėti, 

kad yra tokių gyvūnų, ku
rie parduoda savo tėvynę 
ir nueina judošiaus 
liais”.

j Tikrai neįtikėtina, 
raidžia“ neifgai čiau . toklų .žmonil»

I ....

ke-

v»

Vokiečiai Verčia Kaikuriuos 
Lietuvius Vykti Į Frontą

(ALFSB) Algimantas 
Bundza esąs išvykęs kaip 
karo korespondentas į 
Rytų frontą. Rytuose 
kautynėse žuvo karo la
kūnas viršila Motiejus 
Garunkštis, gimęs 1905 
m. vasario 24 d. Utenos 
apskr., Vyžonų valsčiuje, 
Vilkabudžių kaime. Kada 
lietuviai galės nusikratyti 
nacių prievartos, kada 
ginklas lietuvio rankose 
galės tarnauti tik budint 
dėl savo krašto laisvės?

I

šią 
to, 
pa-

★ “Kauener Zeitung” 
(VIII. 12) rašo, kad vo
kiečių ypatingasis teis
mas nuteisęs vieną latvį 
dvejiems metams sunkių
jų darbų kalėjimo už tai, 
kad šis, pamatęs į tram
vajų įeinantį sužeistą vo
kiečių kareivį, sušukęs: — prie Vokietijos”, 
“Štai ateina kita vokiečių gerai žinome, kad naciai, 
kiaulė”.

Ta- 
yra 

daugiausia komunistų ir 
nacių tarpe. Taigi komu
nistai, smerkdami 
nis, kurie 
nacizmui, 
merkti ir 
parsidavę 
nes kaip vieni, taip ir kiti 
parduoda savo tėvynę 
eina judošiaus keliais.

asme-
yra parsidavę 
turėtų paš

tuos, kurie yra 
komunizmui.

ir

sportininkai susipeša. Štai du sportininkai pra-

I
Spauda Lietuvoje

už-
įsibriovę j Lietuvą, užko-

(LKFSB) Okupantų 
imtoje Lietuvoje žmonės

Ir
leidę oponentui užtvarą pešasi. Mat po laiko visi gud- 
riagalviai. Neuždyka ir skelbia žydiška patarlė: “Ui, 
kad mano vaikai būtų toki protingi, kaip gojus po bė
dai”.



Penktadienis, Sausio 22, 1942 DARBININKAS

CAMBRIDGE, MASS.
*

GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE '

Gražus Sumanymas
Nashua. N. H. — Sausio 

18 d. Įvyko pirmas 
rinkimas parapijos sve
tainėje pasitarimui, kaip 
tinkamiausia pagerbti tas 
motinas ir tėvus, kurių 
sūnūs yra karo tarnyboje.

Šio gražaus sumanymo 
iniciatoriais yra mūsų 
parapijos klebonas kun. 
dr. A. Bružas ir kun. dr. 
M. Cibulskis.

Plačiai išsikalbėjus ir 
užgyrus sumanymą, nu
tarta ruošti šaunų ir iš
kilmingą parengimą kovo 
7 d., 6 vai. vakare, bažny
tinėje svetainėje, 119 
Temple St. Bilietų kaina 
S1.00. Vakarienė bus tik
rai karališka, nes New 
Hampshire valstybėje yra 
daug kalakutų (turkeys).

Sudarytas rengimo ko
mitetas. Garbės pirm, ku
nigas dr. M. Cibulskis; 
pirm. Jonas Kudzma, Dr. 
C. Umpa. adv. L. Velička 
ir kiti.

p. R. Atkinaitė. 
vargonininkė, 
didžiajam ir

susi-

Sausio 13 d.. Bostone Busi- 
ness Buildinge, kaip sako, per 
neatsargumą elevatoriaus vai
ruotojo. elevatorium mirtinai 
sutriuškintas 15 metų lietuvis 
jaunuolis, Vincas Serafinas. 
Nelaimingasis už trijų valandų 
mirė Bostono miesto ligoninė
je. Velionis sausio 16 d. iš N. 
P. bažnyčios palaidotas Mt. 
Benedict kapuose. Velionis pa
liko didžiame nuliūdime moti
ną. patėvį. 4 seseris ir 1 brolį. 
Nuliūdusiai šeimai reiškiame 
užuojauta.

ANTANAS PELDŽIUS, 
"Darbininko" adm. ir LRK Su
sivienymo seimelio bankieto 
šeimininkas. Bankietas 
šį sekmadienį, sausio 
Strand salėje. Antanas 
norinčiųjų dalyvauti 
kad skubiai pranešti,
taip bus galima garantuoti vie
tą.

įvyks
24 d.. 
prašo, 

bankiete. 
nes tik

January 1 st Sale - Sausio Mėnesio Išpardavimas

SVEIKSTA
Kiek laiko atgal, p. O. Trai- 

navičic.nė. tamsioje gatvėje 
griūdama susilaužė ranką, p. 
O. Trainavičienė, išbuvus tre
jetą savaičių ligoninėje, dabar 
sveiksta namuose. Linkime 
"Darbininko” skaitytojai p. O. 
Trainavičienei greit pasveikti.

I. J. FOX didžiausioje moteriškų kailinių krautuvėje dabar eina didelis 
JANUARY 1-st Išpardavimas, šiame išpardavime galite gauti kailinius nupi
gintomis kainomis, o jų pasirinkimas labai didelis ir platus. Moterys ir merginos, 
pasinaudokite šio Sausio mėnesio Išpardavimu. Įvestuokite -savo uždirbtus pini
gus į kailinius, nes tai yra geriausias ir geriausiai apmokantis investmentas.

Jei turite senus ir nudėvėtus kailinius, nevilkėkite jais, bet atneškite juos į 
I. J. FOX krautuvę, išmainyti į naujus. Už senus kailinius duosime gerą nuolai
dą. Kailinius galite pirkti su mažu įmokėjimu, o likusį balansą mokėti taip, kaip 
Jums parankiausia.

Atėjusios į krautuvę reikalaukite, kad Jums patarnautų šios krautuvės lietu
vis atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas.

Jis primieruos ir pri
taikins Jums kailinius 
pagal Jūsų skonį ir fi
gūrą. Be to, pirkdamos 
kailinius per Bernardą 
Koraitį gausite dar 
10'; nuolaidos. Nelau
kite ilgai, ateikite į mūs 
krautuvę šiandien!

411 wa$hington street 
BOSTON, MASS.

cijos skyrių — Stella Raznaus- 
kaitė ir Ona Lalienė. ligonių 
globėjai — Juozas Antanavi
čius ir Julijona Kazmočienė.

Po rinkimo valdybos vėl visi 
suėjo į bažnyčią. Atgiedota Te 
Deum Laudamus. Mūsų klebo
nas suteikė Šventojo Tėvo Po
piežiaus palaiminimą ir palai
minimą su Švenčiausiu Sakra
mentu. Mūsų klebonas dėkojo 
senajai valdybai už gražią dar
buotę. visiems už laikimasis 
pranciškoniškosios dvasios, 
nes kitaip skyrius nebūtų galė
jęs išbujoti į virš 100 narių, 
kurių skaičiuje beveik pusė 
jaunimo.

Nutarta mėnesinius susirin-

vietinė 
vadovaus 
mažajam 

chorui. Gros p. Jono Ta- 
mulionio orkestrą.

pp. Marijona Sklutaitė 
ir Ona Virkauskaitė vado
vaus svetainės išpuošime: 
pp. S. Kudzma ir Vincas 
Mitchell parūpins įvairių 
daiktų: pp. Kazys Nadzei- 
ka ir T. Mitchell’ienė at
liks publikacijos darbą.

Nutarta tikietus spaus- " 
dinti “Darbininko” spaus- “ 
tuvėje, ir kaip tik gaus iš 
spaustuvės, rūpinsis ko- kimus iš antrojo mėnesio ket- 
greičiausiai išplatinti.

Tikimės, kad visuomenė 
parems ŠĮ sumanymą ir iš 
anksto Įsigys tikietus.

Rap.

