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SVEKINAME

šeštadmį ir sekmadienį, 
sausio 1-14 dd. š. m. įvyk
sta LDJ (Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos) seimas, 
Nekalo Prasidėjimo lietu
vių pirapijoj, Cambridge, 
Mas<.

Atvykę atstovai iš kitų 
kokni jų, jeigu nežinote 
kaia pasiekti parapijos 
svetainę arba norite gauti 
vietą apsistojimui, prašo
me telephonuoti — Bene
diktas Jakutis, "20 St. Pąul 
St., Cambridge
KIRkland 1195 arba kleb. 
kun. P. J. Juškaičiui, 432 
Windsor St. — Tel. KIRk
land 1632.

Sveikiname LDS Seimą 
ir linkime padaryti nau
dingų nutarimų organiza
cijos gerovei. Lai Dievas 
visus laimina!

Tel

Kvislingai savo spaudoj 
skelbia, kad Lietuva jau 
“išlaisvinta”, bet Lietuvo
je niekas negali viešai iš
kelti Lietuvos trispalvės 
vėliavos, negali giedoti 
Lietuvos himno. Lietuva! 
neturi nei savo valiutos— 
savo pinigų. Lietuvos gy
ventojai neturi teisės išsi
rinkti tokią valdžią, ko
kios jie norėtų.

Taigi Lietuva ne “išlais
vinta”, bet pavergta kitų 
imperialistų pavergėjų.

Pagiriama Spauda Už Karo 
Paskolos Parėmimą

MAKE EVERY 

PAY DAY

BOND DAY
Join The Pay-Roll 
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I v

T '? T ▲ * A
r

r

AMERIKOS LIETE Tlę K. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

TEL. SOUth Boston 2680

ĮNINKĄS
PENKTADIENIS (Friday) SALTSIS (January) 12 D., 1945 M.

—
Pearl Harbor, sausio 11 

— Amerikos galinga ka 
riuomenė įsiveržė į di 
didžiausią Pilipinų sala 
Luzon, ir pasivarė kelioli
ka mylių link Manilą, Pili
pinų sostinės.

Amerikos 800 laivų pri
plaukė prie Lingayen įlan
kos. Laivynas ir lėktuvai 
pradėjo smarkiai daužyti 
pakraščius, kad kariuome
nė iš laivų galėtų pasiekt1 

i kraštus. Japonų pasiprie
šinimas buvo menkas, bet 

j tik dėl to. kad jie nežinojo, 
kurioje vietoje Amerikos 
kariuomenė mėgins įsi
veržti.

Pats generolas MacAr- 
thur veda puolimą. Iš tos

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
NORVEGIJĄ

salos pranešama, kad A- 
merikiečių nuostoliai bu
vo neskaitlingi. Japonai 
nebuvo prisirengę puolimą 
įtremti, bet nėra abejonės, 
kad šioje saloje įvyks di
dieji mūšiai, nes Japonai 
turi galingą kariuomenę ir 
jie Pilipinų salų neatiduos 
be žiaurių kovų.

Prancūzai Padidins 
Kariuomenę

|

TEL. SOUth Boston 2680 FTVE CENTS

Jung. Valstybių Bombanešiai 
Bombardavo Japonijos 

Kasyklas
Iš Jung. Valstybių De

šimtosios Oro Jėgų Cen-' 
tro, Myitkyina srities,] 
sausio 11 — Pranešama,] 
kad Jung. Valstybių bom-{ 

a banešiai bombardavo Ja
ponijos švino ir cinko ka- tokio staigaus 
evlrlor, ovfi NTnmiu T^nv*_ ii įio'nli'iJin'

1 
I

Paryžius, sausio 11 — 
Prancūzijos vvriausybė 
pašauks 1,800.000 jaunų 
vyrų į kariuomenę, kad pa
gelbėti Alijantams užbaig
ti karą su vokiečiais.

tono gąsdino stotis palie
tęs gąsdino trūkumas su
sidarė pasėkoje gando, 
būk pritruksią gąsdino.

Jis įspėjo kitų miestų 
gąsdino vartotojus vengti

> gasolino 
syklas arti Namtu, Bur- stočių užplūdimo, kad ne- 
moj. j būtų pakenkta normaliai

Amerikiečiai sukėlė di- gaminių įplaukai ir trans- 
delius gaisrus, kurie pa- portacijai. OWI.

.darė nemažai nuostolių ja- 
: ponams.
i Britai į šiaurę nuo Man-' 
dalay, Burmoj, užėmė 
Shwebo aerodromą. Shwe-i 
bo yra 54 mylios į šiaurę 

j nuo Mandalay.

i

VeValdžia Draudžia Skelbimų 
Šviesas

PRELATAS JONAS AMBOTAS,
Hartfordo Švč. Trejybės lietuvių par. klebonas ir LDS 
Garbės narys, atvyksta į LDS Seimą ir šeštadienį, sau
sio 13 d., 10 vai. rytą. Nekalto Prasidėjimo lietuvių par. 
bažnyčioje, Cambridge, Mass., atnašaus iškilmingas 
šv. mišias.

Prel. J. Ambotas yra vienas iš pirmųjų LDS narių 
ir yra nuoširdus organizacijos ir jos organo 

įninko” rėmėjas. Mums yra garbė turėti garbingą Va- n®s buvo 
i dą savo organizacijos seime. ■ Norvegijos ir dabar kovoja.
-------------------------------------------------------------------- Belgijoje. 1

1 Taip pat sakoma, kad 
! naciai mėgina ištraukti, 
dar aštuonias divizijas ka-į 
riuomenės iš Nbrvegijos.

Londonas, sausio 11 — reikalavo, kad Amerikų 
Norvegijos vyriausybė Užsienių Ministeriai atsi- 
Londone pranešė, kad dvi žvelgtų į Argentinos tarp- 

“Darbi- divizijos nacių kariuome- tautinę padėtį, bet negavo 
ištrauktos iš jokios satisfakcijos.

VVashington, D. C., sau-
. šio 11 — J. V. valdžia išlei- 
! do įsakymą, draudžiantį 

| įspėjama Neišsemti Gasoti-
110 StOCIŲ kių įstaigų, kad sutaupyti
----------- kurą, kurio yra trukumas.

VVashingtonas — Harold Taipgi pataria nešildyti 
L: Ickes, Karo Petrolijaus namų daugiau, kaip iki 68 
administratorius, pareiš-! laipsnių visuose viešuose 
kė, kad neseniai Washing- ir gyvenimų namuose.

i

Vatikanas Užginčija 
Paskyrimą

Naciai Traukiasi Iš Belgijos

Washingtonas — Pami
nėdamas Šeštosios Karo 
Paskolos Vajaus prograsą, 
Ted R. Gamble, Iždo De
partmento Karo Finansų j 
Skyriaus direktorius, pa
sakė: “Atsižvelgiant į vi
sus sunkumus, kurie šian
dieną yra užgulę mūsų 
spaudą, jos parama šešta
jai Karo Paskolai buvo ne-! 
paprastai didelė. Nepaisy-: 
dama popierio trūkumo ir 
kitų operavimo apsunkini
mų, spauda mielai aukojo 
brangų popierį ir vietą Į 
taip svarbios idėjos skel
bimui. Toks Amerikos 
spaudos pasišventimas la-i 
bai daug prisidėjo prie tik- i 
slo pasiekimo.”

T. R. Gamble dar pažy
mėjo, kad visoje šalyje yra ‘ 
labai glaudi paralelė tarp 
karo bonų pardavinėjimo 
ir spaudos parėmimo.

• v

Atšaukta 180 Suvažiavimų

Washingtonas — Apsi
gynimo Transportacijos Į- 
staigai pageidaujant, karo 
meto transportacijos pa
lengvinimo labui pereitų 
metų laikotarpyje atšauk
ta net 180 įvairių organi
zacijų suvažiavimų. OWI.

Sausio 13—14 dienomis š. m. įvyks LDS seimas, 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapijoj, Cambridge, 
Mass.

Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišiomis tos 
parapijos bažnyčioje, 432 Windsor St., 10 vai. rytą Šv. 
mišias atnašaus su asista Prel. Jonas Ambotas, Hart
fordo lietuvių par. klebonas ir LDS Garbės narys. Pa- 

I mokslą pasakys kun. Juozapas Valantiejus, Water- 
bury lietuvių par. klebonas ir LDS Garbės narys.

11 vai. rytą (tuoj po pamaldų) įvyks atstovų 
registracija.

11:30 v. prasidės Seimo sesija. Seimą atidarys Sei
mo Rengimo Komisijos pirmininkas.

1. Seimo sesijų pradžia — Malda — Sveikinimai — 
Prezidiumo ir komisijų — mandatų, rezoliucijų ir svei
kinimų — rinkimas.

2. Pertrauka pietums.
3. Pereito seimo protokolo skaitymas.
4. LDS Centro Valdybos Raportai.
5. LDS apskričių ir kuopų įnešimai.
6. Rezoliucijų skaitymas, jų svarstymas ir 

mimas.
7. LDS Centro Valdybos rinkimas.

SAUSIO 14,1945 M. SEIMO TĘSINYS
1. Sesijos pradžia — Malda — Sveikinimai.
2. Referatas — Kun. Dr. K. Urbonavičius. Tema— 

Spauda ir Lietuvos reikalai.
3. Diskusijos.
4. įvairūs sumanymai.
5. Seimo užbaiga — Malda — Himnai.
6. Pamaldos.

priė-

i
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Raudonieji Vengrijos 
Sostinėje

Londonas, sausio 11 — 
Pranešama iš Maskvos, 
kad raudonoji Rusijos ar
mija jau yra užėmusi du 
trečdalius Budapešto mie
sto (Vengrijos sostinės).

Kitos Rusijos armijos 
dalis yra biskį daugiau ne
gu mylia nuo Komarno ir 
perkirto geležinkelį, kuris 
eina į Nove Zamky ir Sile
ziją.

Roma, Italija, sausio
— Šiomis dienomis spauda 

i skelbė, kad Jo šventenybė 
i Pijus XII paskyrė J. E. ar
kivyskupą Francis J. 
Spellman Šventojo Sosto 
sekretorium.

i Vatikanas tuos gandus 
užginčijo, tačiau pažymė
jo, kad ir būtų paskyri
mas, tai tik laikinis, nes 
kaip buvo pranešta, kad 
tik Kardinolų Konsistorija 
gali pakelti naujus Kardi
nolus, o jos susirinkimas 
tik galimas po karo.

Paryžius, sausio 11 — 
Alijantų kariuomenės iš 
dviejų pusių suspaudė na
cius Belgijoje ir beliko tik 
devynios mylios platumo 
vokiečiams trauktis atgal 
į Vokietiją. Bet Alijantų 
kariuomenės perkirto di
džiuosius pabėgimo kelius 
ir, jei tik oras bus geras, 
lėktuvai sudaužys bėgan
čius Hitlerio kareivius ir 
karo reikmenis.

Šitas didelis pralaimėji
mas nacių Belgijoje su di
džiausiais nuostoliais, gali 
sutrumpinti karą, nes vo
kiečiai neišgalės atstatyti tijos gyventojams.

sunaikintų tankų...
Bet naciai nuolatiniai 

daro naujus puolimus pie
tuose ir varosi link Stras- 
bourgo miesto. Alijantų 
kariuomenės buvo privers
tos kaikuriose vietose pa
sitraukti atgal prieš smar
kius vokiečių puolimus.

Pranešama, kad nacių 
kanuolės šaudo į Stras- 
bourgo miesto. Bet Alijan
tų karo vyriausvbė nema
no, kad vokiečiai turi ga
lybės giliai įsiveržti... Na
cių nugalėjimas Belgijoje 
yra liūdnas smūgis Vokie-

I

Berte Paskirtas Atstovu 
Brazilijai

i

sau-

Reikalauia Rusu Ofensyvos 
Lenkijoje

900,000 VYRŲ Į KARIUOMENĘ

Red Croxx Photo 

NEW POSTER: Shown tbove is the 
oew poster appealinc for volunteer 
biood donore whlcb the Red Cross is 
distribotinc to 1U thirty-three biood 
donor oonters a»d nearby chopters.

Prezidentas Patiekė Kongresui
83 Bilijonų Dolerių Biudžetų

VVashington, sausio 11— našlių ir našlaičių pensi- 
Jungtinių Amerikos vals- jas, kad pagal 1944 metų, 

itybių karo po-sekretorius gruodžio 14 d. Kongreso 
, .. r_. kad aktą, nebus reikalo kreip-
laikrastis reikalauja, kad į^j ]įepOS mėnesio 900,000 tis raštu ar asmeniškai į 

jaunuolių bus paimta j ka- vVashingtoną. 
riuomenę.

VVashington, sausio 11— 
Patteraon" pareiškė?

Rusijos kariuomenės pra
dėtų ofensyva prieš vokie-

Washington. D. C.,
šio 11 — Adolf A. Berle, 
Jr., buvęs Jung. Valstybių 
valstybės sekretoriaus pa- čius per Lenkiją, 
gelbininku, kuris rezigna-1 Nuo praeitų metų birže- 

Įvo, šiomis dienomis prezi- lio mėnesio rusų kariuo- 
dentaas Rooseveltas jį pa- menės sustojo Lenkijoje ir 
skyrė Jung. Valstybių at- dar tebstovi. nepasijudinę, 
stovu Brazilijai.

Adolf A. Berle, Jr.
.JV cLxnr.xa.uo, aukau

tas. baigęs Harvard kole-' 
giją 1913 m. ir Harvard 
Law School 1916 m.

Gi pasivarymas per Lenki- 
yra ją greičiausia pasiektų Vo- 

50 metų amžiaus, advoka- kietijos vidurį.
•f

Bus Mažesnė Radio Lempu* 
čių Atsarga Civiliams

Nereikės Keliauti I Wash- 
ingtoną Veterano Pensijos 

Reikalais

VVashington, D. C., sau- reikalinga visiems kitiems 
|sio 11 — Šiomis dienomis .
prezidentas Rooseveltas į- j 

| teikė Kongresui biudžetą!
metams, kurie prasideda! 
nuo liepos 1, 1945 ir bai-i 

įgiasi liepos 1, 1946 m. Pre- 
: zidento Roosevelto anskai-'
■ čiavimu reikės 83 bilijonų .
| dolerių karo ir valstybės i
i reikalams.

valdžios reikalams.
Nuo karo pradžios 1941 

m. iki 1946 m. ši šalis viso 
bus išleidusi 450 bilijonų 
dolerių karo reikalams. Į 
tą skaitlinę įeina ir lend- 
lease.

Argentina Išsitraukia Iš 
Pan American Unijos

Prez. Rooseveltas sako, 
kad vien karo reikalams 
reikalinga 70 bilijonų do
lerių ir 13 bilijonų doleriii

Buenos Aires. Argentina, 
sausio 11 
valdžia atsisako toliau da
lyvauti Pan American U- 
nijos susirinkimuose, kol 
toji unija nepakeis savo 
nusiteikimo link Argenti
nos “teisių” ir “nepakeis 
savo pasitarimų procedu- 

“Yra žmonių, kurie turi ros”.
sumanumo mokslo ir net Argentinos valdžia yra 
genialumo, bet neturi bū- pareiškusi savo nepasiten- 
do. Ir todėl vargšai jie.” kinimą Pan American U- 

Lacordaire. nijai dėl jos krypties ir

Brig. Gen. Frank T. 
Hines, Veteranų Reikalų 
administratorius. išleido 
instrukcijas išpildyti pen
sijų gavimo aplikacijoms, 
artimiausioje nuo aplikan- 
fo gyvenamosios vietos 

OWI.VVashingtonas — Vetera- lauko įstaigoje.
nų Administracija įsDėja 
asmenis, turinčius teisę į 
pereitojo karo veteranų

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

LIETUVIŲ DARBININKŲ RADIO PROGRAMA

WESX-1230 Kilocydes- Salėm
I

Washingtonas — Karo 
Gamybos Vadybos prane
šimu, radio priėmimo lem
pučių. reikalingų Armijos

Argentinos ir Laivyno elektroniniams šeštadienį, sausio 13 d., 2 vai. po pietų iš WESX 
mūšio pabūklams ir mūšio radio stoties, Salėm, Mass., vėl turėsime progą klau- 
nuostolių padengimui, sytis gražių lietuviškų liaudies dainų, muzikos ir pra- 
trūkumas bus padengtas nešimų. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 
civilių radio lempučių sąs- kilocycles ir klausytis programos.
kaiton.

Todėl yra manoma, kad šome priduoti iš anksto, būtent, nevėliau penktadienio 
civiliams skirtų lempučių vakare, kad galėtume paskelbti šeštadienių radio prog- 
skaičius pirmajam 1945 ramose. Visais Darbininkų Radio programos reikalais 
metų ketvirčiui bus žymiai prašome kreiptis adresu: 
mažesnis už 2,000.000 lem
pučių į mėnesį, kurių buvo. 366 W. Broadway, 
anksčiau tikėtasi. OWI.‘

Visus sveikinimus, pranešimus ir skelbimus pra-

DARBININKŲ RADIO 
So. Boston 27. Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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■VAIRIOS ŽINIOS
Graikų EAM Nori Paliaubų

Athens, Graikija, sausio 
11 — Trys graikų taip va
dinamo Tautinio Išlaisvi
nimo Fronto atstovai, ku
rie turi galią atstovauti 
kairiuosius sukilėlius, 
kreipėsi prie Anglijos ka
rininko Scobie, prašydami 
paliaubų.

Spėjama, kad graikų 39 
dienų civilis karas greit 
užsibaigs ir graikai galės 
pradėti atstatyti savo su
griautą šalį.