Sausio 17 d., tuoj po pamal
dų. parapijos svetainėje įvyko 
ALRK Federacijos 16 skyriaus 
metinis susirinkimas. Susirin
kime galutinai prisirengta 
prie Lietuvos 25 metų nepri- 
klausomybbės minėjimo. Taip
gi išrinkti delegatai vykti į Fe
deracijos seimelį, kuris įvyksta 
vasario 28 d.. Norv/oode. Per- 
rinkta valdyba, kurion įeina 
sekantis: fin. rašt. J. Mockevi
čius ir iždininku A. Daukantas. 
Susirinkime taipgi kalbėta 
pie pirkimą karo bonų.

a-

karysSausio 17 d. apsivedė 
Juozas Matusevičius su p-le S. 
Galinaite. Karys J. Matusevi
čius tuoj po vestuvių išvyko at
gal į stovyklą. Missisippi. Kar
tu su juom išvyko 
žmonelė ten apsigyventi. .Lin
kime jaunavedžiams linksmaus 
gyvenimo.

LORENCE, MASS
d..
o u-

virtadienio nukelti į trečiąją 
mėnesio sekmadienį. 3-čią vai. 
po pietų. Susirinkimai įvyks 
sekančia tvarka: 2-trą vai. su
sirinks jaunimas ir turės savo 
pamokas: 3-čią vai., palaimi
nimas su švenčiausiu sakra
mentu. Po tam bus duota se
nimui konferencija.

NORWOOD, MASS.
Sausio 17 d., p. Anastazija 

Kudirkienė, gyv. 37 Franklin 
St., išėjus iš savo namų eiti į 
bažnyčią, paslydo ir sulaužė 
ranką. Pradžioje nemanė, kad 
būtų blogai. Nuėjo į bažnyčią 
ir kęsdama skausmą išklausė 
šv. mišių. Po šv. mišių nuvežta 
pas gydytoją, kuris rado, 
riešo kaulas nulaužtas.

Linkime pasveikti.

šventinimo reikalu. Dalyvavo 
ir kleb. kun. S. P. Kneižis ir p. 
Kazys Mickūnas. Pastarasis 
pasižadėjo nupirkti tarnybos 
vėliavą ir paaukoti parapijai. 
Nutarta tarnybos vėliavą 
šventinti minint Lietuvos 
priklausomybės 25 metų 
kaktį.

Naujos Anglijos Lietuvių

kad

Tą pačią dieną, po sumos Į- 
vyko Federacijos skyriaus ko
misijos susirinkimas karo tar
nybos vėliavos įtaisymo ir pa-

pa-
ne-
su-

Taipgi tą pačią dieną įvyko 
parapijos Šv. Cecilijos choro 
susirinkimas. Išrinkta ta pati 
valdyba, kurios pirmininke y- 
ra p. Ona Pazniokaitė. Ji labai 
sumaniai veda susirinkimus.

i

įvyko nepa-
Tai buvo 

rinkimai 
visi susi- 
Atgiedota 
klebonas, 
paaiškino

narių pareigas ir vi-

Rado mirusį Wm. Billa. Mies
to gydytojas pripažino akci- 
dentalę mirtį. Palaidotas iš Šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čios. sausio 20 d.

I

ir jo jauna ’

i

Sekmadienį, sausio 17 d.. 7 į 

vai. vakare, parapijos svetai
nėje įvyko prakalbos, tikslu. Į 
kad supažindinti žmones su ka- 
talikiškos spaudos reikšme. 
Kalbėjo kun. J. Švagždys, te
moje: lietuviai ištrėmime — 
lietuviai Lietuvoje ir lietuviai 
Amerikoje. Kalbėtojas, kalbė
damas apie mūsų brolių 
gus. jų kovas dėl laisvės 
brolių kančias ištrėmime,
siems klausytojams išspaudė 
ašaras iš akių. Po prakalbų 
buvo rinkliava, surinkta S12.- 
18. Po SI.00 aukavo šie: N. N., 
P. Puzinas, p. Nemeikštienė. 
M. Bogušienė, M. Norbutas, E. 
Pranis, P. Radaitis. p. Černiau
skienė. Pinigai perduoti “Dar
bininko” 
kuriuos 
meratos 
neišgali 
meruoti. 
vykimas
nomas, tai prakalbos negalėjo 
būti pilnai sėkmingos.

i
i

var-
ir, . i
VI- !

Mūsų klebonas kun. P. M. Ju
ras, ragina užsisakyti ir platin
ti Katalikišką spaudą. Pats už
rašinėja ir prašo kitų apašta
lauti.

Sekmadienį, sausio 17 
mūsų parapijos bažnyčioje, 
čią vai. po pietų, 
prastos pamaldos.
T. retininkų brolijos 
valdybos. Pirmiausia 
rinko į bažnyčią.
Veni Creator. Mūsų 
kun. P. M. Juras 
valdybos
sų narių bendradarbiavimą. Po 
to visi suėjo į svetainę. Slaptu 
balsavimu išrinkta motina vir
šininkė — Marijona Songailai- 
t€. viršininkės pagelbminkė — įė Kuklienė, susirgo 
Marijona Pilipienė, naujukų naują “shock”. 
vedėja — Stanislava Kazeliū- 
na tė ir jaunimo skyriaus —!
ttilliam Kefierstan. raštininkė rinkime patvirtino senąją val-
— Freda Taškūnaitė, iždininkė dy’bą.
— Ona Songailaitė: į Federa<

Parapijos uoli veikėja p. Ro- 
gavus

v

Choras savo metiniame susi-

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
-Iskite mums išegzaminuoti aki 
r pritaikinti akinius Mes padaro 
•>e dirbtinas akis.

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

275 Mair. St., Webster, Mass.

Sekmadienį. į jaunimo studi
jų ratelį, 1:30 vai. buvo atsi
lankęs jūreivis Juozas Bulovas, 

j Šis jaunuolis nuo gegužės mė- 
. nėšio yra buvęs Anglijoje, Ice- 
; landė ir Afrikoje. Dalyvavęs 
ikaro frontuose. Aušrelė.I

William J. Chisholm :
GRABORIUS

“AemonlAkas Patarnavimas” j

331 Smith St., :
[ PROVIDENCE. P. I. ;
> Telephone: ,

Ofiso: Dexter 1952
Mamy: PI. 6286 i

Šiomis dienomis gauta žinių, 
kad karys Petras J. Gumaus- 
kas pakeltas kapitonu. Jis yra 
sūnus pp. Mykolo Gumauskų, 
gyv. 151a Bailey St. Kap. Pet
ras buvo pašauktas karo tar
nybon sausio mėn. 1941 m.

Kapitonas Petras J. Gumaus- 
kas buvo veiklus šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijoj. Jis yra 
baigęs Militarę Akademiją, 
Cambridge. Mass.

Sveikiname kap. Petrą ir lin- 
i kime jam geriausių sėkmių.

Rap.

i

ALBINAS NEVI ERA, 
LRK Susivienymo 94 kp. darb
štus narys ir, bankieto šeimi
ninkas. Kaip jau žinote ban- 
kietas įvyks Strand salėje sau
sio 24 d., tai yra šį sekmadienį. 
Susivienymo seimelio proga.

Šeimininkas sako, kad norin
tieji dalyvauti, skubiai įsigy
kite bilietus ir praneškite, kad 
užsitikrinus sau vietą.

administracijai, už 
bus užsakytos prenu- 
keletai asmenų, kurie 
laikraščio užsiprenu- 
Kadangi prakalbų į- 
nebuvo iš anksto ži-

KORTAVIMO VAKARAS

LANKĖSI KARIAI

Šią savaitę pas mus Cambri- 
džiuje svečiuojasi šie kariai: iš 
tolimos Texas valstybės atvy
ko p. B. Jakučio sūnus, puska- 
rininkas Alfonsas Jakutis. 
Pusk. A. Jakutis pas tėvelius 
svečiuosis 15 dienų. Teko pa
tirti, kad mūsų Alfonsas, at
vykdamas atvežė savo tėve
liams labai gražių dovanų iš 
Meksikos. Taipgi lankėsi vir- 
šyla Pranas Gedžius, kuris 
sausio 17 d. N. P. bažnyčioje 
apsivedė, bet dar neteko patir
ti kokią žmonelę mūsų Pranas
sau pasirinko. Sveikiname!, 
Taipgi lankėsi pas tėvelius ir 
draugus sekantieji: A. Busevi- 
čius, J. Gilevičius ir P. Ribo- 
kas. Malonu matyti savos pa
rapijos jaunuolius karius.

i

Sausio 9 d., 5 vai. vakare, Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčioje įvyko p. Onos Čižiūtės 
(Cofsky), gyv. 63 Austin St., 
su p. J. Trainavičiu. gyv. 65 
Austin St.. jungtuvės. Sveiki
name!

• f • | ■ ... - į. /t!

GAISRAS COFSKY
IŠTAIGOJE

Vasario 28 d., 1943 m., Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos svetainėje, St. James Avė., Norwood, Mass., Įvyks 
ALRK. Federacijos apskričio vadovybėje Lietuvių Ka
talikų Seimelis.

Seimelio sesijos prasidės maždaug apie 2 vai. po 
pietų.

Mūsų organizacijų skyriai, draugijos prašomos 
išrinkti atstovus, paruošti įnešimų ir Įpareigoti atsto
vus atvykti laiku.

ALRK. Federacijos Apskričio Valdyba — 
Dvasios Vadas Kun. K. Vasys, 
Pirm. A. Daukantas, 
Rašt. B. Jakutis.

Catherine Gudelienė, Prot.

Ketvirtadienio rytą, sausio 
14 d. Prano Cofsky (Čižiaus) 
garadžiuje. 63 Austin St., kilo 
gaisras, p. Cofsky yra prista
tymo ir perkraustymo (truck- 
ing) biznyj. Gaisras padarė 
daug nuostolių, nes ne tik ga- 
radžius smarkiai apdegė, bet ir j 
8 sunkvežimus (trucks) suga
dino. Gaisrininkus pašaukė 
darbininkai, kurie dirbo Wins- 
low Bros. and Smith dirbtuvė
je, maždaug apie 5:30 vai. ry
tą. Apskaičiuojama, kad gais
ras padarė apie S25.000 nuos
tolių.

Pirmadienį, sausio 18 d. įvy
ko kaikurių miesto valdininkų 
rinkimai. Kandidatu į School 
Committee buvo ir p. Jono Di- 
xon (Dirsos), buvusio įžymaus 
sportininko ir Sveikatos Tary
bos nario, žmona p. Eilėn 
Drummey - Dixon. Į School ko
mitetą buvo renkami du iš ke
turių. Laimėjo adv. James 
Curran ir p. Eilėn Dixon.

vanomis 24 d., 4:30 po pietų, pirm. Izabelė Latovienė, Vice- 
bažnytinėje salėje parapijos Pirm. Ona Petkienė. Fin. Rašt. 
naudai. Kviečia visus skaitlin
gai dalyvauti ir linksmai laiką Rašt. Anelė Petkienė, Ižd.. Ada-
praleisti. S ud arija. Sinkevičienė. Atstovės Į Drau

gijų Sąryšį — Petronėlė Valiu- 
šienė ir Aleksandra Daugėlie
nė.

----------- —
Šv. Petro draugija išrinko se

kančią valdybą 1943 metams: 
Pirm. Zigmas Gudelis, V. Pir
mininkas Simonas Ražauskas, 
Fin. Rašt. Viktoras Augustas, 
Rašt. Pagelb. Juozas Sinkevi
čius. Sr. Atstovai į Draugijų 
Sąryšį — Juozas Daugėla ir 
Ignotas Mikalauskas.

DAYTON, OHIO

Kryžiaus lietuviu parapi-šv.
jos metinis susirinkimas įvyko 
sausio 17-tą, parapijos svetai
nėje. Susirinkimo prezidiumą 
sudarė Kun. Kleb. Leonas J. 
Praspalius ir parapijos komite
to valdyba.

Išduota parapijos finansiniai 
raportai 1942 metų. Iš raportų 
pasirodė, kad pereitais metais 
užbaigta mokėti 
parapijos skolos, ir 
dasi parapijos ižde 
tūkstančių dolerių,
vartojami pataisymui ir daili
nimui bažnyčios ir įtaisymui 

; naujos šildymo sistemos, (su
prantama, karui pasibaigus), 
kadangi dabartinės aplinkybės 
neleidžia tų darbų pradėti.

Parapijos vyrų 
1943 metais išrinktas 
Pranas Ambrozaitis, 
Ražauskas. Pranas 
Juozas Kavaliauskas. 
Ražauskas, Stasys
čius. Konstantas Cikanauskas, 
Motiejus Ražauskas. Juozas 
Daugėla ir Pranas Žaltauskas. 
Parapijos moterų komitetas: 
Pranciška Žilinskienė, Elzbieta 
Sinkevičienė. Ona Ražauskienė,

paskutinės 
dabar ran- 
virš dviejų 
kurie bus

LDS 69-tos kp. valdyba 1943 
metams palikta buvusioji: Pir
mininkas Juozas Augustas, 
Rašt. Pranas Gudelis. Ižd. Zig
mas Gudelis. Taipgi iš naujo 
prisirašė į kuopą buvęs narys 
Zigmas Savickas. F. A. G.

i
I

na Galdikienė ir Aleksandra 
Daugėlienė. Sekant parapijos 
susirinkimą, vyrų komitetas

komitetas 
sekantis: 

Leonas 
Gudelis, 
Simonas 

Markevi-

Sausio 29 d., 7 vai. vakare, 
parapijos svetainėje. Federaci
jos 16 sk. rengia kortavimo 
vakarą. Tikslas, kad su gautu 
pelnu apmokėjus visų Cam
bridge kata’.ikiškų organizaci
jų duokles Federacijai. Šį Fe
deracijos skyriaus parengimą 
turėtų visi kiek gali remti, o 
ypatingai organizacijos, nes 
čia rengiama visų naudai. 
Rengėjai turi labai daug gra
žių dovanų laimėjimams; teko gijų judėjimas su pradžia nau- Magdalena Kavaliauskienė, O- 
patirti, kad yra apie 28 dova
nos, kurias bus galima laimėti. 
Kortavimo pradžia bus ne 8 v., 
kaip buvo skelbta ant bilietų, 
bet 7 vai., nes tą vakarą baž
nyčioje pamaldų nebus, tai bus 
galima ankščiau pradėti ir, 
anksti grįžti į namus. Daly

vaukime visi. Įžanga tik 35c.

WORCESTER, MASS

Sv. Kazimiero Parapija

i

J.

Šv. Kazimiero parapijos drau-

I
I

Darbai pas mus Cambridžiu-i 
je eina pilniausiu įtempimu. 
Dirbtuvėse dirbama po tris pa
mainas. ir beveik visose dirb
tuvėse reikalaujama darbinin
kų. A.D.

jų 1943 m. pagyvėjo. Dr-jos su
kruto rengti vakarėlius. Sausio 
3. įvyko gražus pamokinantis 
vakarėlis parapijos mokyklos turėjo posėdį, kuriame palikta 
vaikučių. Seselių Kazimierie- senoji valdyba, būtent: 
čių vadovybėje. Tik gaila, kad Ambrozaitis, V. 
pasitaikė labai nemalonus oras.

Sausio 10 d. Šv. Onos dr-ja. 
turėjo “beano” parapijos nau
dai. Pasekmės buvo gražios.

Sausio 17, Susivienymo R. K.
41 kp. suruošė “beaon” žaidi
mą parapijos naudai.

Šv. Kazimiero par.
Socialis klubas rengia 
vakarėlį su užkandžiais

Pirm.
Pirm. Leonas 

Ražauskas, Rašt. Pranas Gu
delis.

Pašaukta į J. V. kariuomenę 
parapijiečiai: Alex Čikanaus- 
kas ir Emest Sakalauskas, L. 
Vyčių 96-tos kp. nariai.