Taupymo Darbas Dar Toli 
Gražu Nebaigtas

Gasolino Ištekliai Automo
biliams Tesudaro Tik 34 

Nuošimčius 1941 M. 
Ištekliaus

Washingtonas — Ches
ter Bowles, Kainų Regu
liavimo Įstaigos adminis
tratorius, radijo kalboje 
pareiškė: “Šiandieną gaso
lino ištekliai civiliams au
tomobiliams tesudaro tik 
36 nuošimčius — tai yra 
apie vieną trečdalį 1941 
metų ištekliaus.

Ta ir yra priežastis, dėl 
ko automobilistai per pas- į 

1 taruosius dvejus metus 
I taip sunkiai jaučia gasoli-J 
no trūkumo slėgimą. Nė 
vieno racijonuojamo pro
dukto vartojimas šio karo 
metu nebuvo taip griežtai 
sumažintas. Net ir svies
tas arba cukrus to nepaju
to. Dabar mes vartojame 
70 nuošimčių sviesto ir 80 
nuošimčių cukraus, paly
ginti su tuo, ką mes varto
jome prieš karą. Bet mes 
teturime tik vieną trečda
lį gasolino civiliams auto
mobiliams. palyginti su 
1941 metais.” OWI.

I 
I

i

j 
I

Audra Nuskandino 3 Karo 
Laivus

/

VVashington, D. C. sausio 
11 — J. V. Laivynas pra
neša, kad Vakariniame Pa
cifike siautė baisi audra. 
Tos audros pagauti trys J. 
V. karo laivai — Hull, 
Spence ir Monaghan nu- į 
skendo. Kartu su jais nu
skendo ir nemažai žmonių.

Be to, kiti laivai tapo su
žaloti. Tuo pačiu laiku va
kariniame Pacifike ėjo 
kautynės su priešu — ja
ponais.

Washingtonas — Karo 
Informacijos Įstaigos pra
nešimu, nors Amerikos gy
ventojai ir labai reikšmin
gai prisidėjo prie karo pa
stangų, paskirdami karo 
gamybai nenaudojamus 
namų reikmenis, bet, ma
žiausiai, keturių vajų už
davinys dar toli gražu nė
ra baigtas.

Karo Gamybos nuomone, 
iš devynių valdžios pa
skelbtų vajų — popierio, 
riebalų, cino, geležies iri ---------------
plieno atmatų (scrap), a- Tik Puse Pažadėtųjų Padan* 
luminijaus, kojinių, gu
mos, senų rūbų ir skudu- - 
rų — tik du tėra visomis 
išgalėmis tęstini ateityje. 
O tai yra cino ir poperio 
vajai, kurių reikalingu- j. Monroe” Johnson, Apsi-j 
mas, tikriausiai, nesuma- gynimo Transportacijos Į-j 
žės bent iki pasieksime staigos direktorius, prane-1 
pergalę Europos žemyne, ga, kad iš viso ko matyti, ! 
Panaudoti riebalai, nors jog 1945 metų pirmojoi 
dar ir tebėra reikalingi ir ketvirčio metų prekybinių | 
bus reikalingi per ištisus motorinių vežimų vartoto-; 
1945 metus, dabartiniu jams bus išduota tik pusė 
metu įplaukia reguliariai nustatytų padangų kiekio, 
ir pakankamame kiekyje.
Vadyba įspėja, kad suma- ryšium su labai dideliu pa 
žinus riebalų pristatymą, 
jų trūkumas vėl gali pasi
reikšti. Skudurų rinkimas 
bus tęsiamas iki jie nebus 
reikalingi karo tikslams.

Nustatytas Alyvų Aliejui 
Kainos Dolerinis Ir Centinis

TIKRAS ATSITIKIMAS

VVashingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaiga pra
neša. kad gamintojo ir į- 
pakuotojo pagrindais nu
statytos kainos namų ga
mybos ir importuotam a- 
lyvų aliejui doleriais ir 
centais. New Yorke, Chi- 
kagoje ir San Francisco 
“retail” kainos namų ga
mybos alyvų aliejui bus 
šios: 34 centai už keturių 
uncijų indą, 64 centai už 
aštuonių uncijų indą ir 
vienas doleris su 29 cen- 

gų (Tinsi Prekiniams ltais už “pipt”indą- OWL
Veikimams

VVashingtonas —

■

Sustabdomas Spausdinamo-
Puik.; jo Popierio Kiekio 

Mažinimas

KUN. JUOZAPAS VALANTIEJUS.
VVaterburio Šv. Juozapo lietuvių par. klebonas ir LDS 
Garbės narys, šeštadienį, sausio 13 d., šeiminėse iškil
mingose pamaldose pasakys pamokslą darbininkams, 
Cambridge lietuvių parapijos bažnyčioj.

Kun. J. Valantiejus taip pat yra vienas pirmųjų 
LDS organizacijos nariu ir už didelius nuopelnus or
ganizacijai buvo pakeltas Garbės nariu.

Turėdami tokius narius LDS organizacijos prieša
kyj, mes galime didžiuotis ir dėkoti Dievui!

Palaimintos Naktys
Užsupo, užmigdė vidurnaktis viską.
Tik retkarčiais šunes mieguisti suloja.
Tik tolumoj matos — ugnelė dar tviska. 
Rausvutė liepsnelė nakties glūdumoje.

Beveik ją kas naktį gali ten matyti.
Ar nori žinoti, kodėl ji ten žiba? — 
Mat, motina kūdikį myli mažytį.
O motinos meilė, žinai juk, — beribė!

VVashingtonas — ‘Karo 
i Gamybos Vadyba pareiš
kė Magazinų ir 

, . ;nės Spaudos motorinių vežimų vartoto- patariaPmajam 
kad nors ir

Toks sumažinimas įvyko; JQkumo 19į5 
mojo ketvirčio 

'spaustuvininkams ir leidė
jams vistiek bus išduotas 
tas pats poperio kiekis.

reikalavimu padangų ka
riškiems mūšių vežimams, 
sunkvežimiams, džypams 
ir kitiems karinės trans- 
portacijos įrengimams.

Perijodi- 
Pramonės 

Komitetui, 
lauKama 
popierio 

metų pir- 
metu.

Per dieįną prie darbo pailsus, pavargus. 
Ir kiaurąją naktį dar reikia budėti! — 
Pas lopšį ji rymo, kaip angelas sargas. 
Atodūsiai tylūs ten josios girdėti.

LIETUVIU ROMOS KATALIKŲ 
SUSI VIENYM AS AMERIKOJE

Moderniška Fraternales
Apdraudos Organizacija

Turtas .................................. $1,525,000.00
Pomirtinėmis išmokėta —. $2,180,000.00
Pašalpomis išmokėta ........ $1,490,000.00
Aukomis išmokėta ................  §15,000.00

Išduoda šių formų certifikatus:
Endovvment at age 85
Endowment at age 60
20 Year Endowment
20 Year Payment Life

Po trijų metų mokėjimo certifikatai turi pra
tęstos (Extended) ir išmokėtos (Paid up) apdrau- 
dos vertes.

Centro ofisas:
73 E. South St (P. 0. Box 32), Vilkes • Barre, Pa.

Savaitraštis “GARSAS” 
Oficialis LRKSA organas

Rašo apie Amerikos, Lietuvos ir kitų kraštų lie
tuvių gyvenimą ir darbuotę. Paduoda žinias iš vi
so pasaulio.

“GARSO" Spaustuve atlieka visokius spaudos 
darbus gerai ir greitai.

Užmušė 24 Lėktuvo 
Katastrofoje

Los Angelės, Cal., sausio 
11^- Vakar American Air- 
lines lėktuvas, bandyda
mas nusileisti 5 ir pusė 
mylios nuo aerodromo, su- 

isidaužė ir toje katastrofo
je žuvo 21 Armijos ir Lai- 

įvyno vyras ir trys įgulos 
vyrai.

Sakoma, kad katastrofa 
įvyko dėl tirštos miglos.

f

i

1945 Metai Bus Kritiški 
Transportacijai

VVashingtonas — Apsi
gynimo Transportacijos Į- 
staigai užbaigus trečiuo
sius gyvavimo metus, 
Pulk. J. Monroe Johnson, 
minėtosios įstaigos direk
torius, pranašauja, kad a- 

, teinantieji dvylika mėne- 
jsių bus kritiškiausi karo 
meto transportacijai ir. 
tur būt, sunkiausi visoje 
Amerikos transportacijos 
istorijoje. OWI.

L

Japonai Neteko 73 Laivų

Pearl Harbor, sausio 11 
— Amerikos laivyno lėk
tuvai sudaužė 73 Japonų 
laivus ir 262 lėktuvus.

Amerikiečiai per tris 
dienas bombardavo For- 
mosa salą.

Nubudo mažutis. Nubudo ir verkia.
Tuoj sugirgžda palubėj ąžuolo lingė. 
Mažutis nesveikas. “Marija, užtarki...
A-a-a-a-liūli... Vai, aš nelaiminga”...

Palaimintos motinos naktys pas vygę! 
Palaimintos motinos alpstančios rankos!
Dabar mažą supa. Paskui gal į žygį
Jau didelį laimins, kai belsis patrankos!

Lydės gal sūnelį, kurį užliūliavo.
Per nemigo naktis. Ar grįš? — O, kas žino? 
Baisus gal bus priešui. Baisesnis už levą!
Gal pirmas įkops jis Pilin Gedimino!

O gal jis?... To motina trokšta labiausia! 
Tai josios svajonė karščiausia, auksinė... — 
“Kad rankomis savo, sūneli, Švenčiausį 
Tu neštumei broliams, kurie nusiminę!”...

Dabar jis mažytis. Tik verkti tegali.
Dabar jis tik motinai rūpestis, vargas.
Dabar pas jo vygę ten žiba ugnelė,
Ir motina rymo, kaip angelas sargas...

A. S. (“M”)

Buvo niūrus rugsėjo mė
nesio pavakarys. Įkyriai 
dulkė smulkus lietus, bet 
gatvėse buvo pilna žmo
nių. Jie stoviniavo prie ki
no vitrinų, grūdosi į kavi
nes, kad ten užmirštų 
skaudžią gyvenimo tikro
vę. Bet daug daugiau žmo
nių ėjo į bažnyčias, ten 
meldėsi ir siuntė Dievui 
savo prašymus atitolinti 
baisią karo nelaimę.

Užėjau į Kauno T. T. 
Jėzuitų bažnyčią. Minia 
žmonių sugraudintomis 
širdimis giedojo ir meldė-, 
si. Ir staiga prie Kūdikėlio: 
Jėzaus Teresės altoriaus 
pastebėjau klūpantį savo 
mokslo draugą. Nustebau, 
nes jis, kaip žinojau, se
niai buvo nutolęs nuo Baž
nyčios. Jis meldėsi, akis 
įsmeigęs į šventosios pa
veikslą, o per skruostus 
riedėjo ašaros...
— Drauge, — sugriebiau 

lauke už rankos, — nuste
bau, pamatęs tave taip! 
karštai meldžiantis...
— Taip, aš tuo tikiu. Ne

žinomi yra Viešpaties ke
liai... Klausyk, papasako
siu tau, kaip aš atgavau! 
Dievo malonę...
— Ištisus 10 metų klai

džiojau tamsoje ir netei
sybėje. Nekenčiau visko, 
kas tik priminė bažnyčią, 
apeigas. Skaičiau Volterą, 
Russo, gėrėjausi Markso 
teorijomis. Daug įtakos 
man padarė ir draugai, ku
rie taip pat pajuokdavo vi
sa, kas šventa ir kilnu mi
lijonams žmonių. Kiekvie
ną dieną bridau vis gilyn ir 
gilyn į prapultį ir jau nie
kados nemaniau atsikelti 
iš tų nuodėmių ir klaidų. 
Bet kartoju: nežinomi yra 
Viešpaties keliai.

Atsitiko taip. Prieš florą 
metų sutikau religingą 
mergaitę. Pamilome vie
nas kitą skaisčia ir nekal
ta meile. Ji, pamačiusi ma
no netikėjimą, visokiais 
būdais stengėsi prikalbėti, 
kad aš susiprasčiau ir grį
žčiau prie Dievo. Bet mano 
užsispyrimas buvo toks 
didelis, kad jos kalbos nie
ko nepadėjo. Vargšė mer
gaitė! Ji meldėsi už mane, 
aukojo Šv. Komuniją, kad 
tik grįžčiau į gerąjį kelią.
— Pašaukė mane kariuo

menėn. Atsisveikinant su 
ašaromis akyse jį padavė 
man juodą rožantėlį. ‘Bent 
retkarčiais pasimelsk, 
brangusis, ir žinok: kiek 
kartų juo melsies, tiek 
kartų labiau tave mylė
siu’... Bet... ir tai buvo vel

Kareiviai Nuteisti 45—50 !, _ q’ačįau pasilieka taisyk- 
» i—. Į lė, kad negali priimti slau-
ndiejiniU ’gių, kurios jau yra ištekė-
_______ ■ jusios.

I
Paryžius, sausio 11 — 

Šiomis dienomis karo teis-j 
mas nuteisė keturis Ame
rikos kareivius nuo 45 iki 
50 metų kalėjimo už tai, 
kai jie vogę kariuomenei 
siunčiamus cigaretus ir 
kitokius reikmenis. Karei
viai tuos daiktus pardavi
nėję kitiems.

Laivynas Leidžia Slaugėms 
Ištekėti

VVashington, D. C., sau
sio 11 — Jung. Valstybių 
Laivynas pakeitė savo tai
sykles kas link slaugių. 
Dabar leidžiama slaugėms 
ištekėti ir tęsti darbą.

GĖRIMO SAIKAS

Varduvių proga profeso
rių pasveikinti susirinko 
draugų ir artimųjų būre- 

jlis. Profesorius, kuris vi
suomet mėgdavo pajuo
kauti, klausia savo sve
čius:

— Kaip mes gersim, ger
biamieji: kaip žmonės, ar 
kaip gyvuliai?
— Žinoma, kaip žmonės 

— atsakė kažkas iš arti
mųjų.
— Na, tai neužteks deg

tinės, — atsakė profeso
rius: — Reikia siųsti tar
ną, kad dar daugiau par
neštų.

tui... Rožančiui laip ir liko 
gulėti švarko kišenėje 
kuopos sandėlyje. Paga
liau birželio mėn«į grįžau 
iš kariuomenės. Ėjau Lais
vės alėja ir kažkurios jė
gos verčiamas užėjau į T. 
T. Marijonų bažnytėlę. Se
niai girdėti vargonų balsai 
ir žmonių maldos mane 
graudino... Ranka užčiuo
pė kišenėje pamirštą ro
žančių... įsmeigiau akia al
torium.. šv. Mišioms pa
tarnavo generolas... To jau 
buvo per daug. Suklupau 
ant kelių, o ašaros riedėjo 
per skruostus. Ten vyras, 
savo gyvybe gynęs laisvę, 
už nuopelnus apdovanotas 
Vyties kryžiumi, patarna
vo šv. Mišioms, o aš? Aš 
netikėjau niekuo... Kažkas 
trūko sieloje. Sugriebiau 
brangųjį rožančių,ir pirmą 
kartą po 10 metų lūpos 
pradėjo kuždėti jau pri
mirštus maldos žodžius. 
Taip, drauge, susitaikiau 
su Dievu ir atradau ramy
bę. Generolo malda ir my
limosios rožančius mane 
grąžino Dievui... šiandien 
vėl esu patenkintas ir ra
mus. “Ž.”

Padangių Gamybai Reikia 
Darbininkų .

Washingtonas — Paul V. 
McNutt, Karo Darbo Jė
gos Komisijos pirminin
kas, praneša, kad ypatin
gos svarbos kariškų pa
dangų (tajerių) gamybai 
skubiai reikalinga apie 
2,300 darbininkų. Gamy
bai besiplečiant, ateinan
čių kelių mėnesių bėgyje 
bus reikalinga priedu dar 
bent 8,500 darbininkų.

OWI.

Filmy Gamyba Foto Apara
tams Nukrito Žemiau Visų 

Reikalavimu
Washingtonas — Karo 

Gamybos Vadyba neseniai 
pareiškė Fotografijos Fil
mų Pramonės Patariama
jam Komitetui, kad filmų 
gamyba foto aparatams 
nukrito 1944 metais že
miau visų karo ir civilių 
reikalavimų.

Vadyba pareiškė negalė
sianti išpildyti nustatytos 
1945 metams normos ir 
pasiūlė minėtosios pramo
nės atstovams suteikti pa
tarimų padėties pataisy
mui. * OWI.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonu.
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Naudingos Maldaknyges
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

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

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

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

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

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

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

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

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS

366 W. Broadway,
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Rainy Kontroliavimas
Po Karo

Komunistinė “Laisvė” išvadino mane piemeniu. 
“Politikoje jis (“D-ko” bendradarbis K.) neišbėga iš 
lietuviško piemens rolės”. Su juo esą nebegalima šiuo 
kartu ginčytis.