Moterų 
gražų 
ir do-

Moterų draugija išrinko se
kančią valdybą 1943 metams:

Z r zZZ Z ’ - ',-»ZZ * Z

ARABESQCE—Designcd with 
imagination and dignified with 
handwork is this bag of black 
broadcloth, with a color inlay 
of ice blue, cyclamen, or brown 
under the arabesque of black 

braid.



tenfctadienis, Sausio 22,1943 DARBININKAS

VIETINES ŽINIOS
A

LANKĖSI

ŽINUTES paaugusios. Trečia dar auga.
' Šį rudenį, jiedu susilaukė sū- 

ir naus. Kur tik jiedu gyveno ten 
sa-

d. 
dr. 
lie-

Sausio 18 d., Kazimieras
’ranciška Petreikiai šventė
o Jungtuvių sukaktį. Jau 18 vių tarpe, 
netų kaip jie, Lawrence, susi- Brocktone dirbo 
uokė. Jų dvi dukros jau yra

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ». 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal sutarti)

labai gražiai darbavosi lietu- 
Ponas Petreikis

su jaunimu. tarnyboje.
Taip pat ir Lawrence. Jis dar
buojasi ir So. Bostone, ypač: 
prie parapijos ir šv. Vardo vy
rų draugijos. Ponia Petreikie- 
nė nuo pat jaunų dienų, Law- 
rence, dirbo su Vyčiais, prie 
choro, ir prie parapijos. Ji bu
vo įžymi solistė ir mokytoja

Trečiadienį, sausio 20 
“Darbininke” lankėsi kun. 
A. Bružas, Nashua (N. H.) 
tuvių parapijos klebonas. Kun.
Dr. Bružas paliko “Darbinin- 

; ko” spaustuvei spaudos darbe
lį. Nashua’iečiai ruošia šaunų 
ir iškilmingą vakarą pagerbti 
tėvus, kurių sūnūs yra karo

Nuoširdžiai Parėmė 
"Darbininką"

pp. Petras ir Ona Staniai, 
gyv. Hudson, Mass., ilgamečiai 
LDS 56 kp. nariai ir nuoširdūs 
“Darbininko” rėmėjai, prisiun-

ikatėkizacijos kursų. Ji gražiai tg $500 “Darbininką” paremti.)

Darbininko Kalendoriai Patinka
l

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

darbuojasi ir So. Bostone. Ji 
dar padeda savo mylimam vy
rui krautuvėje.

Jų dvi dukteris priklauso 
prie parapijos choro ir prie 
Vyčių. Išrodo, kad jos seka sa
vo pavyzdingų tėvų pramintą 
taką lietuvių darbuotėje.

Nuoširdžiai dėkojame pp. 
niamI už paramą.

Atostogauja
i

Sta-

I ...

lį Šou. 4476 ;!
!; DrJosephF.Antanėlis |:

OPTOMETRISTAS
; i 515 East Broadway ) j

So. Boston, Mass.
Į Ofiso Valandos išskyrus j! 

Trečiadieniais ir i[ 
Penktadieniais

į Vakarais Nuo 7 iki 9-tai ] i 
! šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. Į!

Tėvas Gabrielis, C. P., šiomis 
dienomis, sėkmingai veda, Šv. 
Petro par. bažnyčioje, Katali
kų Bažnyčios Vienumo Okta
vos pamaldas. Jis uoliai ren
giasi prie Aj pamaldų ir pa
mokslų, iškalbingai sako turi
ningus pamokslus. Išrodo, kad

šią savaitę atostogauja ka-j 
rys Alfonsas Šiugžda pas savo; 
tėvelius, gyv. 7 Treadway Rd., 
Dorchester, Mass. Grįš į karo 
tarnybą šeštadienį, sausio 
d.

23

S

&

la. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

Seredomis:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

š. m.

Laiškas Iš Lietuvos
Amerikos Raudonasis 

Kryžius kreipėsi į “Darbi
ninko” redakciją, kad vie____________________—- — 

Žmonės nujaučia jo didelį pasi-i^ai paskelbtume, jog Rau- 
šventimą sielų labui, nes jie 
gausiai lanko šias pamaldos ir 
atydžiai seka jo pamokslus žo
džius. Daugybės jaunimo ir se
nimo, vyrų ir moterų naudoja
si šiomis nepaprastomis pa
maldomis. Jose daug Maldų pa
vedama už kareivius.

jie donasis Kryžius gavo iš 
i Lietuvos, Šakių apskričio 
! laišką, adresuotą Adelei
• Povilaitis, 59 Gottes (turi
• būti Gatės) So. Boston, 
Mass. Lai kreipiasi į Rau
donojo Kryžiaus ofisą ir

Įgaus tą laišką, nes kitaip 
negali jo pristatyti.

________

i PRANAS RAZVADAUSKAS, 
i LRK Susivienymo Amerikoje, 
N. Anglijos Apskričio suvažia
vimo ir Bankieto Rengimo ko
misijos pirmininkas, visus 
paskutine proga maloniai kvie
čia dalyvauti Susivienymo ban- 
kiete, kuris įvyks š. m., sausio 
24 d., 6 vai. vakare. Strand sa
lėje, So. Bostone.

Malonu pažymėti, kad Pra
nas yra šios jaunimo kuopos į- 
kūrėjas, jos globėjas ir dabar
tinio kuopos vajaus organiza
torius.

Pranas yra tikras jaunimo 
l vadas ir globėjas. Be L. Vyčių 
i organizacijos sunkių Centro 
į pareigų, jis yra daugelio kitų 
organizacijų valdybų narys ir 
veikėjas, o ypatingai jaunimo, 
lodei yra nenuostabu, kac 
Pranas jaunimo mylimas ir 
gerbiamas. Reikia, tikėti, kad 
ir šiame bankiete dalyvaus 
daug jaunimo.

mirė, ilgai sir- 
Šveistienė, 87 

gyv- 
paėjo

331 W. 
Jurbarko 
pragyve- 
du sūnus

! Sausio 19 d., 
gusi, Barbora 
metų amžiaus.
Broadway. Ji
parapijos. Amerikoje 
no 36 metus. Paliko 
ir tris dukteris. Tapo iškilmin
gai palaidota, su trejomis šv. 
mišiomis. sausio 21 d., 9 v. r., 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapuose. 
Melskimės už mirusius.

Nauji Muzikos Kūriniai

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą.
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

IVAIROS SKELBIMAI

★ “Darbininko” administracija kiekvieną dieną 
gauna daug laiškų su padėka už šių metų sieninius 
kalendorius. Štai jų keletas:
★ “Darbininko” bendradarbis J. K. MILIUS iš Cali- 

fornijos rašo: “Gerb. Darbininko” administratoriau, 
A. Peldžius, dėkoju už laiškelį ir 1943 m. kalendorių, 
kuris labai tiksliai atspausdintas ir kuris yra netik 
visų metų dienų, savaičių ir mėnesių rodiklis, bet ir į- 
vairių švenčių, bet jis yra ir grįčios papuošalas. Įėjęs 
į grįčią, kurioje randasi “Darbininko” kalendorius 
žmogus aiškiai gali suprasti kokios idėjos žmonės jo
je gyvena”.

“Už taip gražų ir svarbų kalendorių siunčiu $2.0C 
ir linkiu “Darbininko” Adminįstracijai, kad linksmai 
ir laimingai sulauktumėte kitų 1944 metų. Trokštu, 
kad šis karas kuogreičiausiai su pergale baigtųsi ir 
kad pamatytume ir vėl laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą”.
★ Rozalija Zanevičienė iš East Vandergrift, Pa. ra

šo: “Širdingiausiai dėkoju Jums už taip gražų ir ma
lonų kalendorių .Mano kaimynės pamačiusios jį, pra
šė ar negalėčiau ir joms tokio puikaus kalendoriaus 
gauti. Siunčiu kalendoriaus fondui $1.00”.
★ D. Versauskienė iš Pittston, Pa. rašo: “Kaipo do

vaną už gražų kalendorių siunčiu $1.00. Prašau neuž
miršti ir kitais metais man vieną prisiųsti”.