Ir nesiginčykite. Verčiau savo įpročiu išsikolioki- 
te. Bus lengviau. Prie išsikoliojimo, tiesa, jų nereikia 

$5.oo raginti, bet ar šiuo kartu nuo kelionių bus lengviau, aš

Sakoma, kad priešo papeikimas lygus draugo pa
gyrimui. Ir juo labiau priešas peikia, juo daugiau pei
kiama jam pagyrimų teikia. Tiek to dėl pagyrimu. Man 
jų nebereikia. Man svarbu išnagrinėti priešo peikimo 
logika. Šiuo kartu ji (dėl rašytojo žioplumo) labai šlu
buoja Vadinama mane piemeniu - ir tuo norima ko 
smarkiausiai įžeisti, bet išeina kaip tik priešingai. Ko- 
liotis piemenimis ta buržujų paliekana — juk taip? 
Tad. bolševikų požiūriu, čia kaip tik nusidedamą prieš 
komunizmo principą. Juk piemuo, bernas, kumetis, 
bežemis, skurdžius — tai garbingiausi proletarų vals
tybės piliečiai. Tad vartoti vieną iš tų garbės narių 
kaipo pasikoliojimo žodį, įžeidžia nebe mane, bet visą 
Tarybų Sąjungą, mano gi asmenį iškelia iki sunkiai 
pasiekiamų aukštybių. Na, o koliotoja pastato į eilę 
likviduotinų sabotažnikų. Reiškia, bolševikų pisorėlis, 
priskaitydamas mane prie proletarų luomo, suteikė 
man daug pavydėtinos garbės, gi save bjauriai sukom
promitavo savo duondavių akyse.

Antra vertus, piemenukai tai vienintelis luomas. Jiems pasilinksminimo puotą iškėlė pats gen. Eisenho- 
turįs Lietuvoje kiek laisvės. Tai maži, dar neatsakingi wer. 
proletarai, kuriems maut ant sprando bolševikišką 
jungą dar kiek peranksti. Be to, jie vargu besugebėtų 
supropaganduoti savo bandas prieš sovietų tvarką.

Tačiau 
mas. čia reikia apsidrausti. Labai galima, kad vis daugiau

Geriausias jų veiklos pavyzdys — tai Anglijos po- gudrėjanti sovietų vyriausybė, revoliucijos laimėji- 
litika Graikijoj ir Rusijos poelgis užimtuose Europos mams apsaugoti, įkinkė piemenukus į šnipinėjimo tar-

Nežiūrint idealingų iškabų ir gražbylingų pasiža
dėjimų kovoti už visų tautų laisvę, kai kurie vyriausie
ji šio karo vadai negali paslėpti pagrindinio savo su
metimo — imperializmo, kurs vis aiškiau reiškiasi jų 
kariškuose žygiuose ir politikoj. Išskirtį čia sudaro 
Jungtinės Valstybės. Jos sąžininkai kovoja tariamai 
už aukštus idealus, bet faktinai už savo talkininkų in
teresus, ir jei kartais švelniai pakritikuoja bendradar
bių žygius, tai tuojau gauna atsimetėlio bei atsiskyrė
lio vardą. Taip susarmatyję ir nutildę Dėdės Šamo 
nusiskundimus, du imperialistai — Anglija ir Rusija— 
toliau varo savo biznį. Gi jų biznio sritys jau aiškiai 
formuojasi: Anglija siekia apžioti (ne būtinai pavel
dėti) visus Viduržemio jūrų pakraščius, gi Rusija — 
visą vidurinę Europą. Kai dėl Vokietijos, tai abu ver
tingi talkininkai turi savotiškus planus, kuriuos la
bai rūpestingai slepia, kol kas prisidengdami dviem 
bet ką galinčiais reikšti žodžiais: nesąlyginis pasidavi- žodžiu, jie dar nepavojingi “bezprizornikai”.

Neseniai Chester Bowles, 
Direktorius Office of Price 
Administration, Washing- 
tone diskusavo reikalingu
mą pratęsti kainu kontro
liavimą po karo. Jis primi
nė žmonėms kas ivvko po 
naskutinio karo. Tada ne
buvo kainu kontroliavimo. 
Ir dėl to kainos kilo ir kilo 
ir nuo nabaieros karo liepos 
mėn. 1914 iki lapkričio 11 
d. 1918. gvvenimo iškaš- 
čiai pakilo 62'/ . Tuoi no 
taikos pasirašymu, valdžia 

į užbaierė visus suvaržymus 
' ir i kelis mėnesius visos 
dirbtuvės kuogreičiausia 
gamino visokius reikme
nis. Ir kainos kilo iki 1920 
m. Birželio mėnesi tu me- 
tų gvvenimo iškaščiai bu
vo 108% aukštesni, negu 
1914 m. Cukraus kaina bu
vo 30 centu už švara, svies
tas 80 centu už švara ir 

i kiaušiniai beveik doleris
WAC Cpl. Pearlie Hargrave, Gen. Eisenhower štabo už tuziną.

■narė, apsivedė su Sgt. Michael McKeogh, Paryžiuje. į Į trumpa laika viskas su
griuvo. Dirbtuvės pradėjo 

| atstatyti darbininkus nuo 
i darbu. Gamintojai ir ūki
ninkai pergvveno kuo sun
kiausius laikus. Ir p. Bow- 
les įspėja, kad jeigu neįve- 
sime kainų kontroliavimo 

1 po šio karo, tas pats įvyks. 
Amerikos ir Vakarų Indies Žmonės jau tik laukia nu- 
po priežiūra Valstybės ir sipirkti naują automobi- 
Karo Departamentų. Lie- lių, naują elektros mašiną, 

; kami 672 buvo jūreiviai, 
kurie internuoti prieš karo

Iš internuotų a- 
2,971 buvo vokie- 

gu — net ir nebolševistine prasme. Juk Piemuo-Gany- paliuosuotų yra laikytini čiai, 3,136 japonai ir lieka- 
tojas tai Vyskupas ir riet Popiežius. Jų vardo neesu po priežiūra, nors mažas mi italai, vengrai ir rumu- 
vertas, bet jų politiką tai labai norėčiau pasisavinti ir skaitlius buvo repatrijuo- nai. 
niekad iš jos neišbėgti... Deja, veltui svajonė. ti.

Iš viso, tiek čia nejučiomis ir nenoromis pripasa-___ _____i.-___ ______________- , __ Jeigu pahuosavimas su- .------ - , fornijoj; Chicago, Illinois;
tos saugumui, tai toks a-Lake City, Utah; ir 
teivis nėra paliuosuoja- *ort M^soula, Montana 

buvo uždarytos. Kenedy mas. _ ~! stovykla Texas valstybėj 
j Nuo mūsų įstojimo į ka- šiandien vartojama karo

Skaičius Sulaikytų Ateivių Priešų 
Jung. Valstybių Stovyklose

litika Graikijoj ir Rusijos poelgis užimtuose Europos mams apsaugoti, įkinkė piemenukus į šnipinėjimo tar- Per metus, baigiant bir- 
kraštuose. Anglija ir veikia ir politikuoja; Rusija tik- nybą, kad pranešdinėtų čekistams apie vienos ar kitos želio 30 d. 1944 m., 3,103 
tai veikia. Anglijos vadas turi skaitytis su pasaulio žalmargės bei deglosios politinę neištikimybę... Tad sulaikyti civiliai buvo pa- 
nuomone ir jo šalies nusistatymu; todėl savo žygius bolševikijoj ir piemenukams ar tik nebus vienodas Ii- liuosuoti iš ateivių - priešų 
Graikijoj mėgina šiaip ar kitaip pateisinti. Rusijos va- kimas — šuniškas gyvenimas. Proletarai ten vardą tu- “detention” stovyklų, pa
das su nieku nesiskaito, tiktai žygiuoja į tuos kraštus, ri, bet duonos ir laisvės — ne. Kaip ten bebūtų su lais- gal raportą iš Teisingumo pradžią, 
kuriuos bus parankiausia susovietinti. Sovietai kriti- ve ir duona, bet piemens vardas nepaliovė būt garbin- Departamento. Dauguma teivių, 
kos nepaiso. Jie jaučia savo vertę. Jei kas išdrįsta nors 
žodelį prasitarti apie rusų imperializmą, tai legijonai 
sovietiškų agentų — namie ir svetur — vienu balsu ir 
tais pačiais žodžiais ima šūkauti: “Kritikuoti Rusija?’ 
Tai skandalas, vieningo fronto ardymas! Tai išdavys
tė! Ir kaip tokių fašistų nelikviduojama ?!” Po to, žino- kotą man komplimentų, kad nežinau nė kaip padėkoti. . . , ,
ma, kritikai nutyla. “Draugas Platonas, bet didesnė Beje, dar už vieną dalyką esu dėkingas. Komunistų f”
draugė tiesa” — taip sakydavo senovės romėnai. Ir 
dabar tą posakį kartais prisimenama. Deja, pastarai
siais laikais jis jau šitaip skamba: Geras draugas Pla
tonas, geresnė draugė tiesa, bet visų geriausias priete
lius tai savo kailis. Sovietai turi ilgas rankas...

Tai tokia tokialė su imperialistais. Kaip gi elgiasi pažiūros į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę nevieno- 
idealistas Dėdė Šamas? Gal kokie metai atgal viename dos. Ješčio by. Tai būtų stebuklas, jei jos išeitų vieno- 
laikrašty buvo nupieštas šitoks vaizdelis. Iš traukinio dos. Aš ne išdavikas ir ne komunistinis stupaika. Da- 
išlipa storas, riebus Atlasas (žemės skritulys), gerokai bartinis Lietuvos pavergimas man atrodo amžiais ne
sužalotu veidu, bet poniškai rūkąs cigarą. Rankoje dovanotinu kriminaliniu darbu, ir kurie prie jo prisi
laiko mažą, dvie/n pirštais pakeliamą krepšelį. Čia pat deda nebeturi vardo padoriam lietuvių žodyne. Tai ne
stovi prakaituotas Dėdė Šamas, apsikrovęs lagominais be žmonės, tai kažkokie monstruoziški išsigimėliai, ar 
bei valizomis — rankose, po pažastėmis, ant pečių. ...................'
Prieina prie pono Atlaso ir mandagiai pasisiūlo: ar 
negalėčiau panėšėti tamstos valizėlę?... Atlasas su tuo kad ir su velniu būtų susidėjusi, bile tik ne su Tarybų 
mielu noru sutinka. Ir taip eina ta savanoriška tarny
ba. Dėdė Šamas vieną ranką laiko kišenėj — pinigams 
eikvoti, kita švelniai stumia būrį sūnų ir posūnių į karo 
frontą: eikite, vaikeliai, kovoti už tautų laisvę. Vaikai 
eina, kovoja ir miršta, taip ir nežinodami už ką... K.

•f

naują radio, naują skal
biamą mašiną, naują pečių 
arba net ir naują namą. Ir 
visi pačiu laiku stengiasi 
pirkti kas jiems reikalin
ga. Be tinkamo planavimo, 
prekes kils aukščiau ir

Stovyklos Kenedy, Te- aukščiau ir vėl depresija 
xas; Tuną. Canyon. Call- Sah įvykti. Visos grupės

dienraščiai karts nuo karto ištisai spausdina mano 
straipsnius. Prašau dažniau. Ir man malonu, ir komu
nistėliams gali būt naudos. Susidūrę su skirtingomis 
pažiūromis, gal pradės kiek galvoti.

Komunistų rašytojėlis pasisako, kad jo ir mano rą ateivių priešų šiose sto- belaisviams.

protiniai neatsakingi pakrikėliai.
Girdi, to “nelaimingo kunigo” manymu, “Lietuva,

Sąjunga”. Kam dar čia “būtų su velniu susidėjusi”, 
kad jau yra susidėjusi; ar, teisingiau tariant, rusų ir 
lietuvių bolševikų prievarta yra įstumta į kipšo glėbį. 
Ir kol ji iš tos nelaimės neišsigelbės, ir aš ir bet koks 
normalus lietuvis jausimės nelaimingi. K.

vykiose, kurias užlaiko. 
Imigracijos ir Natūraliza
cijos Tarnyba, turėjo net 
22,732 asmenis. Iš 6,238 
internuotų iki 1944 m. 2,- 
404 buvo ateiviai priešai 
suimti kontine n t i n ė s e 
Jung. Valstybėse pagal 
prezidentinį įsakymą. 
1,045 savanoriai prisidėjo 
prie internuotų, kad tik
galėtų būti su šeimos gal- priešų sulaikyti Glouces- 
va; 1,439 ateiviai priešai ter City, New Jersey, ir El- 
atgabenti į Jung. Valstv- lis Island, New York.
bes iš Centrinės ir Pietų Į FLIS.

Imigracijos Tarnyba vis 
užlaiko stovyklas Fort 
Lincoln, North Dakota; 
Crystal City ir Seagoville. 
Texas;
Santa Fe, 
Sharp Park, 
Algiers, Lousiana, ir Koos- 
kia, Idaho.

Mažas skaitlius ateivių

Fort Stanton ir 
New Mexico; 

California;

— industrijos, darbo ir ū- 
kininkų — turi kooperuoti 
šiame reikale. FLIS.
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DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fulton Sheen

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS

V PERSKYRIMAS
KETURIOS KOLUMNOS

Argi mes kaip tauta būsime sau tokie tei
singi, jog pasipiktinsime fariziejų įspėjimo 
sau pritaikymu. “Aklasai fariziejau, iškuopk 
pirma kas viduje taurės ir bliūdo, kad pasi
darytų švaru ir tai, kas yra iš viršaus. Deja 
jums... jūs panašūs į pabaltintus kapus, kurie 
iš oro pusės rodosi žmonėms labai gražūs, vi
duje gi pilni mirusiųjų kaulų.” (Mato 23, 26, 
27).

Jei žiūrime nuo Dievo į tą gamtą, kurią 
Jis padarė, ten randam tą patį įspėjimą. Su
rink įvairiausiai spalvuotų karvelių bandą ir 
palik juos neapgyventoje saloje. Už daugelio 
metų visi karveliai bus vienodos spalvos — 
tamsios pilkai mėlynos spalvos.

Neprižiūrėk daržo ir jis priaugs piktžolių; 
nesirūpink savo kūno raumenims ir jie sus
tings.

Žmogaus gyvenimas ne visuomet kyla

aukštyn per evoliuciją, kaip mokė mūsų vadi
namieji gamtos mokslininkai, jis irgi krinta 
žemyn per devoliuciją — neišsivystymą.

Žmogaus prigimtis ne tik gali būti atitai
syta; bet taipgi gali būt blogan nukreipta ir 
sugadinta.

Išsigimimas yra gyvenimo faktas, kuriuo 
atžvilgiu buvome apakinti laisvų kalbų apie 
pažangą: dabar jau laikas prieš šį blogumą; 
prieš gravitacijos galimybę, per kurią žmo
gus vis greičiau ir greičiau atitoldamas nuo 
Dievo, atsiduria apleisto ir sugriauto gyveni
mo pragare.

Gyvenimo tragedija tokia, kad tasai su
griuvimas gali būt lėtas ir nepastebimas taip, 
kad besirūpindama išviršiniais pavojais gy
venimo tvirtovė užkariauta iš vidaus.

Kaip poetas Meredith sako:
“Tragiškame gyvenime, Dievas žino 
Jokių padaužų nereikia! Jausmai nulemia 

veiksmą,
Nes esame išduoti blogio išvidinio.”
Ir kaip senovėje sakė senasis Graikų poe

tas, Meander:
“Dalykai gęsta per savuosius blogumus 
Ir visas kas užgauna eina iš vidaus”.
Išvidiniu blogiu nevadinu Penktą Kolum- 

nistą, nes Penktas Kolumnistas negalėtų 
veikti, jei nebūtų kitų kolumnistų. Civilizaci
jos suirimas priklauso daugiau nuo išvidinio 
savęs išsirinkimo praradimo, negu nuo smū
gių iš viršaus.

Imkime, pavyzdžiui, rūdžių susidarymą 
ant geležies šmoto. Geležiai pradėjus disin- 
tegruoti, prasideda molekulių susijudinimas, 
kuris įsileidžia svetimas išorines jėgas — 
laisvą oro deguonį. Tų dviejų susijungimas 
padaro rūdis.

Penktus Kolumnistus galime palyginti su 
oro deguonimi; jie yra svetimos socialinės 
jėgos. Bet šie Penktakojai niekuomet negalė
tų tapti civilizacijos dalimi, jei pačioje tauto
je nebūtų prasidėjęs išvidinis puvimas.

Geležies rūdijimą galime sulaikyti; civili
zacijos išsigimimas yra sustabdomas. Bet ap
sileidimas duoda pradžią rūdims ir puvimui.

Jei nebūtumėm apleidę Tikrą Tiesą; jei 
nebūtumėm pasisavinę tą kvailą dorinę filo
sofiją, kad laisvė duoda teisę daryti ką nori, 
net ir teisę tą pačią laisvę panaikinti, neturė
tume Penktų kolumnistų.

Todėl ir sakau, kad Penkti Kolumnistai 
galimi, kadangi jau yra kiti Keturi Kolumnis
tai ir šie sudaro mums pavojų iš vidaus. Kas 
yra šie keturi Kolumnai?

Pirmieji Kolumnistai yra tie mokytojai ir 
publicistai, kurie atmeta visuotinę doros 
normą, vieton jos pasirinkdami relatyvinę, 
santykinę dorą, pagrįsta paskiro asmens pa
togumu ir malonumu naudai arba savimeile; 
kitais žodžiais, paneigimas to dėsnio, kad 
teisė yra teisė, jei niekas nėra teisus, ir klai
da yra klaida, jei visi klysta.

Geras šios Dievo ir Jo teisingumo pagrįs

tos doros atmetimo pavyzdys esąs polinkis 
tarptautiniuose santykiuose pavadinti Rusi
ją “draugiška šalimi”, kada toji pati Rusija 
lygiai taip pat naikino žmoniją, neapkentė 
religijos, prispaudė mases ir buvo žiauri šir
dims, kaip ir naciai — ir tai griežčiausias bile 
kurios tautos pasmerkimas.

Mes Amerikiečiai gal nesakome ir nepri
valome sakyti prieš Dievą, kad mes kovojame 
už kalbos laisvę, tikėjimo laisvę ir laisvę nuo 
baimės, kada pasirenkame vieną iš laukinių 
ir diktatorių valdomų tautų ir ją vadiname 
“draugiška”, nes ji leido Hitleriui užpulti Va
karus ir savo ribose it kalėjimo sienose užge
sino 160,000.000 žmonių teises ir laisvę.

Pirmoji Kolumna pakasa teisingumą, gi 
antroji labdarą. Antrieji Kolumnistai yra tie, 
kurie nusideda prieš labdarą ir savo eilėse 
priskaito visus tuos, kurie nusideda ne tik 
paneigdami žmonijos solidarumą, kadangi 
ji kyla iš vienos bendros giminės ir yra mūsų 
Viešpaties atpirkta, bet kartu sukildami prieš 
tą broliškąją dvasią ir nuolaidumą, kuris tu
rėtų išsivystyti tarp tos pačios šalies piliečių.

Šioje Antroje Kolumnoje randasi visi tie, 
kurie stovėdami Kapitalo ir Darbo eilėse per 
gobšumą iš vienos pusės ir pavydą ir godu
mą iš kitos paverčia visą šalį į karo lauką tuo 
pačiu laiku, kai kalbame apie išorinį karą.

(Bus daugiau)
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Laikykime nukreipę savo akis į pagrindinį taikinį

Penktadienis. Sausio 12, 1945

Atsidėkojant Už "Darbininko
DARBININKAS . <

Išleidus naujus 1945 metams “Darbininko” kalen
dorius, džiugu pasidalinti mintimis, kad jie buvo visų 
sutikti su malonumu ir štai to viso darbo ir pastangų 
įvertinto jai atsidėkoja savo kukliomis aukomis ar do
vanomis:
M. Paplauckienė, Binghamton, N. Y...............
Juozas Augys, Waterbury, Conn...................
Petras Jakubauskas, Waterbury, Conn........
Leon Gintai, Cambridge, Mass.......................
K. Jutkevičius, ĮVesfield, Mass......................
D. Neverdauskas, Worcester, Mass...............
J. Razienė, Chicago, III..................................
J. Stelmokas, Scranton, Pa.............................
A. E. Vessotskie, Minersville, Pa...................
Z. Zekienė, Waukegan, III..............................
Ona Petrauskaitė, Providence, R. I...............
W. Vitkus, Brooklyn, N. Y..............................
Z. Juknis, Ontanagan, Mich..........................
Alek. Navickas, Norwood, Mass.....................
Kazys Arlauskas, Cambridge, Mass...............
Pran. Viesulienė, Norwood, Mass...................
Vincas Mitchell, Nashua, N. H.......................
J. Chaplikas, So. Boston, Mass.......................
A. Vilkišius, Lowell, Mass..............................
Jonas Grigas, Stoughton. Mass.....................
Frank Parnarauskis, Gardner, Mass.............
Antanas Kemėšis, Manchester, N. H............
Anne Zakarusky, Scranton, Pa.......................
N. N., Berkley, Mass.......................................
A. Meslis, So. Boston. Mass..........................
VI. Makauskas, Millinocket, Me......................
Mrs. T. Stucienė, Brooklyn, N. Y...................
Mrs. M. Kurtinaitis, Cle Elum, Wash...........
J. VVaitkus, Phila., Pa. ..................................
V. Varaneckis, Lewiston, Me..........................
J. Kasheta, Westfield, Mass..........................
Simanas Razvadauskas, So. Boston, Mass. ... 
Anelė Gustienė, Simsbury, Conn...... ............
Antanas Drungilas, Chester, Pa.....................
Mrs. Julia Law, Worcester, Mass.................
J. Matakynas, Lawrence. Mass......................
L. Katilus, Homestead, Pa.............................
Mrs. D. Ginevicz, Boston, Mass.....................
Pranas Yasas, Narristovvn, Pa.......................
B. Zekas, Luzerne, Pa....................................
Antanas Radzukinas, Bradford, Mass..........
Adolf Musick, Haverhill. Mass......................
Petras Amsiejus, Haverhill, Mass..................
Peter Svirska», Haverhill, Mass...................
V. Januška, Phila., Pa....................................
T. Balčiūnaitė, Newark, N. J.........................
J. Slanina, So. Boston, Mass.........................
Silvestras — Silver Cafe, So. Boston, Mass... 
Kazimieras Karčiauskas, Dorchester, Mass. 
Stella Miltinis, Brooklyn. N. Y. ...-................
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass................
M. Bartkevičienė, Brockton, Mass..............
M. Kauklis, Newark, N. J.............................
Stella Miltenis, Brooklyn, N. Y....................
Mr. Paul Saleulis, Ansonia, Conn..................
O. Petrauskas, Shenandoah, Pa.....................
Ig. Kubiliūnas, S. B......................................
Mrs. A. Jakubauski, Wilkes - Barre, Pa......
Julijonas Kniciunas, E. Millinocket, Me. __
Mrs. D. Legos, Newington, Conn..................
Matas Kučinskas, Brooklyn, N. Y. 
Pranas Macius, Bradford, Mass...................
Jonas Jaruševičius, Haverhill, Mass............
Juozas Jaskelevicius, Haverhill, Mass. 
Vincentas Mockevičius, Bradford, Mass....
Mrs. A. Gibavičius, Minersville, Pa..............
S. J. Pavilaitis, Waterbury, Conn. ..............
R. Butkevičius, Chicago, III.........................
M. Navickas, Scranton, Pa........................... .’
Z. Bindokas. Newark, N. J............................
Mrs. Anna Skunda, Toledo, Ohio ...........

“Darbininko” Administracija labai dėkinga gera
širdžiams savo rėmėjams ir prieteliams ir taria nuo
širdų lietuvišką Ačiū!
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Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams J 
j mortgyčių — panaujinimo planas.

t Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti | 
£ dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 5 
B jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk- f 
i menas. Pašaukite SOUth Boston 0379. J
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Mūsų kariaujantieji vyrai visuomet yra pasiry
žę “Atlikti Pirmaeilius Dalykus Pirmiausia”. Jų 
knygoje įrašyta “pirmaeilis dalykas,” laimėti per
galę prieš Vokietiją ir Japoniją. Per ištisus trejus 
metus jų akys buvo nukreiptos vienam tikslui — 
laimėti Pilną Pergalę. Jie gerai supranta priešo 
stiprumą, kurį pergalėti vienatinis kelias, tai ge
rai susikoncentruoti ir vieningai kovoti priešą.

Stebėtinai sėkmingos pergalės, kurias padaro 
mūsų ginkluotos jėgos, tai dėlto, kad jie gerai su
sikoncentruoja pulti n umatytus taikinius. Mūsų 
nelaimei, šie dideli pasisekimai civiliams žmonėms

davė mintį, kad karas neužilgo bus laimėtas ir jie 
sumažino pastangas naminiame fronte.

Iš paskutiniųjų davinių galima suprasti, kad 
sunkiausias kelias į Berlyną ir Tokio dar yra mūsų 
priešakyje. Mūsų kariaujantieji vyrai tą žino. Jų 
akys visų nukreiptos vienam tikslui, tai Pilnai 
Pergalei.

Mes būdami namie dėkime didžiausias pastan
gas, kad priešą paklubdžius ir laimėjus Pilną Per
galę.

JAMES V. TONER
President

e

BOSTON EDISON COMPANY

Pirmadienį, sausio 8 d. N. P. Reiškiame gilią užuojautą p. D. 
par. bažnyčioje įvyko laidotu
vės su penkeriomis šv. mišiomis 
a. a. Ievos Grybaitienės. kuri 
palaidota Kalvarijos kapuose.

A. a. Ieva Grybaitienė mirė ir 
buvo pašarvota South Bostone, 
bet paskutinis bažnytinis patar
navimas suteiktas jai Cambri- 
džiaus N. P. bažnyčioje. Paliku
siai nuliūdime velionės šeimai, 
reiškiame giliausią užuojautą, o 
ypatingai užjaučiame p lei M. 
Grybaitei dėl jos mylimos moti
nėlės mirties.— I

Sausio 4 d. Brightone, mirė j 
Katryna Meškauskienė, 71 metui 
amžiaus. Velionė sausio 9 d. iš! 
N. P. bažnyčios palaidota šv.! 
Juozapo kapuose. Velionė paliko! 
didžiame nuliūdime vyrą Domi
ninką. kuris buvo vienas iš mū
sų bažnyčios statymo stambiau, 
šių rėmėjų. Jo pastangomis yra 
įtaisyta didžiulė Klausykla ir, 
meniškas langas. Be to jis buvo 
vienas iš pirmųjų lietuvių apsi
gyventi Brightone ir priklausyti 
prie Cambridge N. P. parapijos.

Meškauskui dėl jo mylimos 
žmonos mirties. Velionei pasku
tinį simpatišką patarnavimą 
suteikė, graborius A. Owirka ir j 
sūnus, 883 Cambridge St.. Cam-I 
bridge, Mass.

Sausio 7 d., 8:30 vai. šv. mi
šios buvo atnašautos Šv. Stepo
no vyrų draugijos intencija. 
Nariai bendrai maršavo išklau
syti mišių ir visi priėmė šv. Ko
muniją. šv. Stepono draugija 
yra neperdidžiausia. nariai dar
buojasi ją narių skaičiumi padi- 
dinti, užtat, jauniems vyrams 

; dabar yra gera proga prie šios 
i draugijos prisirašyti.

mteų Pacifike, po sugrįžimo bu
vo sustojęs Texas valstybėje, 
aviacijos instruktorium. Dabar 
vėl iškeltas kur be žinios. Tėve
liai p.p. Radziukynai LDS 8 kps. 
nariai, nekantriai laukia žinių 
iš sūnaus.

per abi dienas. Cambridžiečiai. 
pasirodykime skaitlingai seimo 
sesijose, nes seime bus svarsto
ma daug svarbių reikalų, lie
čiančių mus ir mūsų Tautą.

" A. D.

į Sekmadienį, sausio 7 d. įvyko 
!šv. Vardo šventė. Mūsų parapi
jos Šv. Vardo draugijos vyrai 
i maršavo į Šv. Marijos bažnyčią I
i išklausyti specijalių pamaldų. 
; Kadangi tą dieną buvo stipri 
sniego dargana, tai neperdau- 
giausiai vyrų į pamaldas atvy
ko: bet palyginus sąlygas, skai
čius buvo didelis.

LDS 8 Kp. Susirinkimas

šis susirinkimas svarbus,
nes jame bus patvirtintas arba 
naujai išrinkta valdyba, šia 
proga primenu, kad ateinančia
me susirinkime užsimokėtumėte 
savo metinę duoklę už organą 
“Darbininką".

7. Mackevičius, Sekr.

Sekmadienį, sausio 21 d., 1945 
m. įvyks LDS 8 kp. metinis su- 

Isirinkimas 12:15 valandą p. p. 
(parapijos salėje. Prašome visų’ 
narių skaitlingai dalyvauti, nes

Draugijų Valdybų Adresai

i

Sausio 6 d. pp. B. M. Šimkų 
dukrelė — Marytė, šventė savo 
dviejų metų gimtadienį. Jaunoji 
Marytė nuo savo krikšto tėvo p. 
J. Tebėros susilaukė dovanų, p. 
B. Šimkus .yra LDS 8 kps. narys 
ir BALE’ &) skyriaus raštinin
kas. Ir mūsų linkėjimai jauna
jai Marytei gimtadienio proga.

Aviacijos kapt. F. Radziuky- 
nas, kuris išbuvo

šeštadienį ir sekmadienį, sau
sio 13-14 d-d. parapijos svetai
nėje, įvyksta LDS Seimas. Cam
bridge LDS 8 kp. smarkiai ren
giasi seimą sutikti ir priimti 
seimo delegatus.

šeštadienį 9 vai. rytą bažny
čioje įvyksta iškilmingos pamal
das seimo pradžiai. Po pamal
dų seimo sesijos, ir taipgi sesi
jos sekmadienį. Sekmadienio 
vakare įvyksta parapijos sve
tainėje parengimas.

Cambridžiečiai. visi raginami 
dalyvauti netik šeiminiame pa

virš dviejų rengime, betgi ir seimo sesijose

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS BVC.

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

Tel. So. sBoston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfield St.. So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškicnė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — B. Cunienė.

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

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

Tvarkdarė — Ona Mizgi rdienė,
948 E. Broadvvay, S. Boston. Mass.

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St.. So. Eoston. Mass

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL ■ 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. ! Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh St., So. Boston, Mass. į čią sekmadienį kiekvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės, 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
pas protokolų raatininicę. | 492 E. 7th SU, So. Boston, Mass.

*V. JONO EV. BL. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth SL, So. Boston, Mass. 

Iždininkas Stasys K. Griganavičius,
I 699 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 
; Maršalka Jonas Zaikis,

787, E. Broaduay, So. Boston, Mass.



Penktadienis. Sausio 12, 1945 DARBINI N KAS

NENUTŪKSTANTI EILE ŠV. 
MIŠIŲ UŽ LIETUVOS LAISVŲ!

(Nuo vasario 16 d., 1944 iki vasario 16 d., 1945)

Onos par.,

Kazimiero

Kazimiero

Pa.
Pranciškaus
Pa.
Petro ir Po-

Dievui šv. mišių eilė nenutrūko!
Taigi nuoširdžiai dėkojame 

Gerb. Klebonams, kunigams,
Seserims ir jųjų mokyklos vai
kučiams, visoms Bažnyčios
draugijoms, “Darbininko”, “A- 
merikos”, “Garso”, “Varpelio”, 
redaktoriams; žodžiu, visiems, 
kurie taip pasiaukojančiai pri
sidėjo prie šio svarbaus Vajaus.' 
Dievas negali nepaisyti šių mū
sų karštų maldų ir troškimų!! 
Jis tikrai bus Gailestingas! 
skaudžiai kenčiančiai Lietuvai, 
jei ištęsėsime rimtoj maldoj. 
Nereikia 
maldoje 
Lietuva 
laisvės.

Kiekvienas, tat, lietuvis, my- 
pįs savo gimtųjų šalį, tesimel- 
džia ir ateityje! Lietuva prisi
kels, nežiūrint josios dabartinio 
sunkaus padėjimo, nes ‘ Dievas 
mūsų prieglauda ir stiprybė, 
veikliausioji pagalba varguo
se!”

nusiminti ir nuleisti 
pakeltas rankas, jei1 
tučtuojau neatgautų!

Po to, Kaip japonų kovotojas orlaivis krito stačiu “nosių” ir atsimušė į 
B-29 Superfortres motorą, tai mūsiškiai nusileidę egzaminuodami savo 
didžiulį bomberį linksmai il.....

Sausio 17 — Aušros Vartų 
par., VVorcester, Mass.

Sausio 18 — Šv. Juozapo par., 
Waterbury, Conn.

Sausio 19 — Šv. Jurgio par., 
Utica, N. Y.

Sausio 20 — Šv. Kazimiero 
par., Chicago Heights, III.

Sausio 21 — Šv.
Luzerne, Pa.

Sausio 22 — šv. 
par., Gary, Ind.

Sausio 23 — šv.
par., E. Vandergrift, Pa.

Sausio 24 — šv. Petro ir Po
vilo par., Hazleton,

Sausio 25 — šv. 
par., Miners Mills,

Sausio 26 — šv.
vilo par., Sugar Notch, Pa.

Sausio 27 — šv. Juozapo par., 
Danora, Pa.

Sausio 28 — šv. Vincento par., 
Giradville, Pa.

Sausio 29 — šv. Jurgio par., 
Nonvood, Mass.

Sausio 30 — šv. Kazimiero 
par., Noshua, N. H.

Sausio 31 — šv. Petro ir Po
vilo par., Chicago, III.

Vasario 1 — Vargdienės Se
selės, Putnam, Conn.

Vasario 2 — šv. Andriejaus 
par., Philadelphia, Pa.

Vasario 3 — Kun. J. Prunskis, 
\Vashington, D. C.

Vasario 4 — Kun. J. Prunskis, 
VVashington, D. C.

Vasario 6 — šv. Kazimiero 
par., Philadelphia, Pa.

Vasario 7 — St. Robert’s Hali, 
Pomfret, Conn.

Vasario 8 — Kun. J. Pruns
kis, VVashington, D. C.

Vasario 9 — šv. Petro ir Po
vilo par., Chicago, III.

Vasario 10 — Šv. Kazimiero 
par., Nashua, N. H.

Vasario 11 — Liurdo Panos 
par., Queens Village, N. Y.

Vasario 12 — St. Robert’s 
Hali, Pomfnet, Conn.

Vasario 13 — Kun. J. Pruns
kis. VVashington, D. C.

Vasario 14 — Kun. J. Pruns
kis, VVashington. D. C.

Vasario 15 — šv. Petro ir Po
vilo par., Chicago. III.

Vasario 16 — Šv. Juozapo 
par., Binghamton, N. Y.

Su šiuo šv. Mišių už Lietuvos: 
laisvę sąrašu, formaliai baigiasi 
Maldos Apaštalavimo Sąjungos 
kilnus Mišių ir Maldų Vajus už 
pavergtąją Lietuvą. Per ištisus 
metus, nuo vasario 16 d.. 1944 
iki vasario 16 d., 1945, kasdien 
vienoj kur nors parapijoj buvo 
atnašaujamos bent ■vienos šv. 
mišios už Lietuvos laisvę. Ačiū

VYRŲ IR MALDOS 
APAŠTALAVIMO CENTRAS 

ST. ROBERT’S HALL 
POMFRET CENTRE. CONN.