K. P. Tamašauskas, LDS Garbės Narys iš Hart- 
ford, Conn. kalendoriaus fondan, per p. A. J. Pateckį 
prisiuntė $3.00.

Taipgi atsiuntė padėkos laiškus ir aukas į kalen
doriaus fondą sekanti:
A. Mašiotas, (LDS Garbės Narys) iš Hartford, Ct. 1.00
I. Grušas iš Hartford, Conn..........
Tadas Špelis, Hartford, Conn......
J. Burbulis, Hartford, Conn. .......
C. Lafeckienė, Hartford, Conn......
Smulkiais iš Hartford, Conn.........
E. Česnienė, Baltimore, Md...........
P. Jurkšaitis, Waterbury, Conn. . 
J. Glebienė, Waterbury, Conn.......
M. Kuodis, Norvvood, Mass..........
A. Pazniokienė, Norwood, Mass. . 
Alex Vinčiūnas, Somerville, Mass. 
P. Yankauskas, Haverhill, Mass. . 
M. Valatka, Roslindale, Mass.......
M. Kašėtaitė, Waterbury, Conn. .
P. Radzevičius, Kingston, Pa.........
J. Kukauskas, Garner, Mass........
V. Kantautienė, So. Boston, Mass.
N. Lonikienė, ................................

Petras Kupraitis,
’ LRK Susivienymo 94 jaummo 

kuopos pirmininkas. Jo vado
vaujama kuopa, Apskrities sei
melio proga, sausio 24 d., ren
gia didžiulį bankietą ir šokius, 
Strand salėje. Petras yra ir pa
silinksminimo komisijos narys. 
Todėl visus nuoširdžiai kviečia 
dalyvauti ir linksmai, lietuviš
kai praleisti laiką.

Petras yra L. Vyčių kp. se
kretorium, todėl tikimės, kad 
dalyvaus daug jaunimo.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Telephon*
SO. BOSTON 

1058

i 8ayfiewMotofServfce
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
raleome visokių Udirbysčių auto 
mobilius Taisymo ir demonstrav 

mo vieta:

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

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką- 
Savininkai

Litvinovas Laimėjęs
$32 Kortuodamas

Ely Culbertson, įžymiausias 
pasaulinis “bridge” lošėjas 
kortomis, yra sugalvojęs naują 
taikės planą, kuri jis pavadino 
“A Blue Print for World 
Peace”. Su tuo planu jis buvo 
nuvykęs į Washingtoną, D. C. 
pasimatyti su Sovietų Rusijos C Aleksiūnas, E. Vandergrift, Pa.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE CF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Muzikas K. žižiūnas iš
leido tris naujus muzikos 
kūrinius: 1. Giesmė — O 
Gloriosa, 2. — Daina — 
“Spindulėlis” ir 3-čia —, 
daina — “Jaunimo Mar
šas”. Visi trys kūriniai 
mišram chorui. Chorų va
dai, norintieji pamatyti 
šiuos muzikos kūrinius, 

^prisiųskite 10 pašto ženk- 
'Remti skyrius •>« P° 3 centus ir gausite 

i visus tris kūrinius. “Jau
nimo Maršas”, graži trijų 

i puslapių daina, tinkanti 
j vakarų programoms. Ra
šykite: K. žižiūnas, 6387 
Dės Erables St., Montreal,; 
anada. (22)

I
I

Sausio 19 d., Moterų - Mergi- 
nų Kareiviams ' 
laikė mėnesinį susirinkimą po, 
bažnyčia. Ponios Cūnienė. Buš- 
manienė ir Karčiauskienė suve
dė galutinai atskaitą paskuti- j 
nio parengimo, gruodžio 19 d.,' 
1942. Tą vakarą oras buvo la
bai blogas, o pelnp liko net’ 
S123.12. Už tai pirmininkė p. 
Cūnienė dėkojo visiems dar-: 

^buotojams, aukotojams ir atsi
lankiusiems. Jie paminėjo po
nias Gailienę, Karčiauskienę, 
Senukevičienę ir Ančiukaitienę, 
kaipo ypatingai daug pasidar
bavusias. Minėjo ponią Šukie
nę iš Bedford, Mass.. kaipo

i

VVASHINGTON DEPOT,
CONN.

PARSIDUODA kriaučių ša- 
pa geroje vietoje. Dėl kriau
čiaus yra pirmos klasos maši- stambią parengimui aukotoją.

Sekantis skyriaus susirinki
mas įvyks tretį trečiadienį 
to mėnesio.

nos: Siuvama mašina ir Hoff- 
mans prosijimui mašina, yra' 
extra prosas ir kiti visi reika
lingi dalykai kriaučiui. Čia y- 
ra labai gera proga bizniui, nes 
aplinkui kiti 5 miestukai netu
ri kriaučiaus — visi kreipiasi 
į mūsų šapą, taigi darbo yra 
daugiau kaip galima padaryti. 
Pardavimo priežastis — savi
ninkas labai pavojingai serga. 
Norėdami pasinaudoti šia gera 
proga, rašykite E. J. Krikš- 
čiun, Washington Depot, Conn. 
Tel. Washington 2041.

H 5-151

ARBATĖLĖ

ki-

ĮSIGYKITE
The Lithuanian Language

Kurią parašė profesorius 
ALFRED SENN.
Jos kaina tik 40c.

Ši brošiūra verta kiekvie
nam įsigyti. Užsakymus 
siųskite “Darbininkui”, — 

366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Stephen Darius American Le- 
gion Ladies Auxiliary rengia 
Arbatėlę (Tea Party), sausio- 
Jan. 23, 1943. 7:30 vai. vakare, 
Post Name, C St. Bus gražių 
dovanų. Prašome visų atsilan-’ 
kyti ir praleisti vakarą links-' 
mai.

Kviečia Stepono Dariaus A. 
L. Moterų Auxiliarv.

'• MOVENOS
prie Sv. Pranciikaus Asyžiečio. Kaina ............................ 15c.
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ...........-........... 20c-
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina ---------  15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina ...................... -...........-....... 2®c-
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA
NOVENA

ambasadorium Maxim Litvinov 
ir sužinoti ką jis mano apie tą 
planą. •

Ką pasakė Litvinovas, pasi
lieka tarptautinė paslaptis. Ta
čiau Ely Culbertson. kalbėda
mas Ford Hali Forum, Bosto
ne, pasakė viešai, kad bedisku- 
suojant tą planą, Litvinovas 
pareiškęs: “Lcškime bridge.
Ely”.

Bridge lošti s įsėdo Litvino- 
Įvas. Ely Culbertson, Joseph E. 
Davies ir Jesse Jonės.

I

įson pasakė: “Litvinov yra gc- 
' ra bridge lošėjas. Jis laimėjo 
, $32.00. aš laimėjau $8.00 ir 
Davies laimėjo $2.00._Jesse Jo
nės užmokėjo kaip paprastai”.

SKUBIAI PARSIDUODA trijų 
šeimynų namas, Roxbury, Mas- 
sachusetts.

Parsiduoda gražiai įrengtas 3 
aukštų, 3 šeimynų su krautuve 
namas.

Culbert-

Gegužės Pirmą Dieną Dar 
Galėjo Pasirodyti Lietuvos 

Studentai

Mary Matulis, Minersville, Pa.............
Mrs. K. Budrius, Waterbury, Conn....
C. Drevinsky, Middleboro, Mass.........
K. Palaimienė, Mattapan, Mass..........
Ona Kalinauskaitė, So. Boston, Mass. 
K. Kudzma, Waterbury, Conn............
Mrs. Em. Lomer, No. Easton, Mass. — 
A. Sakevičius, Baltimore, Md............
P. Budvitis, Worcester, Mass.............
O. Unguraitė, Phila. Pa.......................
K. Vaitekūnas, Phila. Pa....................
Uršulė Krunaitis, Dorchester, Mass.
A. Baltutis, Newark, N. J..................
J. Puniškis, Northampton, Mass.......
P. Pečiulis, Rockford, III....................
G. Gvaizdaitis,. Newark, N. J.............
M. Valungevičienė, So. Boston, Mass. 
Ona Tuleikienė, So. Boston, Mass. —
K. Steckienė, Hyde Park, Mass.........
O. Aukštikalnienė, Dorchester, Mass. .
B. Jakutis, Cambridge, Mass............
P. Lengvinis, Worcester, Mass...........