Knygos Apie Lietuvį 
Atgarsiai

ispaniškai

YOVR PERSONAI GOA£-|
-AT LEAST 

ONE EXTEA 
$1OO BONDI

“Litunia entre fuego eruzado” 
susilaukė labai palankaus Ar
gentinos spaudos įvertinimo. Į- 
takingųjų sluoksnių vakarinis 
dienraštis “La Razon” (20. 
VIII) rašo:

“Šis veikalas — vienos tautos 
likimo bruožai
kalbančius pilnai supažindina 
su lietuvių tauta, savu laiku tu
rėjusia lemiamos ir pagrindinės 
reikšmės visos Europos likimui. 
Prie knygos pridėti du geri že
mėlapiai: vienas su Lietuvos ri
bomis pagal Maskvos sutartį 
1920 metų, kai heroiški lietu
viai laimėję nelygias laisvės ko
vas privertė Sovietus pripažin-i 
ti jų nepriklausomybę: antras 
rodo etnografinės Lietuvos ri
bas XVII šimtmečio pabaigoje 
ir XVIII šm. pradžioje. Šio ver
tingo dokumento originalą sau
go Britų Muziejus Londone. 
Knyga atbaigiama geriausių 
knygų apie Lietuvą ir jos prob
lemas bibliografija ir pavyzdin
ga kronologija.

Pirmoji knygos dalis atsklei
džia Lietuvos didvyrišką praei
tį, kovas su užpuolikais ir lietu
vių pastangas išsaugoti savo 
laisvę, savo politinę ir tautinę 
individualybę. Antroje dalyje 
rašoma apie vėliausius įvykius, 
apie laipsnišką Sovietų įsibrio- 
vimą į Baltijos kraštus, laisvės 
pavergimą ir. nuo 1941 metų, 
vokiečių tiraniją.

Veikalas didžiai vertingas, y-

pač dėl savo aktualumo”. 
Jaunimo žurnalas “Heroica* 

(1944 m. rugsėjo mėn.) paste
bi:

“Ši knyga prasideda vienos 
kilnios ir ilgus šimtmečius di
delės valstybės istorija, 1918 m. 
atgavusi savo nepriklausomybę. 
1940 m. išdavikiškai okupuota 
bolševikų, vėliau vokiečių, ši 
respublika patyrė neapsakomą 
vergijos siaubą.

Remdamasis plačia ir įdomia 
dokumentacija autorius mums 
objektingai pavaizduoja dabar
tinės lietuvių tautos kančias ir į 
teisingą jos nepriklausomybės 
atsteigimo siekimą, kuris jau ; 
turi šviesias istorines tradici- 1 
jas- ' ]

Knygos forma labai patrauk- , 
Ii”.

Kitas kultūros žurnalas. ‘His- : 
tonium’ (1944 m. spalių mėn.) 
savo pastabas baigia šitaip:

“C. Verax “Lituania entre 
fuego eruzado” veikalas didelis, 
gerai parašytas, gausiai doku
mentuotas^ turtingas ilustraci- 
jomis ir žemėlapiais. Jis išdės-1 
to Lietuvos istoriją nuo jos 
valstybės pradžios, nuo didin
gos XIV ir XV šimtmečių im
perijos, kada Lietuva užėmė di-- 

i dėlę rytinės ir vidurinės Euro-j 
pos dalį, ligi mūsų laikų, kai ji; 
atsidūrė kryžminėje Maskvos ir į 
Berlyno ugnyje.” |

■f f

Learning a New Skili

Privair Vartin K Frldman. Piiiiadrlphia. Va., rcrcntlv rct'imcj from 
l.nffland. pu U bis spare time to Bse in hand-Keatiug a rug at Waltcr 
Eccd UospitaL

5
šeštadienį, Trijų Karalių die- ' vasario 25 d. Sąjungietės yra 

pasiryžusios dėti visas pastan
gas, kad vakaras atneštų gra
žių vaisių jų iždui.

Grįžo kunigų Mendelių ma
mytė iš Oakville. Conn. Ten bu
vo išvykusi pas savo dukteris 
Feliciją Pliuščikienę ir Ievą Va
siliauskienę. Ponia Vasiliauskie
nė susilaukė trečiojo sūnaus, 
kurį klebonas kun. J. Valantie- 

I jus patsai pakrikštino paskuti
nį senų metų sekmadienį. Svei
kiname grįžusią Baitimorėn po- 

jnią Mendelienę.
Kun. dr. Mendeliui, mūsų kle

bonui, sukaks 17 metų nuo į- 
šventinimo į kunigus, pirmadie
nį, sausio 15 d. Mokyklos vai- 

! kučiai turi užprašę mišias mūsų 
klebono intencija ir jie patys 
giedos per tas mišias, sausio 15 
d.. 8:45 vai. ryte.

Vienas iš paskučiausių jau
nuolių išeiti į karą tai Arnaldas 
Pečiulis, ką tik baigęs Calvert 

i Hali aukštesnę mokyklą. Jis 
I randasi stovyklose New Cum- 
berland Penna.

Kadangi a. a. 
buvo tretinin- 
ir Rožančiaus

i

I
I

10-ties Metų Novenos Sukaktuvės

užbaigtos”, 
dalykas su- 
Pautienenės 

tas, kad

noje, a. a. Konstancija Poggi ir 
Ona Pautienenė buvo palaido- 

! tos iš šv. Alfonso bažnyčios. 
' Pirmos laidotuvės įvyko 9 vai. 
i o antros 10 vai.
Ona Pautienenė 
kė ir Altoriaus
dr-jos narė, tai tų draugijų na
rės, dalyvaudamos laidotuvėse, 

i priėmė ir išleido numirėlės kū
ną iš bažnyčios su žybančiomis 

' žvakėmis. Kun. dr. Mendelis, 
tardamas kelius žodžius po mi
šių. prilygino “močiutės” Pau- 
tienenės gyvenimą prie mišių.
Kadangi senelė iki kol galėjo I 
neapleido mišių paprastomis 
dienomis, tad išlydint jos kūną 
iš bažnyčios kun. dr. Mendelis 
sakė paskutinieji mišių žodžiai 
jai labai pritiko. “Eik, mišios 
(tavo misija — tavo ant žemės

.pasiuntinybė) jau 
Kitas nepaprastas 
rištas su senelės 
laidotuvėmis buvo
Bažnyčia. Trijų Karalių iškil
mės dėliai, nevelino gedulingų 
mišių. Mišias už jos vėlę atna
šaujamos buvo baltais rūbais, 
tarytum džiugino visus, kad a.a. 
Pautenių močiutė jau yra dan- 

’ guje, ir kad jos giminės ir pa- 
i žįstami gali prašyti jos užta
rymo, vietoj melstis už jos vė
lę.

Visi tris numirėliai palaidoti 
Hoiy Redeemer kapuose. Juozas 
Kašinskas 
laidotuvių 
giminėms 
užuojautą
je; o už atsiskirusiųjų vėles ta
riame dievobaimingą “Amžiną
jį atilsį”.

Ss
Grįžo , po dviejų metų karo 

tarnybos Pacifico salose, gydy
tojas dr. Krizostomas Mende
lis. Šio mėn. 9 d. pradėjo aukš
tesnius medicinos kursus gydy
tojas dr. Krizostomas Mendelis. 
Šio mėn. 9 d. pradėjo aukštes
nius medicinos kursus gydytojų 
mokykloje Texas.

Pereitais metais mūsų parapi
joj buvo 64 krikštai. 25 šliūbai 
ir 43 laidotuvės. Mūsų kunigai 
išmokino ir pakrikštino 14 ne- 
katalikų.

Sekmadienį, sausio 7 d. pas 
mūsų kunigus ir seseris lankėsi 
Washingtone baigiąs mokslus 
Dominikonas lietuvis, kun. Jur
gelaitis, kilęs iš lietuvių parapi
jos So. Boston, Mass.

i
• j 

, I < I

I

visų trijų 
Mirusiųjų 

giliausią

rūpinosi
tvarka.
reiškiame

jų skausmo valando-

lankė į pamaldas. 437.466 as
menys buvo įrašyti į Medalikė- 
lio Broliją. 208.118 išpažinčių 
buvo išklausyta per tuos 10 me-; 
tų. Aukų misijoms surinkta Į 
$159.643.00. Aukų ypatingiems 
labdarybės darbams duota $99.- 
700.00. 1935 metais tik 14.789 
asmenų dalyvavo Novenos pa
maldose; 1944 ' metais skaitlius 
dalyvių pasiekė 501.643. (puse 
milijono).

Per 10 metų TŪKSTANČIAI 
MIŠIŲ buvo aukota už Novenos 
lankytojus. Šv. mišios atnašau- 
pamos 12:10 vai. vidurdienį 
kasdieną ir yra aukojamos už

Trečiadienį, sausio 10 d. su
kako 10 metų nuo įsikūrimo 
Stebuklingo Medalikėlia Nove
nos mūsų parapijoj. Per tą 10- 
ties metų 
milijonų 
lankėsi į

Pirmos 
ko 1935 m. sausio 10 d., turėjo 
tik 150 asmenų, šiandien pirma
dieniais ir antradieniais yra lai
komos pamaldos net 14 kartų 
ir į jas atsilanko virš 8,000 as
menų kas savaitę. Pereitą penk
tadienį Baltimorės arkivysku
pijos savaitraštis THE CATHO- 
LIC REVIEVV pirmame lape tu
rėjo ilgą ir įdomų aprašymą jaunuolius ir mergaites karėje, 
mūsų kunigų darbo.

laikotarpį virš trijų 
ir pusės maldininkų 

pamaldas.
pamaldos, kurios įvy-

Įdomi Statistika

Be tų mišių atnašaujamų kas
dieną, nuo karo pradžios 2.200 
kitų mišių yra atnašaujama kas

WORCESTER, MASS.

sukak-
švč. Sakramentas 

ir garbinamas

Nuotrupos
10-ties metų Novenos 

tuvių dėliai. 
buvo išstatytas
pirmadienį ir antradienį šioj 
savaitėje per visą dieną.

Vieningumo Oktava prasidės 
ketvirtadienį, sausio 18 d. Kun. 
svečias sakys visus Oktavos pa
mokslus. Pamaldos bus laiko
mos: 1:10 ir 5:30 vai. po pietų 
per 8 dienas.

Moterų Sąjungos bingo ir 
kortavimo vakaras perkeltas į

t

i

Juozas Kasinskas
Ine. <

Laidotuvių <
Direktorius ;

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md. . 
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Nakt]

Iš arkivyskupijos savaitraščio metai už Šv. Alfonso bažnyčios 
straipsnio paaiškėjo, kad per geradarius.
10 metų 3.634.702 žmonės atsi- 
___________________________ i 

i i

tais priešinasi vienu ar kitu 
būdu parapijos tvarkai ir dar
buotei. bet atskaita parodo, kad 
be jų galima didelius darbus 
nuveikti. Duok. Dieve, kad jie 
suprastų savo blogo nusistaty
mo klaidingumą ir pasiryžtų ei
ti ateityje gerų bei sąžiningų 
parapijiečių keliu.

Klebonas tarė gilios padėkos 
parapijie

čiams ir rėmėjams už stambią

i

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro

žančių :
Puikus baltas, sidabrinis ..... .........................
Juodas stiprus ..................................................
Rusvas stipriai padarytas............ .........
Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg....

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

W. Broadvvay, So. Boston

Padėkos Mišios
1945 metais 400 mišių bus at

našauta padėkoti Dievui už ma-j 
lones. gautas per 10-ties metui 
laikotarpį. Trečiadienį, sausio 
10 d. šv. mišios 7 vai. buvo au-i 
kojamos Dievo Tėvo garbei^ 
Kurio duktė yra Marija. 8 vai., 
mišios buvo Dievo Sūnaus gar-j 
bei, Kurio Motina yra Marija.; 
12:10 v. vidurdienį mišios buvoję** ** ** * » ** ** ** x 
aukojamos Dievo šv. Dvasios!" 
garbei. Kurios Sužadėtinė yra! p 
Marija. Sekmadienį, sausio 14 j jjį 
d. 11 vai. bus iškilmingos pade- x 
kos mišios su ypatingu pamok- " 
siu ir ypatingu giedojimu. Pasi- $

366

$8.00
$1.25
$1.20
$1.50AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

Sekmadienį, sausio 7 d. per 
visas mišias kleb. kun. K. Va- 
sys išdavė metinę parapijos at
skaitą.

Pajamų buvo net $33,470.61.
Parapijos skolos atmokėta per 
1944 metus $20,000. Su skolos 
bei kitų lėšų atmokėjimu, išlai
dų iš viso susidarė $33.150.18.
Lieka parapijos kasoje 1945 žodį kolektoriams, 
metams $320.43.

Pajamos, tai rekordinės, nes j paramą laike 1944 metų parapi- 
niekad per visą parapijos istori-įjos reikalų, šiais metais parapi-1 prašę Dievo pagelbos. mūsų ku-i

> ir kun. An-i 
tanas Dubinskas pradės 11 me
tus tos gražios dievmaldystės $ 
mūsų parapijoj.

ją nebuvo tiek pajamų, kaip per J ja minės savo 20 metų jubilie-j nigai dr. Mendelis 
1944 m. Skolos dabar lieka tik ? jų. Pasekmės pernai buvo neap-į

Kitiems atrodo didelė sakomai geros, bet parapijie-' 
skola, bet kuomet kas apsvars- čiai, klebono vadovybėje, paši
lo, kad tik 4 metai atgal skolos ryžę dar geriau ir sėkmingiau 
buvo net $160,000, tai privers- pasirodyti šiais metais. C. J. J. 
tas padaryti išvadą, kad paly
ginant $75,000 nėra didelė sko
la. Atmokėjimas tiek skolos per 
trumpą laiką, parodo kokią pa
žangą Aušros Vartų parapija 
daro.

Iš šios atskaitos, visa parapi-’ 
ja gali pasididžiuoti. Tai garbė 
klebonui ir visiems parapijos 
nariams, ir pavyzdys kitoms 
parapijoms. Tokios gražios pa
sekmės įvyko, nes parapijiečiai, 
bendrai kalbant, nuoširdžiai re
mia parapiją ir giliai įvertina 
jos reikšmę. Žinoma, yra ir to-’ 
kių atšalėlių, kurie nesupranta; 
parapijos reikšmės, todėl nere
mia jos, kaip suprantantieji 
Bažnyčios nariai. Jie net kar-

$75.000.

I

HORSE SENSE 
INTHEKJTCHEN
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9TUSEO FAT anai 
Metėto ro* mum/tiams amo 
tArritrnu McotciMts. ..

Nauų Metu Mirimai
Nespėjo Naujas Metas už

gimti, o jau tris šios kolonijos 
gyventojai buvo pašaukti amž: 
nybėn, būtent, a. a. Antanas 
Pauža, Konstancija Zcknitė 
Poggi, ir Ona Pautienenė.

Antanas Pauža dėl kokios ten 
priežasties buvo palaidotas, iš 
svetimtaučių šv. Petro bažny
čios. nors per ilgus metus ve
lionis buvo narys šv. Alfonso 
parapijos švč. Vardo dr-jos. 
Kun. Antanas Dubinskas. dr-jos 
dvasios vadas. ketvirtadieni, 
sausio 4 d. vakare velionio na
muose atkalbėjo, su dr-jos na
riais. rožančiaus dalį už miru
sio vėlę, ir užprašė giedotas šv. 
mišias.

įvyksta Šiandie

27, Mass. J

Tai sužinosi perskaitęs
Pzof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENC. P. MARIJOS
apsireiškimai liurde:
Šia knyga susidomėjo visi 

Amerikos Lietuviai.
Ją skaito ir netikintieji! 

Liurdo knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

kaina — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

I
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GIRDĖTI LIETUVIU \ 
KOLONIJOSE *

Rūbų rinkimas Levviston. M?- 
] su dideliu pasisekimu.
N. i dėlėje .lietuvių kolonijoje 
surinkta gerų rūbų 1565 svarai.' 
Tėvą. Pranciškonai, ai jaustam i

Lietuvių tremtinių ir Lie
tui >s žmonių padėtį, iš savo 
kuklių pajamų nupirko už $215. 
naujų rūbų 100 svarų. Tuo bū
du Lew.stono lietuvių kolonijo
je surinkta rūbų 1665 svarai. 
Visi rūbai pasiųsti į Bendrojo 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon
do Rūbų Sandelį. Brooklyn. N. 
Y.

Rūbų rinkimą gerai tvarkė 
Rūbų Rinkimo Komitetas, va
dovaujant Mrs. J. Baltras. Prie 
rūbų rinkimo, jų tvarkinio ir iš
siuntimo uoliai prisidėjo visi, 
kurie myli Lietuvą ir atjaučia 
sunkią lietuvių tremtinių padė
tį.

iš viso. lewistoniečiai giliai 
atjaučia savo karo nelaimes iš
tiktųjų brolių lietuvių padėtį ir 
kuo galėdami rūpinasi jiems 
padėti. Prie Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo jau pri
sirašė 50 narių.

Raudonojo Skyriaus 
Bankietas

Gruodžio 30 d. 1944 m. Lewis- 
tono Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus skyrius. prie kurio pri
klauso visų vietos lietuvių or
ganizacijų atstovai, surengė iš
kilmingą Lewistono lietuvių ka
reivių Honor Roll atidengimą. 
Šv. Baltramiejaus salė prisirin
ko pilna vietos lietuvių. Susi
rinkimą atidarė skyriaus pirm. 
Mary Dailvdaitė. Po Amerikos 
ir Lietuvos himnų, kalbėjo Tėv. 
Justinas Vaškys, Lewistono 
burmistras Mr. J. Boucher ir 
Auburn miesto burmistras Mr. 
Greene. Abu burmistrai dalyva
vo susirinkime su savo žmono
mis. Susirinkime taip pat buvo* 
atostogaują Lewistono lietu 
viai kariai. Iš viso, šiuo metu! 
kariuomenėj jau yra 70 lietuvių, j badu numirtų.

Honor Roll atidengimo proga 
Raudonojo Kryžiaus skyrius 
surengė puikų bankietą. Suma
nios šeimininkės pavaišino vi
sus skaniais lietuviškais val
giais. Ir susirinkimas ir bankie
tas praėjo gražioje lietuviškoje 
nuotaikoje. Visi buvo patenkin
ti.

i darbais džiaugiasi lietuviai ir 
'svetimtaučiai. Tėvų Pranciško
nų veikimo dėka lietuvių vardas 
kaskart labiau skamba vietos 
svetimtaučių tarpe.

Žinoma, tas labai nepatinka 
Stalino garbintojams. Vietoj 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos, jie visi trokšta komunis
tinės diktatūros pavergtos, pa
žemintos ir “išlaisvintos” Lie
tuvos. (Iš tikro. Lietuva komu
nistų jau baigiama laisvinti— 
žudomi nieko nekalti lietuviai, 
minios jų tremiami į Sibirą, ir 
rusų kolonistai apgyvendina 
Lietuvos žemę). Jie niekaip ne
gali suprasti, kodėl susipratę' 
Lewistono lietuviai ne trokšta ' I 
Lietuvai "rojaus", kur visi vaik- ' 
ščios be kelnių ir valgys lauki
nių bičių medų su nesūdytais ' 
skerais. ir kur Vargo Duktė už
ims Ievos vietą. Kadangi Lewis- 
tono lietuviai tokio “rojaus”! 
Lietuvai nelinki. įpykusi busi
moji Ieva — Vargo Duktė ėmė 
pulti Pranciškonus, kurie esą 
kliudo jai ir jos ištikimiems pa- 
sekėjams kurti Lietuvoje ro- 
jų". Vargo Duktė, manydama, 
kad ji yra Stalino paskirta ko
misarė ir kad Amerikoje jau1 
yra raudonoji komunistų dikta
tūra. kur joje negali būti rėli- 

’ gijos laisvės, nei bažnyčių, nei 
kunigų, griežtai reikalauja, kad 
lewistoniečiai nieko neaukotų 
tautinį, kultūrinį ir religinį dar
bą dirbantiems Pranciškonams, 
tuo manydama, 
nai mirs badu.
“rojaus“ Ieva

tūros. ji yra Lietuvos ir savo į 
tautas išdavikė, tikra žodžio j 
prasmekvlslingč. Kaipo kvis- 
lingę ja smerkia visi Lewistono' 
lietuviai, kurie myli savo tėvy
ne ir trokšta jai laisvės ir ne- 
pri k la ąsom ybės.

Džiaugtųsi visi Lewistono lie
tuviai, jei Vargo Duktė nustotų 

i žeminusi gerą leu'istoniečių var- 
Idą ir savo niekuo nepagrįsto
mis korespondencijomis komu
nistiniuose laikraščiuose near- 

įdytų lietuvių vienybės.
Lcuūstonictis.

SVEČIAVOSI
Leonardas Šaukimas, šv.

zapo parapijos kolektoriaus sū
nus, praleido savaitę laiko poil
sio pas savo tėvus. Leonardas 
randasi Nevada valstybėje ir 
tarnauja karo lėktuvų divizijoj.

Stiprėja Susiklausimas 
Ir Veikimas

Su Lietuvos Pranciškonų at
vykimu. sustiprėjo vietos susi
pratusių lietuvių veikimas ir su
siklausimas. Tėvų Pranciškonų

MANCHESTER, H. H.
LDS 74 kp. susirinkimas įvy

ko sausio 1 d. š. m. Kadangi bu
vo blogas oras, tai ir narių nedi
delis skaičius atsilankė. B< t 
mūsų kuopos moterys narės pa
sirodė drąsesnės už vyrus.' nors 
ir blogame ore jų daugiau atsi
lankė. Valio sąjungietės!

Apsvarsčius kuopos reikalus, 
prisiminta ir LDS seimas, ku
ris įvyks Cambridge. Mass. Dėl 
tam tikrų priežasčių atstovų į 
seimą nerinkome. Kuopa sveiki
na seimą ir pasižada remti jo 
nutarimus ir sumanymus. _________

Kuopos valdyba 1945 metams Sausio 5 d. įvyko Apaštalavi-i 
pasiliko ta pati, būtent, pirm. V. mo Maldos draugijos susirinki-; 
Zaremba, protokolų ir finansų mas. kurį atidarė pirm. Adomas 
rast. J. A. Vaičiūnas, ižd. J. Zu- Jermalavičius, maldą atkalbėjo 
baitis. kUn. J. Petrauskas. Po to pro-

J. A. Vaičiūnas, kp. ras*. motorini išdavė raportus, kurie 
ŠVENTES PRALEIDO SU buvo PrlHntl su pagyrimu.

DVIEM SŪNUM KAREIVIAIS
LDS kuopos nariai Stasys ir

Anelė Antanavičiai 
džiaugsmo perleisti šv. 
turėdami savo tarpe 
sūnus kareivius. Sūnus

Penkių metų senumo arklys iš Hawaii, laimėjęs bė- 
į gimo'čampionatą. Muriel Louise Bender, jojikė, sako

si, kad nieks negali taip gerai joti kaip čampijonė.

MONTELLO, MASS WASHIN6T0N, D. C
LIEETUVIŲ DRAUGIJA

VEIKLA
Pereitų metų antro pusmečio 

Wašingtono Amerikos Lietuvių 
draugijos veikla pasižymėjo į- 
vairumu.

: Suruošta trys visuotini susi- 
Apaštalystės Maldos draugija rinkimai. Naujų narių prisirašė 

labai gražiai veikia.
Kun. J. Petrauskas ragino vi

sus narius platinti mėnraštį 
"Žvaigždę”. Pasirodė, kad visi 
nariai atnaujino savo organo 
“Žvaigždės” prenumeratą. Pri
sirašė daugiau naujų narių.

Užbaigus visus draugijos rei
kalus. pirm. A. Jermalavičius 
uždarė susirinkimą, pakvies
damas kun. J. Petrauską atkal
bėti maldą.

•sevičiūtė, Pranc.ska Slivaus- 
' kaitė. Aleksandra Kazlauskaitė, 
'Genovaitė Staniliouytė.
Į “Kūdikio Dienos' ir "Ai. pa
sakyk mergyt”.

Solo: “Ai, vai žydelis” — Ale
na Saulinaitė.

Trijo: p-lės Alena Saulinaitė, 
Alena Vilkišiūtė 
Sabaliauskaitė 
Sakalėlis” 

! Nemaža pagyrimo yra vertos 
Ieva Dzedulionienė, Jadvyga Sa
baliauskienė ir Karolina Ver- 
siackienė už skanių ir įvairių 
valgių pagaminimą.

Linksma, kad ir vakarienės 
valdyba — Zigmas Stanevičius, 
Adomas Dzedulionis, Bronius 
Steponavičius ir Mykolas An
driuškevičius nemažai darbo 
pridėjo, kad ši metinė vakarie
nė buvo taip sėkminga. Valio! 
Lauksime daugiau tokių malo
nių parengimų.

NAUJA VALDYBA 
reitą savaitę Apaštalavimo 

Maldos draugija turėjo savo 
metini susirinkimą. Į naują val
dyba iėjo — Pirmononkė Roza- 

■avičienė, prot. rašt. 
— Uršulė Gudeliunienė, fin. 
rašt. — Ieva Dzedulionienė, ka- 
sierka — Karolina Versiackienė 
ir maršalka — Ieva Veliškienė.—

ŠV. VARDO METINĖS
MIŠIOS

Sausio 7 dieną Šv. Juozapo ~ 
parapijos šv. Vardo draugija, 
dalyvavo metinėse šv. mišiose.' 
Visi nariai “in corpore” priėmėt 
šv. Komuniją.

3
riai ėjo į šv. Petro par. bažny- Šv. Juozapo lietuvių par. baž- 
čią.
dos ,__ __________ „___
susis pamokslininkas, kun. Ca- ko tėvus dideliame nuliūdime, 
rolius McGuinis, perdėtinis šv. 
Sabastijono Bernaičių mokyk
los iš Newton, Mass., pasakė pa
mokslą. Suvirš keturi tūkstan-

Staiga mirė Ignatius Grenda, 
vai. po pietų draugijos na- jaunikaitis. Sausio 5 dieną iš

kur įvyko bendros pamal- nyčios palaidotas Šv. Marijos 
visų Šv. Vardo narių. Gar kapinėse, Lavvrence, Mass. Pali-

SUGRĮŽO
, Šiomis dienomis iš Pacifiko 
karo lauko sugrįžo pas šako

čiai vyrų turėjo progos išgirsti sius Major Mykolas Morkūnas,
jo įtikinančius žodžius apie blo- Linksma jam buvo sugrįžti į 
gos valios, pasaulio žmonių nu- namus išbuvus 28 mėnesius ka- 
sistatymą kovoti prieš Bažny- riuomenės tarnybojs. 
čią ir jos principus. i

Vakare, 7 vai., bažnyčios sve
tainėje įvyko bankietas. Visi 
Šv. \ ardo draugijos nariai daly- įo knygyno salėje įvyko paro- 
vavo su savo žmonomis. Skanūs da kur matėsi mūsų parapijos 
ir įvairūs lietuviškų valgių kep- k]ebono kun. P. v. Strakausko 
sniai kuteno kiekvieno gomurį. vjsokių blizgančių akmenėlių 
Laike vakarienės kiekvienas rinkinys. Daug žmonių lankosi 
narys buvo pašauktas pratarti jr gėrisi akmenų įvairumu. Vie- 
keletą žodžių. Daug gražių pri- tos spauda gan plačiai apie šią 
siminimų ir patarimų paliko parodą 
jautrią vietą kitų narių širdyse.

Vietinė vargonininkė p-lė Ve-j 
ronika Dzedulionytė su pagal-' 
ba parapijos chorisčių papuošė 
iškilmių įvairumą savo gražio
mis dainomis. Nežiūrint grasi
nimų. kad lietuviai greitai iš
tautęs ir pames savo tautos dai
nos dvasią, vienok šioje valan
doje. Kuomet balseliai musų pa- tyti į centrą vietą

apie dvylika. Iš žymesnių sve
čių į susirinkimus atsilankė 
kun. J. Prunskis ir p. Jasinskie-^ 
nė - Vailokaitytė. Kun. Pruns
kis pasakė kalbą apie savo per
gyvenimus prieš apleidžiant 
Lietuvą.

I Tuojaus susitvėrus BALI'', 
nuspręsta prisidėti prie jo skel
biamo drabužių rinkimo vajaus 
nuo karo nukentėjusiems lietu
viams. Sutverta atatinkama 
sekcija tuo reikalu rūpintis su 
p. G. Petkevičaite pryšakyje. 
Išsiuntinėta atatinkami laiškai 
asmenims ir aukos plaukia dra
bužiais bei pinigais.

Draugijos Studijų sekcijai 
vadovavo domininkonas, kun. 
A. Jurgelaitis iš čionykščio do- 

. mininkonų studijų namo. Iki 
: Švenčių įvyko du tos sekcijos 

susirinkimai.
Bovvling'o sekcijos susitvėrė 

du team’ai, kurie renkasi kartą 
į savaitę.iškilmingai minėjo , , .... , .° J , Įvvko susipažinimo pobūvis

draugijos metinę šventę.' .. . ,x.° J v naujiems nariams pagerbti pp.parapijų draugijų nariai,i r jt s jt Vaiciekauskų namuose. Vaisin-
ir Šv. Roko lietuvių para- . ... .. . ... ... . ,1 ta išimtinai lietuviškais val- Šv. Vardo draugijos na- . .

■ riai suėjo į Šv. Edvardo parapi- ®
Framingham, jos bažnyčią, kur įvyko iškil-į Prieš Kalėdas draugijos na- 
Nors Adolfas mingos pamaldos. riams suruošta eglaitė bei po-

Šv. Roko lietuvių par. Šv. Var- būvis pirmininkės p. O. Gavely- 
kun. J. tėg bute. Apsikeista dovanėlė

mis. padainuota ir praleista va
karas jaukioje nuotaikoje.

Dvi draugijos lietuvaitės: 
Gavelvtė ir Povilionytė atsto
vavo lietuvių grupę tautų pasi
rodyme Constitution Hali, War 
Relief vajaus atidarymo metu. 
Taip pat skaitlingai draugijos 
nariai atsilankė Suvienytų Tau
tų suruoštam bazare. Baltimo- 
rėje. Lietuvių dienos proga.

Lietuvių draugija gavo kvie
timą būti šeimininku vieną va
karą Amerikos kariams Alex- 
andria. Va. Kvietimas priimta 
ir draugijos narės ruošiasi ta 
proga pasirodyti su tautiškais 
rūbais ir lietuviškais valgiais.

turėjo 
Kalėdas. ! 
savo du 
sergean- 1 

tas Antanas savanoriai įstojo į 
aviaciją prieš 3 metus, o 2 ir ! 
puse metus buvo Anglijoj me
chaniku prie lėktuvų taisymo. 
Grįžęs į šią šalį turėjo trumpas 
atostogas. Antras sūnus ser- 
geant'as Adolfas tarnavęs avia- 

gunner. Pasiųstas 
A.nglijon iš kur daug kartų da
lyvavo Vokietijos bombardavi
me. Praeitą rudenį veiksmuose 
virš Vokietijos vokiečių kulkos 
sugadino jų lėktuvo motorą. 
Vos vienas jų teveikė, ir visi da
lyviai liko sužeisti, jų tarpe ir 
Adolfas buvo sunkiai sužeistas. 
Atlikęs savo uždavinį, grįžo at
gal. Vos parvažiavo Anglijos 
siena ir paskutinis motoras nu-!. . ‘ .! D . ŠV. VARDO ŠVENTEstojo veikęs. Buvo priversti nu-i...... , . . . , . | Sausio 7 d. Šv. Vardo draug.-sileisti į nelygią vietą, kur jų . . .
lėktuvas apvirto. Tik ūkininkai nar‘a* 
juos pastebėję išgelbėjo. Adol-isa'°

. . .. . _ |Visų

Anglijoj. Vėliau persiųstas į sa-' 
yo gimtąją šalį Ameriką, kur 
dabar randasi 
Mass. ligoninėje.

Sausio 7 d. kun. J. Petrauskas 
bažnyčioje per 3 pamokslus ra
gino visus užsiprenumeruoti ir 
skaityti katalikiškus laikraš
čius ir žurnalus, ypač laikraštį 
“Darbininką”. Visi Montellie- • 
čiai sujudo ir susirūpino katali
kiškąja spauda. Daugelis užsi
mokėjo už laikraščio “Darbinin
ko” prenumeratą ir daugelis 
naujų užsirašė.

kad Pranciško-
Komunistinio 

užmiršta, kad 
Pranciškonai turi nedidelę far-
mą. kur labai gerai auga Maine cijoj kaipo 
bulvės... Dirbdami farmoje ir 
kartu dirbdami puikų spaudos 
darbą. Pranciškonai užsidirba 
duonos ir jiems badas negręsia. 
(Kaž kodėl Vargo Duktė nori, 
kad Pranciškonai eitų dirbti į 
dirbtuvę. Turbūt ji mano, kad 
farmos darbas nėra naudingas. 
Bet jei visi farmeriai eitų dirb
ti į dirbtuves, tai Vargo Duktė 

Įdomu, kodėl V.
Duktė nesiūlo raudonųjų redak
toriui R. Mizarai eiti geriau 
dirbti į dirbtuvę. Jis tikrai dir
ba nenaudingą darbą, sėdėda
mas "Laisvės” redakcijoje ir fas buvo patalpintas ligoninėn 
giedodamas Stalinui ir Leninui

I> "giesmes ir himnus .
Vargo Duktė, būdama 

ma kruvinos komunistų 
tūros garbintojo E. Browderio vaikščioja su kriukiais, bet pil-> 
mokinė, visus, kurie atmeta ko
munistinę diktatūrą, vadina 

į fašistais ir kvislingais. pati už- 
■miršdama. kad savo Tėvų žemei 
■ Lietuvai trokšdama pavergimo 
: ir komunistinės žiaurios dikta-

ištiki-
dikta-

nas energijos ir ruko sau dido- draugijai vadovavo l 
ką pypkę. Galima suprasti ko.! Petrauskas, kurie užėmė pirmas 
kios tai buvo tėveliams malo- sėdynes bažnyčioje, nes jų^ bū
ni os šventės. i 
savo sūnų kareivių. Po malonių lietuvių parapijos 
švenčių abu sūnūs vėl išvyko. i draugijos nariams!

•7. A. V.' Jonas J eskeliavičius

sulaukus abiejų v<> daugiausia. Garbė Šv. Roko 
“ ■ -----šv. Vardo

I PARODOJE
Šiomis dienomis vietos mies-

rašo.

RENKA RŪBUS 
teko girdėti, tai daugelis 
kolonijos lietuvių antrą.

Kiek 
iš šios 
kartą renka rūbus persiuntimui 
į Lietuvą. Vietos Lietuvos šel
pimo fondo valdyba žadėjo pa
skelbti vietą ir dieną, kur bus 
galima siunčiamus rūbus prista-

rapijos merginų pasiekė klau
sytojų ausis, daugeliui išriedė
jo džiaugsmo ašara, kad mūsų 
parapijos jaunoji karta dar ne- atsidarė naują dirbtuvę, 
užgesus lietuvybėje. Perskaity-1 išdirbinė ja kareivių šėtras. Ne- 
kite sekančias daineles ir nesi
stebėkite kodėl šis korespon
dentas taip jautriai apie tas dai
neles minėjo.