Kazlauskas, Worcester, Mass........
J. Ramanauskas, Worcester, Mass. . 
A. Kupstienė, Kingston, Pa...............
S. Aleknavičienė, Lowell, Mass..........
P. Povilaitienė, Waterbury, Conn. ... 
S. Leinartas, Detroit, Mich................
Mr. A. Mikalausky, Simsbury, Conn. 
R. Sharnulis, Wilkes-Barre, Pa........ .
A. Gečaitė, Florida ...........................
M. Stankevičienė, Waterbury, Conn.
J. Mišeikis, New Haven, Conn..........
K. Morkūnienė, Worcester, Mass.......
M. Varžinskienė, Dorchester, Mass. .. 
O. Aleskevičienė, Waterbury, Conn. . 
A. Budris, Oakville, Conn..................
p. Kamarauskienė, Pittsburgh, Pa.
A. Mylės, Nutley, N. J.......................
A. Petrauskis, Providence, R. I..........
M. Baltrunienė, Pittsburgh, Pa..........
B. Jodaitė, Waterbury, Conn..............
A. Baronas, Whateley .......................

Visiems Rėmėjams ir aukotojams nuoširdžiai dė
kojame už paramą ir aukas.

J.

i

(LKFSB) Gegužės 1 d. 
Vilniuje studentai dar ga
lėjo suruošti akademinę 

j šventę. Ji įvyko Vilniuje. 
< Dainavo lietuvių studentų 

Du apartmentai po 5choraį vadovaujami Ilčiu-
kambarius, vienas dviejų kam- ko įr Mikulskio> savo me
harių. Yra krautuvė su visu į-Įną pademonstravo stu- 
rengimu ir kambarys užpakaly, dentų Šokėjų grupelė, va- 
Didelis kiemas, galima past?- dovaujama Stud. Dumčiū- 

tės. Dalyvavo studentai, 
profesionalai, jų tarpe

tyt karus. Šiltas vanduo ir 
maudynės. Pardusiu pigiai su 
kaina susitarsim,
šit. šeimininką rasite vietoje.

3 Clifton St., Roxbury Mass.
(19)

kaiy> atvyk- buvo jr prof m. Biržiška.
ito vipfnir> ______ _______ ± • • i_ _

For VICTORY
I I BŪT 

f (J N 1 T E D
1 1 STATĖS

DEFENSE 
^BONDS

STAMPS

Žinoma, neapsėjo ir be 
švietimo general. tarėjo 
Dr. Germanto. Gegužės 1 
d. darbininkiją pasveiki
no Profesinių Sąjungų 
centro Biuro pirmininkas 
Urbonas. Darbo ir socia
linės apsaugos tarėjas Dr. 
J. Paukštis laikraštyje “I 
Laisvę” įdėjo straipsnį a- 
pie darbą.

Res. Šou 3729 Šou 4618

lithuanian Fumiture Co. '
M0VER8— 
•nsured and

Bonded 
>cai a Long
□Istanca 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

I

I

GRAB0R1AI

S. Barasevičius Ir Sūnus
MOTERIS PAGELBINTNKB 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

8ALSAMU0T0JA8 
Turi Notaro Teise* 

254 W. Broadvvay, 
SO. BOSTON. MASS 

Tel. 8OUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Avė. 
Tel COLumbis 253"

CASPER
FUNERAL MOME
187 Dorchester Street 

8outh Boston, Mass 

Joseph W. Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorių* l» 
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną tr Nako 

Koplyčia Šermenims Dyka' 
Tol ŠOU 8oston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zaletskss F. E. ZaletskM 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tat. ŠOU Salt c n 2809
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HYTIIII
VALSTYBIŲ ZIMBS

NEW BRITAIN. CONH.
Meldžiamės ir džiaugiamės, 

kad mūsų klebono kunigo M. 
Pankaus pavojinga operacija 
pavyko, kaip praneša gydyto
jai. ir ligonis kasdien stiprėja.

Praeitą savaitę ligoni aplankė
prel. J. Miliauskas iš Scrantcn. 
Pa.

Kun. V. Ražaitis sunkiai dar
buojasi parapijoje. Jam gelbs-
ti Tėvas Geraldas.

LANKĖSI SVEČIAS
Pereitą sekmadienį šioje ko

lonijoje lankėsi vargonininkas 
p. V. Stasevičius. kuris darbuo
jasi lenkų parapijoj Sadington, 
Conn. Linkėtina, kad p. Stase
vičius darbuotųsi tarp savųjų.

SUMAŽĖJO PARENGIMAI •
Dėl aliejaus kurui trūkumo, 

mūsų parapijoj sumažėjo pa
rengimai. Sulaikyta ir savaiti
niai “bingo” žaidimai. Laukia-
me šiltesnio oro.

Šv. Rožančiaus draugijos na
rės nenuleidžia rankų ir neno-

' nares, o kitos už kareivius. Nu
pirktas Karo bonas už $25.00, 
kurį laimėjo Mr. R. Borton iš 
YVaterbury, Conn.

Nutarta žiemos metu šaukti 
susirinkimus kas antras mė
nuo sekmadieniais, vietoj tre
čiadienio vakare. Dabar įvyks

ramino savo mylimą mamytę, 
kad nesirupinių.

Paviešėjęs pas savuosius, 
sausio 11 d. išvyko prie savo 
darbo. Lai Dievas jį laimina ir 
gelbsti sveikam sugrįžti. Rap.

BROOKLYKH.Y.
M. Venceviėienė su duktere 

Brone Brundziene išvažiavo į 
Chicagą laidoti savo seserį Oną 
Bartkienę. Į laidotuves tiesiai! 
iš armijos važiavo ir kitas Ven-. 
cevičienės sūnus Andrius.

Velionė Bartkienė per Kalė
das buvo sveika ir tik vėliau

susirinkimai 2:30 vai. po pietų, susirgus. plaučių uždegimą,: 
Sekantis susirinkimas įvyks nuo ko ir mirė. Jos liko ir kita 
vasario 14 d. Taigi dabar galės sesuo Vyšniauskienė Brookly- 
visos narės dalyvauti, ir tos, ne. bet pati nestipri būdama, į
kurios dirba vakarais.

Sausio 24 d. įvyks paskaitos 
pas p. U. Merkienę. 82 Cham- 
ber St. Kviečiamos visos Są- 
jungietės dalyvauti. Taipgi at
siveskite savo drauges. Prasi
dės 2 vai. po pietų. M. D.

Sausio 4 d. buvo parvažiavęs 
pas savo tėvelius praleisti atos-
togas karys Albinas Liutkevi
čius. Jis yra lėktuvų mechani
kas. ir jau metai kaip karo tar-ŽINĖ

I
nyboje. Per tą laiką daug ką Lietuvių 
matė ir patyrė. Beatostogauda-

ri pasiduoti nepatogumam. Jos jis sako: 
ruošiasi L'žgavėnių vakarui, gyventi 
Geriausių sėkmių. visiems

mas susitiko daug žmonių, ku
rie skundžiasi negauną sviesto, 
trūksta mėsos, gasolino. Tai 

“Kam negerai civiliai

DAUG LIGONIŲ
Šaltam orui siaučiant, randa

si daug ligonių, tarp kurių yra 
ir p. Marijona Žalionienė. bu
vusi ilgametė Tretininkų sky
riaus iždininkė. Dėl ligos ji at
sisakė iš iždininkės vietos. Iš
rinkta nauja iždininkė, būtent, 
p. Marijona Marteckienė. T.Jf.

WATERBURY. CONN.
Sausio 13 d. įvyko Moterų 

Sąjungos 43 kp. susirinkimas. 
Valdyba ta pati. Ji išdavė pla
tų raportą iš pereitų metų vei
kimo. Pasirodė, kad pereitais 
metais Sąjungietės daug pasi
darbavo ir prisidėjo aukomis. 
Buvo užprašytos dvejos šv. mi
šios: vienos už M. Sąjungos

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti 
Nugalėk ją Karo Bonu 

Uunomis.

sesers laidotuves nevažiavo, tik
... .................................................užprašė uz seserį sv. misiąs.; 

kurios buvo atlaikytos šv. Jur
gio par. bažnyčioje. Velionė 
kilus iš Ramygalos.