“Jau laikas” ir “Kaip gi gra
žus. gražus rūtelių darželis”.

Sudainavo p-lės Alena Sauli- 
naitė, Alena Vilkišiūtė ir Anta
nina Sabaliauskaitė.

Solo: “Dzūkų Bernučiai” — 
p-lė Alena Saulinaitė.

Mažojo choro grupė — Joana 
Jusevičiūtė. Rita Vilkišiūtė, Ma
rijona Seliukaitė, Marijona Ju-

NAUJA DIRBTUVĖ
Pereitą savaitę šiame mieste 

kuri

maža žmonių gavo darbus. Dau
giausia dirba moterys ir mergi
nos. Žaslietis.

I

i

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.
275 Main St., VVebster, Mats.

I

NAUJUS ir duodame už juos gerą nuolai- 
I. J. Fox krautuvę ir prisimieruoti ? Atė- 
kad Jums patarnautų šios firmos atstovas 
expertas ir žinovas. Jis primieruos ir pa- 

Per jj pirkdamos kaili-

W. J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas’

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

LAIKAS PASIPUOŠTIDABAR

M)S 
KD 

STAMPS

FO^yiCTORY 
BUY
CSITED
STATĖS

Žiemos metu yra geriausia pasipuošti elegantiškais, vėliausios mados kaili
niais. pasirinktais iš didžiausios Amerikoje krautuvės — I. J. Fox. Joje rasite pla- 
čiausį pasirinkimą moteriškų kailinių ir prieinamiausiomis kainomis ir sąlygomis.

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

SENUS KALINIUS IŠMAINOME Į 
dą ant naujų. Taigi, kodėl neatvažiuoti į 
jusios į krautuvę, visuomet reikalaukite, 
p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
rinks tokius kailinius, kurie tiks Jūsų skoniui ir figūrai, 
nius gausite dar 10 nuošimčių nuolaidos.

Kviečiame visas Naujosios Anglijos ponias ir paneles atsilankyti pas mus!

411 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

M -6d- -6d- •<«>■ -6»>- •

*

} Žodynas
“Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos 

ILietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 
$6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. Boston^7, Mass.

fcXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXX

Užsisakykite Toniko Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

M y opi a Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130į-R

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!
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ŽINUTES
PIKTINASI KRYŽIUMI

Įvykusios Gubernatoriaus To- 
bin inauguracijos ceremonijose 
maldą atkalbėjo J. Eks. Arki
vyskupas Richard J. Cushing, 
D. D. Jo Ekscelencija, eidamas 
prie maldos, persižegnojo. Kai

DAK 1 ARAI

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass

Ofiso Valandos iSskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais-

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
fteitadieniais Nuo 2 iki 8-tai

Tel. ŠOU 2805

Dr.J.LPa$akami$

!

DR. AMELIA E. RODO 
OPTOMETRISTAI 

447 Broadvvay
So. Boston, Mass. 

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena

kurie dalyvių kiek nustebo. La
bai daug jų, sekdami Arkivys
kupą, persižegnojo. Baigęs mal
dą, J. Eksc. vėl persižegnojo. ■ 
Tuomet, didelė didžiuma žmo
nių irgi persižegnojo. Buvo la
bai jauku ir gražu!

Tačiau, kai kurie lietuviai, 
buvę minimose iškilmėse, ėsą 
nepatenkinti dėl Arkivyskupo 
persižegr.ojimo — tiesiog pasi
piktinę. Jų manimu valstybės 
kapitula esanti pervieša vieta 
kryžiaus ženklą dėtis ant savęs.

Keistokas tai manymas. Žeg- 
none žmogus reiškia savo tikė
jimą į Dievą trijose asmenyse. 
Jis išvardina tris Dievo asme
nis. Pakelia savo mintį prie Die
vo. Pasideda save Dievo aky
va iždo je. Paveda Dievui savu 
sekamą ar atliktą darbą. Zegno- 
nės žodžiais darydamas ant sa
vęs kryžiaus ženklą žmogus 
dar reiškia savo tikėjimą ir į 
Antro asmens Trejybės Šven
čiausios mirimą už mus ant 
kryžiaus. Kitaip sakant, žegno- 
nė yra savaimi malda ir tai la
bai reikšminga.

lonų ir mandagų patarnavimą. 
Nuoširdžiai ačiū jiems.

Galutinai, giliausią padėkos 
žodį reiškiame visiems kuni
gams, seselėms ir pasauliečiams 
už atjautimą, suraminimą mū
sų visų toje liūdesio valandoje. 
Lai gerasis Dievas visiems gau
siai atlygina už viską, o a. a. 
Ievos, mūsų motinėlės vėlei lai 
suteikia amžiną atilsį danguje.

Margareta, Antanas ir Ona 
Grybaičiai.

UISIUNTt DRĄSUMUS

I

Juokeliai
DINGO KATINAS PAVYZDINGAS 

SŪNUS

II
, Tel. TROvvbridge 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

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadvzay 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

I

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkrcay 1233-W

AuditsTax Returns Systems

Nathaniel 
LASSOW 

PUBLIC ACCOUNTANT 
Telephone 23 Harlem St.,
TA L? 0533 Dorchester.

Tarnaitė, nuėjusi į rinką 
pirkti, nusuko vieną kilo
gramą sviesto ir už tai nu
sipirko priejuostę. Sugrį
žus namo, eidama rengti 
Dietų, ji ima smarkiai 
šaukti ir gainioti katiną, 
kam jis surijęs sviestą...

Įbėga ponia, klausdama, 
kas čia pasidarė.

Nagi, katinas, biaurybė, 
surijo sviestą!
— Ar visą?
— Taip.
— Kiek ten buvo?
— Vienas kilogramas.
— A biaurybė... ir abi šo

ko gaudyti nekaltą gyvu
lėlį. Sugavo... Ponia tuoj 
uždėjo ant svarstyklių ir 
sveria... Lygiai vienas ki
logramas.
— Tai grynas sviestas! O 

kur katinas?

I 
i

— Ar turite vaikų?
— Turiu sūnų.
— Ar jis rūko?
— Ne!
— Ar vaikščioja nakti

mis?
— Nė, dar nė kartą nebu

vo išėjęs.
— Ar ilgai vakaroja?
— Ne, pavalgęs tuojau 

užmiega.
— Leiskite jus pasveikin

ti su tokiu pavyzdingu sū
num, o kiek jis metų turi?
— Dabar lygiai pusės me-

Įtų amžiaus!
I

BALF 17-tas skyrius, kurio 
pirm, yra Dr. Paul Jakmauh, 
Drabužių Vajaus Komisija, sau
sio 8 d., išsiuntė per M & M 
Transportation Co., į Centrą 
Brooklyn, N. Y., didžiulį sunk
vežimį Bostone surinktų bei ge
rųjų bostoniečių suaukotų dra
bužių dėl Lietuvos žmonių.

Šis pirmutinis siuntinys susi
dėjo iš 80 dėžių, kurios svėrė 
virš 5000 svarų. Jose buvo apie 
4700 įvairių rūšių drabužių vie
netų. Tų tarpe 4 dėžės buvo 
vien avalynės, vyrų moterų ir 
vaikų batų.

Visi išsiųsti drabužiai buvo 
surūšiuoti, reikalingi pataisy
mo, pataisyti ir išvalyti.

Drabužiams rinkti patogią 
buveinę su šiluma ir šviesa už
leido mūsų patriotingieji St. 
Dariaus Posto legionieriai, savo 
patalpose prie C ir Athens St., 
nors daugumoje žmonės patys 
drabužius suvežė, bet daugel į 
reikėjo surinkti ir suvežti. Čia 
savo karais pasitarnavo: Tuini- 
la, Zardeckas, adv. Gailius, Va
latkienė, Tumavičius, Namak- 
sy, Mociejūnas ir k. Ypatingai 
daug ir nuolat pasitarnavo savo 
automobiliu krautuvininkas VI. 
Marcinkus.

Drabužių priėmimo patalpose, 
per du mėnesiu dirbo, vienos la
bai daug, kitos daugiau ar ma
žiaus šios: Namaksienė, Tuma- 

Bos- vičiui, M. S., prie šoninių alto vičienė, Svilienė, Kropienė, Zo- 
rių šv. mišias atlaikytas. Jiems kienė, 
priklauso dideliausia padėka.

i

KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS,
T Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapijos, Cambridge, 

Mass., klebonas, LDS Garbės narys ir Centro Kontro
lės Komisijos pirmininkas, labai nuoširdžiai priėmė 
seimą ir pareiškė, kad visi atvykę į Cambridge “jaus
tųsi kaip namie.”

Su šia oktava labiausiai, nuo 
pat jos atsiradimui, rūpinasi 
Tėvai Pranciškonai atgailoto
jai, .motiniškame name, Gray- 
moor, N. Y. šie tėvai ir jų pa-

PADĖKA

brau-
Ievos

Ištikus netikėtai mūsų 
į gios ir geros motinėlės, 

sekėjai gavo nuo Šv. Tėvo vi- ■ Grybaitienės mirčiai, sausio 3,
savo
Dor- Į

j •> — ------- : mclaeiguva uiaavkijl, oauoiv o,

Pra ; suotinius atlaidus už dalyvavi-. 1945, reiškiame nuoširdingiau- 
trLS mą oktavos pamaldose. I šią padėką kun. S. Saulenui už 

Iškilmingos oktavos pamaldos suteikimą jai paskutinių šv. 
i bus laikomos ~
moor, N. Y., vienuolyne, Katali
kų Universitete, Washingtone.

Centro užsakytos šv. mišios už 
Lietuvą mūsų parapijai pripuo
la sausio 14 d. Jos bus atlaiky
tos salėje 9:30 vai. ryte. Bus tai 
šeštos šv. mišios tam kilniam 
tikslui atlaikytos šv. Petro pa
rapijoje, šiais keliais paskuti
niais mėnesiais.

Melskimės už Lietuvą ir visus 
kareivius.

žinoma, Gray- Sakramentų. Laidotuvių dieno
je už šv. mišias, atnašautas 
prie didžiojo altoriaus už jos 

Į vėlę nuoširdžiai dėkojame kle- 
I' bonui kun. P. J. Juškaičiui, iš 
kurio vadovaujamos parapijos 
bažnyčios buvo laidojama, kun. 

kun. Alfonsui

Sausio 8 d., mirė, mėnesį pa
sirgusi, Prudencija Bartusevi- 
čienė, 59 metų amžiaus, 
namuose, 11 Coleman St., 
chester. Mass. Amerikoje 
gyveno 38 metus. Paliko
dukteris. Tapo palaidota iš Šv. 
Petro par. bažnyčios sausio ii 
d., 10 vai. rytą Šv. Mykolo ka
puose.

Iš eilės Maldos Apaštalavimo Taip pat iškilmingos pamaldos 
bus laikomos Šv. Kryžiaus Ka
tedroje. Bostone, ir kitose, vie
nur kitur bažnyčiose.

Pereitais keliais metais Baž- a. Baltrušūnui, 
nyčios vienumo aktavos pamal- Maria, C. P„ kun. Pranui Aukš- 
dos būdavo laikomos Šv. Petro tikalniui, S. J., ir kun. J. Buce- 
parapijos bažnyčioje, So. 
tone.

LANKĖSI

I

SLIBINAS

PUIKUS BURTI 
NINKAS

Kažkoks dailininkas per 
visą savo gyvenimą piešė 
tik slibinus, kurie buvo 
panašūs į velnius ir vai
duoklius, 
senatvės 
pranešė, kad baigia piešti 
svarbiausią slibino pa
veikslą. Draugai tuoj susi
rinko pas dailininką pa- 

Dui- paveikslą.
P 'į Paveiksle buvo matyti 
k d kalnai, mėnulis, pora me- 

i džių ir vidury blizgėjo eže- 
- ras. Daugiau nieko.

Sulaukęs žilos 
jis draugams

— Vakar burtininkas
scenoje darė tikrai 
kius numerius!
— Bet aš girdėjau,

jis nieko nesugeba.
__Tai šmeižtas’ Tuk aš iaa‘. . ‘ . Nustebę draugai klausia:mYYi YroLrov* daviau trmnom r C7

i 
i i
i prasidės sausio 18, baigsis sau- 
> šio 25. Per tas aštuonias die- 
’ nas tikintieji melsis, kad visi 
krikščionis, žydai ir atpuolę ka
talikai sueitų į vieną tikybinę 
draugovę, bei bažnyčią. Kaip 
vienas tėra tikras Dievas, kaip 
vienas tėra krikštas, taip tik 
viena tėra tikroji Bažnyčia, ku- 

, rią Kristus Įsteigė.

BAŽNYČIOS VIENUMO 
OKTAVA

didelis 
Matas

Antradienį lankėsi 
“Darbininko” prietelius 
Norbutas iš Cambridge. Mass. 
Atsilankymo proga, kaip jam 
visuomet įprasta, apdovanojo 
‘Darbininko’ darbininkus obuo
liais.

O’Hailoran, Mockienė, 
Strazdienė, Stasiulienė, O. Žar-

Begalo esame dėkingi visiems, deckienė, L. Žardeckienė, šna- 
kaip kunigams, Seselėms ir pa- rienė, Savickienė, Stravinskie- 
sauliečiams už dvasinius bukie- nė, čenčienė, Mikelsonienė, Ba
telius, šv. mišias, maldas ir ge- gočienė, Apšiegienė, ir Ivaškie- 
rus darbus, aukotus už jos vėlę. nė.

Dėkingi esame D. A. Zalets-i Dėžes rišo: Romanas, Griga- 
kam, graboriam, už gražų, ma- navičius, Tumavičius, Žardec-

jam vakar daviau vienam 
numeriui netikrus penkius į 
dolerius, o jis man grąžino 
juos jau tikrus!-----------------------------------------| 
kas, Kropas, Petrauskas, Le- 
kys, Apšiega. bet čia daugiau
siai darbavosi 
siulis.

Šis yra pirmutinis šio sky
riaus siuntinys į Centrą. Drabu
žių vajus nėra nutrauktas. Jis 
tebetęsiamas. Priėmimo cen
tras, Legionierių patalpose, yra 
atdaras kiekvieną penktadienio, 
vakarą nuo 7 vai. vakare. Jau j 
ruošiama ir kitas siuntinys, to-j 
dėl šiame darbe dar negalime] 
nuleisti rankų. Kviečiami visi 
talkon, dėl Lietuvos žmonių.

O. I.

— O kur slibinas?
— Jis miega ežero dugne.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

AŠ PERKU
Stakutis ir Sta- visokius muzikos instrumentus. 

! Siųskite atvirutę ar telefonuo- 
' kitę KEN 0547 ir aš ateisiu į 
jūsų namus.

JOHN GRINKAITIS
139 N St., So. Boston. Mass.

Mirė Povilas Kavolius

U

$ Casper’s Beauty Salon
jj 738 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

■

PADĖKA

Gruodžio 30, 1944 m., p.p. Elz
bietos Jakunskienės, gyv. 9 
Monk St., So. Bostone, namuo
se, įvyko Surprise party, jos pa- 

■ gerbimui. Pagerbimas buvo su- 
' rengtos jos apsivedimo proga. 
Šio gražaus parengimo rengėjos 
buvo: pp. — jos duktė Josephi- 

įna Aleksandria, Paulina Juškie
nė, Ona Zulonienė, Eva Mark- 

i šiene, Klimienė ir p-lė Cecilia 
' Zulonaitė. Dalyvių tarpe matė
si — Eizb. Plevokienė, Marijo
na Tribulauskienė, B. Gailiūnie- 
nė. M. Galinienė, A. Zulonienė, 
A. Savickienė, O. Janušonienč. 
M. Guzevičienė, p. Masaitienė, 

Ivaškienė, F. Zaleckienė, p.
Norvilienė, p. Kingrienė, p. Na- 

ag rinkevičienė, p. Raškauskienė, 
p. Jomantienė, p. Sakanauskie- 

ir 
I
M £ i
i u 
* 

M

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

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

; 220 E St.. Tel. ŠOU 3141. So. Boston, Mass.

I
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais k pažįstamais. '

DIAMOND CAFE

Patarnavimas kuogeriausias.
O.

ne.
Reikia pažymėti, kad šio pa

rengimo kaltininkė buvo veikli 
LDS 1-mos kp. narė. Ji priklau- 

įsė ir prie Lietuvos Dukterų ir 
Šv. Jono dr-jų.

Šiuomi parengimu netik atžy
mėtas jos vedybinio gyvenimo 
įsigyjimo momentas, bet kartu 
ir išleistuvės. Nes jį ištekėjo už 
Juozo Sakalausko, kuris gyvena 
West Hanover. Mass. Todėl vi
sos jos draugės susirinkusios ir 
palinkėjo geriausios kloties.

p. Jakunskienė . Sakalaus
kienė nuoširdžiai dėkoja visoms 
rengėjoms ir dalyvėms už linkė
jimus ir dovanėles.

305 W. Broadvvay So. Boston,
Massachusetts

West Broadway,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

į

J

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Sausio 10 d., 6 vai. vakare, 
mirė Povilas Kavolius, 64 m. 
amžiaus, gyv. 123 Webster Avė., 
Cambridge. Paliko dideliame 
nuliudime žmoną Petronėlę, 
dukterį Antaniną (Smith), bro
lį Petrą Kavolių, seserį Marijo
ną Petkuvfenę, pusbrolį Cipri- 
joną Kavolių, pusseserę Marce
lę Zavatskienę ir pussesseres 
Elzbietą Povilaitienę ir Petro
nėlę Brazienę.