Dėmesiui LDS., SLRK Ir 
LRKMS Hariu Connecticut 

Valstybėje 
x ~ . .. iŠių trijų organizacijų 

apskričių metinė GEGU- 
įvyks liepos 11 d.J 

draugijų parke,I
Glasanbury 24 stotis, E. 
Hartford, Conn. Kviečia
me visus narius iš anksto 
ruoštis. Prašome kitų 
draugijų tą dieną neruoš-

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
NAUJAS LIETUVIS 

KUNIGAS

Sausio 23 d., diakonas Stanis
lovas T. Laurinaitis, bus įšven
tintas į kunigus. J. E. vysku
pas W. Leech, D. D. suteiks 
šventinimus ŠŠ. Cirilio ir Me
todijaus koplyčioje, Danville, 
Pa. Primicijos įvyks sausio 24 
d., Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioje, Mount Carmel, 
Bankietas pagerbti naują levi-' 
tą įvyks parapijos salėje pirmą 
valandą po piet.

Kunigas Stanislovas 
mažame Mount Carmel mieste. I 

|Ten lankė parapijos mokyklą^ 
i ir vietinę High School. Baigęs 
ją. įstojo į Šv. Karoliaus Bor- 

i romeo seminariją, Overbrook.

Tautiniais kostiumais apsirengusios, atstovės 
dviejų Suvienytų šalių simbolizuoja “rankas per jū
ras” Didžiojo Bostono Suvienytą Karo Fondą Suvie
nytų Tautų pietų metu, kurie įvyko Copley Plaza 
viešbuty, Bostone. Tos Amerikietės panelės atstovau-i 
ja šias šalis: (iš kairės į dešinę) Ethel Pappey, Grai- pa 
kiją; Florence Pearscn, Norvegiją; Alice Mehos, Grai-! Kunigas Stanislovas Lauri- 
kiją, ir Ethel Andersen, Norvegiją. Kaip žinoma, Su-’naitis yra gražaus būdo asmuo, 
vienytos Tautos taip pat gaus pašalpą iš 1943 kampa- Daug nekalba, bet už tai daug 
nijos fondo.

I

8

ku:sulaukė kito Dievo tarno, 
Stanislovo asmenyje.

Geriausio pasisekimo 
Stanislovui Kristaus Vynuogy
ne. Ad multos annos! SPA.

Prof. Senn Paskaita
Lenkams

kun.

Philadelphia, Pa. —Len< 
I kų dienraštis “Nowj 
|Swiat” rašo, kad gegužės 

^ i8 d. New Yorke Lenki 
1 Mokslo Institute skaitys 
, paskaitą Pennsylvanijos 

J Universiteto prof. Alfrec 
ž!me ( Senn apie lietuvių kalbą.

GIRARDVILLE, PA.

J. M. Prelatas Ambotas bu
vo išvykęs į Pittsburgh, į Ku
nigo Jono Vaišnoro laidotuves.

dirba. Yra taurus lietuvis, kal- 
------------- bąs gražia lietuviška kalba, ir 

Zilionienė, mylįs viską kas lietuviška. Ti- 
kasminku,/kimasi iš jo gabaus visuome-

lai eina į armiją. Temti kitų parengimų. Prašo-, 
me pasižymėti: liepos 11: 
d. B, Mičiūnienė.

gerai’’.
Albinas Liutkevičius labiausia

Lietuvaitė, Marė Žemaitytė 
(Titus) lėktuvu išlėkė į Caii- 
fornia ištekti už buvusio Hart
forde daktaro Antano Šupio 
(dabar leitenantas Dėdės Ša
mo kariuomenėje).

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Hartford, Conn. — Vasario-į vai Remti Draugijai. Taigi, lie- 
Feb. 21. Hartfordo lietuviaij tuviai. Hartfordo ir apylinkės, 
šauniai švęs Lietuvos Nepri-! programa bus pilna ir šauni: 
klausomybės 25 metų sukaktį.' tiktai susirinkime kuoskaitlin- 
Pereitą savaitę, mokyklos salė-! giausiai 1 Šiais metais sukanka 
je įvyko visų draugijų atstovų! 25 metai nuo Lietuvos nepri- 
susirinkimas. Po ilgų diskusijų ■ klausomybės paskelbimo, Va- 
nutarta turėti sekančius kalbė- \ sario 16. 1918. Taipgi kalbėti 
tojus: Jo Malonybę prelatą: pakviestas miesto mayoras 
Am botą, kunigus Vilčiauską irįThomas Spellacy. Prasidės 5 
Kripą: Juozą Tysliavą iš į valandą po pietų, sekmadienį. 
Brooklyno. vietinį advokatą vasario 21.

i i
Motiejus ir Morta Zilicniai. 

Babcock St., šventė savo 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuves sekmadienį, sausio 
17. Namuose buvo pietūs, ku
riuose dalyvavo vietos kunigai, 
giminės ir prieteliai.

šriupšas ir Morta 
Antanas Mašiotas, 
ir rast. Juozas Leonaltis. Tai nes vado, 
smarki valdyba, ir daug gali 
nuveikti šiais metais dėl Lietu- tarieji metai tikrai 
ves. Reikia jiems padėti. Tai vo malonės metai, 
visų Hartfordo lietuvių parei
ga. Jų mėnesiniai susirinkimai tas 1941 metais, 
kas antrą trečiadienį mėnesio,' metais buvo atšvęstas 
mokyklos saliukėje.

Praną Mončiūną. Parapijos Šv. 
, Cecilijos choras. Justui Bal- 
;siui, vargonininkui vad.: lietu- 
jviai ex-kareiviai Fredriko Sa
bonio Posto ir Moterų Auxilia- 
ry. Dalyvauja programoj ir 
mokyklos vaikučių grupė. Se- 

; sėlių vadovybėje. Rengia visos
draugi jos. vadov ~ujant Lietu-

Lietuviai legrjonieriai ir Au- 
xiliary šiais metais turėjo savo 
instalacijos ceremonijas moky
klos salėje. Dalyvavo gražus 
būrelis narių bei prietelių, 
nore oras labai prastas. Paskui 
buvo užkandžiai ir 
vo atsilankę vietos 
gai. Vėliau bus 
smulkmeniškiau.

šokiai. Bu- 
visi kuni- 

parašyta

Trumpam laikui buvo parva
žiavę šie kareiviai: Antanas 
Mazalas. Kniusta, Alphonsas 
Smitkus. Vadas Mašiotas, An
tanas Mašiotas ir gal kiti. Ku
riuos mačiau, labai gerai atro
do.

Neseniai Hartforde įvyko 
Bl'ood Donors' League susirin
kimas. Tikslas buvo paraginti 
žmones, draugijose ir klūbuo- 
se. eiti ir duoti savo kraujo A- 
merikos kareiviams. Lietuvius 
atstovavo kunigas Vilčiauskas.

Šv. Kryžiaus parapijai pas- 
buvo Die-

Pirmas ku
nigas parapijos buvo įšventin
us 1941 metais. Sekančiais 
— parapi
jos klebono, kun. dr. Končiaus, 

■ sidabrinis kunigystės jubilie
jus. Tais pačiais metais taip 
pat buvo atšvęstas ir Šv. Kry
žiaus parapijos auksinis jubi
liejus. Ir šiais metais parapija

Reikė- 
rastusi 
šeimy- 
beveik

1942... SĖKMINGIAUSI METAI
MŪSŲ ISTORIJOJE!

Olč Goto

Užpereitą sekmadienį, bažny
čioje buvo skaitoma Švč. Tre
jybės Parapijos metinė atskai
ta.
Pajamų būta $21.000. Skolos 

. išmokėta $6.000. Tai graži at
skaita, ir jeigu kasmet tiek 
bus skolos išmokėta, tai lietu
viai šioje parapijoje galės 
džiaugtis išmokėję skolas baž
nyčios, mokyklos ir kitų para
pijos namų. Parapija turi net 
penkis namus, įskaitant bažny
čią, mokyklą, vienuolyną, kle
boniją ir parapijos namą.

; Hartfordas praeityj neatsilik- / įvairių klausimų tinklą. 
daro, ir reikia tikėtis, kad ir Tai skaityk, lietuvi 
ateity šauniai pasirodys. Lie- Gerink gerbūvį,

visus parapi- Nustebinsi, skaitydamas, net 
save!

Prasidėjo nauji metai. Viso
kios problemos - klausimai ky
la. Tai maisto apkarpymas 
(food rationing), gasless days 
(nevartoti gasolino be reikalo) 
ir tt. Žmonės turės daugiau bū
ti arčiau namų. Hartforde mo
terys ir merginos darbuojasi 
Raudonojo Kryžiaus naudai. 
Turi savo skyrių, siuvinėja, 
rašinėja ir tt. Būtų labai vietoj 
raginti lietuvius, kad daugiau 
skaitytų. Lietuviai Amerikoje 
turi užtektinai gero doro kata
likiško lietuviško skaitymo. Iš
eina tiek daug gerų lietuviškų 
katalikiškų laikraščių, 
tų. kad bent vienas 
kiekvienoj lietuviškoj 
noj. Kadangi lietuviai
išimtinai visi darbininkai tai 
patarčau. ypatingai “Darbinin
ką" šiems metams užsisakyti. 
Ten rašoma daug apie darbi
ninkų reikalus ir reikalingiau
sios žinios kas savaitę, net du 
syk į savaitę teikiamos. Taipgi 
ir kiti laikraščiai kaip tai: A- 
merika. Garsas. Draugas, Lie
tuvių Žinios. Kaikurios šeimy
nos gauna net visus tuos vire- 
minėtus, bet, kaip sakiau, bent 
vienas iš jų turėtų rastis lie
tuviškoj šeimynoj. Kas norėtų 
užsisakyti, tai mes mielu noru 
patarnausime. Skaitykime, lie
tuviai. Tai “style’a” Ameriko
je, ir labai girtina.
Kas skaito, tas laiko 
Galingesnį už kardą jis ginklą; 
Rašytas žodis tai kelrodis

gauna visus Amerikoje einan
čius lietuviškus katalikiškus 
laikraščius ir laikraštukus. 
Mūsų vyskupas McAvliffe la
bai ragina katalikiškas šeimy
nas užsirašyti bent vieną kata
likišką laikraštį Kas, rodos, 
taip savaime suprantama kad 
nereikia mums nei daugiau ra
šyti. nei kartoti. Darykime tą 

; naujų metų rezoliuciją užsira
šyti bent vieną katalikišką lie
tuvišką laikraštį. Tas laikraš
tis atneš daug, labai daug 
mės per šiuos metus. Jeigu 
tiki, brangus skaitytojau.
“I beteha!”

Reader’s Digest nebando 
iškelti Old Gold pardavi
mą, ar pabrėžti viršeny
bę vieną ar kitą iš 7 
rūšių cigaretę. Dėlto, 
pirmiau ir po išduoto 
raporto — daugelis 
tūkstančių rūkytojų 
pasuko ,i Old Gold, 
turėdami smagu
mą iš nepalygi
namai brangių 
tabako Lata- 
kia lapų.

...r-N

Cigaretus

E.«tahh.*h*'d 1760

rmėjimų

rytų Reader’s Digest.

NIKOTINO
MAŽIAUSIA

MAŽIAUSIA
GERKLĘ ERZINANČIŲ 

KOKYBIŲ 
'TARS AND RESINS)

Kaip parodyta beparty-
viškų nepriklausomų ty-

7 vadovaujan-
čiu rūšių cigaretų, pada

P T/>RTTXARD compant

Aną dieną Hartfordo anglų

\ tuviai, remkime
i jos parengimus, o labiausiai 
remkime savo parapiją, bažny-.

■ čią ir mokyklą. Reikia pasvei
kinti ilgametį kleboną. Jo Ma- laikraštyj buvo įdomus straip- 

jlonybę Prelatą Ambotą, kuris snelis. Guadalcanal, kur Ame- 
į tiek daug triūso ir rūpesčio pa- Į rikiečiai kariauja su japonais 
1 dėjo lietuvių katalikų gerovei už colį žemės, vienas kareivis, 
per virš 30 metų. Darbuokimės būgdamas nuo granatos į duo- 
išvien, o toji našta tikrai bus.bę. nustebo radęs ten Hartford 
mums juokai. Su Dievo pagalba Courant. Be abejo jis apsi- 
ir mūsų pačių vieningu susi-į džiaugė. nes kareivis buvo iš 
pratimu ir darbu negali mums Hartfordo, o kareiviai labai 

mėgsta gauti iš savo miestų 
laikraščius. Hartford Couran- 
t’as net Guadalcanal! Gal būt, 
kad panašiai yta atsitikę ir su 
lietuviškais laikraščiais.

Labai gražų pavyzdį duoda 
mūsų prelatas klebonas. Jisai

nesisekti.

Lietuvai Remti Draugija per 
savo metinį susirinkimą turėjo 
rinkimus. Išrinkti visi tie pa
tys: pirm. Viktoras Brynga, 
vice - pirmininkais — Stasys

Sausio 17 d. kun. M. Dau-j 
mantas. Šv. Vincento parapijos! 
klebonas, minėjo savo 10 metui 
klebonavimo sukaktį toje para-M 
pijoje. I

Parapijiečiai savo mylimą I 
kleboną pagerbti suruošė šau-1 
nią vakarienę, vadovaujant p. | 
J. Kasakaičiui.

Kleb. kun. M. Daumantas tą i 
dieną atnąšavo iškilmingas šv. 
mišias 10:30 vai. rytą. Jam a- 
sistavo kun. S. Nor butas ir 
kun. dr. Gečys. Pastarasis pa
sakė ir pamokslą.

Vakarienės metu, Sesutėms 
vadovaujant, išpildyta graži I 
programa. Toastmasteriu buvo 
kun. A. J. Neverauskas, vika- t 
ras. Gražias kalbas pasakė šie 
asmenys: p. S. Gegužis, kun. S. 
Norbutas, adv. C. Kilker ir ki
ti. Iš kunigų dalyvavo šie: kun. 
Česna, kun. A. Degutis, kun. 
Šaukevičius, kun. G. Degutis, 
kun. Laumakis, kun. dr. Gečys 
ir daug pasaulionių profesiona-l 
lų.

Linkėtina, kad kun. M. Dau
mantas dar ilgus metus klebo
nautų šioje parapijoje, nes jis 
yra nuveikęs daug kilnių dar
bų Bažnyčios ir tautos gerovei.

Kun. kleb. M. Daumantas 
nuoširdžiai dėkojo parapijie
čiams už parodytą meilę ir 
nuoširdumą, už dovanas para
pijiečiams. mokyklos vaiku
čiams ir mokytojoms, Nukry- 

Sesutėms ir 
bendrai visiems kunigams ir 
pasaulionims, kurie dalyvavo 
tose iškilmėse.

lai-
ne-
tai žiuotojo Jėzaus•

II
POEMA

(Ačiū Nekaltąją Kūdikėlių
Šventei)

Matai, tu lietuvi, vos gimusį 
Lietuvių ainį kūdikėlį?
Girdi jo liežuvį, užkim usį ? 
Ką gi sako jis, broleli ?
Rankutėms jis šaukia prie vie

nybės
Galingus, garbingus lietuvius... 
“Jūs turite mokslo, galimybės... 
Paleiskit dėl manęs tuos šūvius 
Užgimęs, aš augti turėsiu, 
Bet koks man likimas nuo jūsų ? 
Kaip kiti, aš praeitį mylėsiu 
Ir vertas ainys aš būsiu.
Tik dabar jūs praminkite kelią 
Ir duokit tik lietuvišką kraują! 
Duok, kad aš jausčiau tą galią 
Ir likimą lietuvišką naują;
Kad darbas jūs vieningas pra

dėtas
Ir prakaitas rūpestingai išlietas 
Išugdytų mane ir milijonus
Į Lietuvius garbingus... Mairo

nius!”
Rankutėm vėl jis pamojo 
Ir nei nežinodamas dėkojo, 
Nes Lietuvių Tautos Taryba 
Atidarė jam pirmąją knygą!

PLYTAITIS

Hely Amerikoje Kelionės 
įspūdžiai

I
Parašė Kun. J. Paškauskas 

Knygutė labai įdomi ir vert® 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymu® siųskite; “Dar
bininkas”, 366 W.- Broadway, 
So. Boston, Mass.

Sl’RVIVF. SEA ORDFAL— 
Ralph Edward Corey (upper) 
and Herman Otto Fischer, 
both seamen 2nd class U. S. N., 
“chow up" at an East Coast 
port after rescue foliorcing fif- 
teen days at »ea in open Jife- 
boatt Merchant «hip on vhich 

they served was torpedoed.