Laidojamas iškilmingai sau
sio 13 d., 9 vai. rytą su trejo
mis šv. mišiomis iš Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių par. baž
nyčios, Cambridge, Mass., Šv. 
Mykolo kapuose.

V. Bacevičiaus Simfoniją 
Atliks Buffalo Filharmo

nijos Orkestras
Sausio mėn. 23 d. Buffalo Fil

harmonijos Orkestras atliks, 
dirigento Franco Autori vado
vybėj, Vytauto Bacevičiaus sim
foniją Nl, op. 2, kurią jis para
šė teturėdamas 18 metų ir kuri 
buvo su dideliu pasisekimu gro
jama Europos simfonių orkes
trų ir taipgi Amerikoj Flint, 
Michigan orkestro (dr. Nor- 
ton’o vadovybėje) 1942 metais.

Buffalo Filharmonija pakvie
tė prof. V. Bacevičių atvykti į 
koncertą pasiklausyti savo sim
fonijos.

Buffalo, laikraščiai ir magazi
nai kreipėsi pas 
dėl informacijų 
simfoniją Nl.

V. Bacevičių 
apie jj ir jo

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Lonfl 

Distance 
Moving

335 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teise®

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta -

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

I'
CASPER

FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W.Ca$per
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt) 

Koplyčia Šermenims* Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriui ir 8al*amuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia Rerenenlm* dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0*15

ŠOU Boston 260*
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kokonuose
WESTf!ELD, MASS.

SU RINKT A DAUG DRABU
ŽIŲ LIETUVAI

Vietinio Lietuvai šelpti sky-i 
r lauš valdybą sudaro sekanti

RYTINIL 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

Lietuviu Veikimo Centro fe
Susirinkimas

Parapijos Auksinio Jubiliejaus Programa 
Šiems 1945 Metams

Britain. Conn. — Sausio
Lietu-:
turėjo vap ryte, 

Andrie-'
svetai-

Xiir 
penktąją. 8 vai. vakare, 
vių Veikimo Centras 
svarbų susirinkimą Šv. 
jaus lietuvių į^rapijos 
nėję.

Auksinio Jubiliejaus
jų. kaip spaudos, koncerto, pro
gramos. pikniko ir bankieto pir- 
mininkai raportavo 
nuveiktus ir būsiančius
retol’moje ateityje Šv. 
jaus lietuvių parapijos Auksinio parapijos piknikas. 
Jubiliejaus proga.

komisi-

Lankysis Ir Vyskupas
Gegužės 27, sekmadienį. 11 

Jo Ekscelencija vys
kupas Henry J. O’Brien, D. D.
atsilankys į šv. Andriejaus lie
tuvių parapijos bažnyčią, kur 
bus atnašaujamos Pontifikali- 
nės mišios. Gi po pietų Jo Eks- 

. celencija vyskupas suteiks Su-
apie jau, tvirtinimo Sakramentą.

darbus 
Andrie-

Šie du kariai po garbingų pasižymėjimų vokiečių 
fronte surasti perjauni. Kairėj stovi James Garvin. 17 
metų amž., ir Raymond VVallace 15 m. Abu iš Chicagos. 
Juos abu paleido į namus.

nius svetimtaučius, kurie irg' 
labai daug davė ir gerų drabu- 

' žiu Lietuvai. Drabužiai vaidy- 
I bos dėka buvo surišti gražiai ii 
sudėti į tam tikras dęžes ir iš
siųsti į centrą. Valdyba žada ii 

asmenys: pirm. Zigmas Jegel ,-:to!iau rankų ir garu-
vižius. vice-oirm. Joną - Bali:.-'si » <*»«« kiek tik
leviėius. sekr. Antanas Masai- feos ieis- P^^rbuoti Lietu 

i • ■ v . ... i ves labui.kasienus N aclovas Minko-
Valdyba yra gana veikli iri 

didei’ darba atliko drabu- 
rinkime; aplankė kiekvierą 

įžy me. .-

Sekmadienį, sausio 7 d. Šv, 
/ardo draugija šventė iškilmin
gai Šv. Vardo šventę. Ryte, 8 v., 
šv. Jurgio par. bažnyčioje iš
klausė šv. mišių ir bendrai pri
ėmė šv. Komuniją.

Po pietų, 3 vai., susirinko prie 
bažnyčios ir nuo ten, dėl blogo 
aro, važiavo automobiliais ir 
lutobusu į Šv. Katrinos par. 
oažnyčią, Norwood, kur ir iš ki- 
ų apylinkės miestelių parapijų 
5v. Vardo draugijų nariai susi
rinko į bendras iškilmingas pa- 
naldas 4 vai. po pietų.

Birželio 17. sekmadienį, į- 
vyks grandioziškas jubiliejinis

Parapijos Gimtadienis
Tikrovėje. 1895 metų rugsėjo mingos šv.

Spalių 21. sekmadienį, prasi
dės 40 valandų atlaidai, gi ant
radienį bus atnašautos iškil- 

mišios už visus mi
rusius parapijos geradarius.

t'S, 
lis.
nu
žiu
lietuvio namą ir taipgi

6

Jubiliejų Užbaigiant 
Paskutinį spalių sekmadienį, 
vai. vakare, prasidės jubilie-

su didingu kon
certu, kurį išpildys pagarsėjęs 
Šv. Cecilijos choras.

Ta 50 metų sukaktis, tai gar
bingosios Šv. Andriejaus lietu-

24 dieną, pirmieji pionieriai lie
tuviai. kuriems rūpėjo ne vien 
lietuvybę, bet ir katalikybę iš
laikyti. oficialiai ir legaliai in
korporavo kuriamąją dabartinę
parapiją šv. Andriejaus vardu, jinis bankietas. Gi lapkričio 18. 
būtent: Sair.t Andrev's Church sekmadienį, Šv. Andriejaus lie- 
Corporation of New Britain. In- tuvių parapijos Auksinis Jubi- 
korporatoriais pasirašė: kun. liejus baigsis 
Juozas Žebrys. Jonas Skrituls- 
kis ir Juozas Tutlis.

Praėjusių metų rugsėjo 24. 
sekmadienio rytą, kleb. kun. M.
A. Pankus pradėjo garbingas vių parapijos Auksinio Jubilie- 
Auksinio
Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos bažnyčioje su iškilmingo
mis pamaldomis ir atmintinais 
pritaikintais pamokslais. gi 
3:30 vai. po pietų pašventino 
bažnytinius visų spalvų rūbus, 
kuriuos sudovanojo draugijos 
ir atskiros šeimos, kad pažymė
jus su tinkamomis dovanomis 
ta garbingąjį parapijos gimta
dieni.

Jubiliejaus iškilmes jaus iškilmės visiems parapijie
čiams. kurie džiaugiasi 
džiuojasi. 
dėkodami 
palaimas.

ir di- 
garbindami Dievą ir 

už visas suteiktas

Anna Kaskas Žavės
Šiame Lietuvių Veikimo Cen

tro sus'rinkime jau išdalinti ti
ksėtai statomam vasario ketvir
tą ią istoriniam spektakliui, ku
riame bus atvaizduoti buvusieji 
parapijos vykiai nuo pat įsikū- 
r'mo pradžios.

B'* to. smagu pranešti, kad 
A ’k=inio Jubiliejaus proga at
silankys įžymiausia pagarsėju
si meno pasaulyje talentinga rūpinasi š' 
damininkė A ma Karkas iš Met
ropolitan Oueros. kuri vasario 
tryliktąją, sekmadieni. 4 vai. 
po pietų, išpildys koncerto pro
gramą New Britain Senior 
H gh School auditorijoje, kur 
maloniomis dainomis žavės ne 
vien vietos ir apylinkių lietu
vius. bet :r kitataučius.

Tos dienos vakare įvyko BA
LF 22 skyriaus valdybos susi
rinkimas dėl ruošiamų prakal
bų lietuvių svetainėje, sausio 21 
d., 3:30 vai. po pietų. Priimta 
raportai apie numatytus kvies
ti kalbėtojus ir dainininkus. Pa
likta komisijai pakviesti kalbė
tojus su ta pastaba, kad sky
dui nesusidarytų jokių išlaidų, 
išskyrus skelbimus. Prakalbose 
bus prirašinėjami nauji nariai į 
BALF 22 skyrių. Metinė narių 
mokesnis SI.00 metams.

ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJOS 
VALDYBA: 

pirm. V. Minkelis, vice-pirm. J. 
Jegelevičius, rašt. J. Gecevičius 

V. Sakalauskas. Taipgi į 
Ra- 
Ba-

iI
irapijos Auksinio Jubiliejaus jamų buvo $529.62.

proga, sveikiname rūpestingą aukota sekančiai:
kleb. kun. Matą A. Pankų ir! kos $119.00; gėlėms papuošimui
maldaujame jam ir parapijie-Į altorių — $45.; Lietuvos reika- ligoninėje, kur.ą užgavo auto- džius, J. Janulevičivs ir J. 
čiams gausių Dievo malonių ir'lams — $25.; misijų reikalams mobilio vairuotojas 
gražiausios ateities. J — $35.; narėms suvargusioms

-------------l— $32.75; dėl bažnytinių rūbų
— $100.; dėl karo kapelionų—

katalikiškai spaudai —

iš kurių 
šv. mišių au- rius, Amilija Krakauskienė ran- ižd.

dasi kritiškoj padėtyj General valdybą įeina P. Cvirka, A.

A. Bakšys ranauskas. 
5 d. sausio anksti rytą, beeinant 
į bažnyčią. Visiems ligonian.s 
linkėtina greito pasveikimo bei 
kantrybės nelaimės ištiktiems.

Draugijoj yra 196
I

Šv. Andriejaus Gildą
Sausio antrą, 8 vai. vakare, $25.;

Šv. Andriejaus Gildą lietuvių, $25. Dabar draugijos turtas y- 
parapijos svetainėje turėjo me- ra $332.47.
tinį susirinkimą, kuriame iš- narės. Pereitais metais prisira 
rinkta sekanti naujoji valdyrba šė 12 narių;
Julija Januškonis, pirmininkė; būtent, a. a. Ona Meškauskienė, 
Ona Ryiz, vice pirmininkė: 
Alice Covaleski, raštininkė.
Irena Yorke, iždininkė, Marion 
Shevick. socialinio veikimo va
dė; Margareta Kreivėnas, su
manymų vykdymo vadė; Elena 
Dennis vadovaus naujų narių ir 
kapelionų šalpos

DNT SEESUTES KARO 
TARNYBOJ

trys narės mirė,

CHORO VALDYBA: 
pirm. P. Lingaitis, vice-pirm. P. 
Jonaitis, rašt. O. Jutkevičiūtė ir 

! iždininkė P. Atkočaitytė.

j
I

Šiomis dienomis kareivis Pra
nas A. Davidauskas tapo pakel
tas pirmos klasos kareiviu. Pra
nas Davidauskas yra buvęs Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos choro 
veikliu nariu. Jis dabar yra ra
dio mechaniku. Įstojo į karo 
tarnybą gegužės mėn., 1943 m., 
ir tais pačiais metais, gruodžio 
mėn. išvežtas į užsienį.

VYČIŲ VALDYBA:
P-lės Eleonora ir Modesta Ru-'pirm. J. Jonaitis, vice-pirm. 

liūtės įstojo į U. S. Coast Guard Lingaitytė, rašt. V. Jegelevi 
Training Station. Palm Beach. čiūtė ir ižd. P. Zvalionis. 
Fla. Jos yra gimę ir augę Van-i --------

. dergrift, Pa. Paskutiniu laiku 
gyveno New Britain. sveikinam 
jaunuoles ir linkime laimingų pirm. P. Žalienė, 
sėkmių. Tiesą Mylįs.

!
1

N.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS
VALDYBA: 

vice-pirm. B 
Atkočaitienė, rašt. N. Adomai
tienė ir ižd. O. Borysienė. •

Pranciška Kupstienė, Katrina 
Giedraitienė.

Kun. J. Matutis pagyrė drau
gijos darbuotę ir kvietė šiais 
metais nenuleisti rankų gražiai 
darbuotei, ypatingai šiais para
pijos jubiliejiniais metais, ir

reikaluose: pareiškė apie būsiančius paren- 
Rožė Bružas knygininke ir dar- gimus, būtent, 
buosis spaudoje; Morta Niros- perstatymas parapijos veikimoI 
ky’ vadovaus pramogoms ir pa- nUo susitvėrimo iki dabarties, 
silinksminimams.

'‘L Paiškėjo. kad Šv. Andriejaus i mūsų tautos pažybos Anna Kas- 
Gildą kas met gausėja nariais. 
Nes tik praėjusiais vienais me
tais laimėjo 20 naujų narių. 
Gi pirmame šių metų susirinki
me jau įsirašė dvi naujos narė.,.

Sveikiname naująją veiklią 
valdybą, pasitikėdami, kad šiais

4 vasario bus
BR1DGEPORT, COHN

nuo susitvėrimo iki dabarties.
Trylikta gegužės koncertas

Puikūs Reiškiniai
Sausio 7. sekmadienį, per vi

sas pamaldas kleb. kun. M. A. 
Pankus išdavė pilną parapijos 1945 metais padarys dar gr.- 
atskaitą iš praėjusių metų.

Džiugu, kad Šv. Andriejaus 
: lietuvių parapija atsiranda gra- 
ziausiame stovyje, nes pati 
bažnyčia, svetainė, klebonija ir 
konventas neturi skolos ir du 
liekasi buini suma bėgantiems 
reikalams ir Naujosios Staty
bos Fondui. Be to, parapija tu- Pankus per visas šv. mišias pa
rimti išmokėtą puikų žemės tiekė parapijiečiams 1944 m. at- 
sklypą Dwight gatvėje. įskaitą. Pajamų buvo arti dvide-

Tikrovėje, parapijiečiai be gimt septynių tūkstančių, išlai- 
galo džiaugiasi, kad kleb. kun. dų virš šešiolika tūkstančių. Pa- 
M. A. Pankus taip atsidavusiai 

Andriejaus lietuvių 
parapijos ateitimi, nes sukūrė 
tą Naujosios Statybos Fondą 
tikslu pradėti tuojau po karo 
statyti reikalingą naująją kle
boniją ir Lietuvių Centro rū
mus, taip labai pageidaujamus 
ne tik pačiai parapijai, bet ir 
visai apylinkei.

Ta Šv. Andriejaus lietuvių pa-

žesnę pažangą.

»

Samata.

NEW BRITAIN. CONN.
1944 METŲ VEIKLA PARA

PIJOS IR DRAUGIJŲ
Sausio 7 d. klebonas kun. M.

NEW BRITAIN. CONN
Kardok

Sausio 15 dieną įvyks mieste
lio viršininkų rinkimai. Pažy
mėtinai, kad į miestelio select- 
menus yra keli kandidatai, ku
rių trys yra gerai žinomi lietu
viams. būtent, p. Harry Butters, 
dabartinis selectmenų pirminin
kas, kuris visuomet lietuviams 
pagelbsti, nes yra vedęs lietu
vaitę. p. John A. Abdallah ir p. 
Traylor (lietuvis), ir kiti. Tik 
du iš visų bus išrinkti. Lietu
viai visumet balsavo už p. Har
ry Butters, beabejo ir dabar už 
jį balsuos, nes jis tikrai yra ar
timas lietuviams. Kitas iš dvie
jų, beabėjo, lietuviams yra ži
nomas ir jie pasirinks pagal sa
vo įstikinimo.

Lai "visi lietuviai dalyvauja 
balsavimuose! Miestelio virši
ninkų išrinkimas yra svarbus 
dalykas. CSN.

TRETININKŲ DRAUGIJOS 
VALDYBA: 

pirm. M. Volskuvienė, vice-pir- 
mininkė M. Klusevičienė. rašt. 
B. Atkočaitienė ir ižd. Z. Atko
čaitienė.

Visos draugijų valdybos pasi- 
ryžusios nuveikti organizacijos 
labui daug gražių darbų. Ge
riausi linkėjimai joms įvykdyti 
savo

Praeitą sekmadienį įvyko la
bai graži muzikalė programa 
parapijos svetainėj, kurią išpil- 

; dė komp. A. Aleksio choras iš 
Waterbury, Conn. Programą L 
visą vakarą rengė parapijos 
choras. Programa išpildyta la
bai gražiai, tai yra linksmai, tik 
gaila, kad dėl labai blogo oro. 

! publikos mažai atsilankė. Prog
ramai vadovavo A. Stanišaus- 

i kas, kur užbaigoje parapijos 
klebonas kun. J. V. Kazlauskas 
padėkojo svečiams vaidinto
jams ir dainininkams ir visai 
publikai, kuri nepabijojo atsi
lankyti tokiam vakare. NVater- 
buriečiai su savo jaunimu atsi
vežė ir savo jaunimo 
dvasios vadą, kun. Dr.

1 taipgi tarpe publikos 
kun. J. Zanavičius.

Daug pasidarbavo šiam vaka
rui šie asmenys: p. Lučinskienė, 
Miss Coock, p. česnikas. Minal- 
ga, Stanišauskas, Norkevičius, 
Dulbiūtė, Brilvičius. Radvilaitė. 
Šumskaitė. sesutės M. ir Cl. Šu- 
linskaitė.

i
kas. J. E. Vyskupo atsilanky
mas su pontifikalinėms šv. mi
šioms. Birželio mėn. piknikas 
Shuzhen parke; Kristaus Kara
liaus šventėje bankietas su mu- 
zikale programa, ir vėliau kon
certas parapijos choro.

Atsilankęs klebonas kun. M. 
Pankus patiekė daug naudingų 
patarimų dvasiniais reikalais.

rengiamo 
įvyks va-

rapijiečiai nudžiugo išgirdę to
kias stambias pajamas. Nema
žiau džiaugėsi: ir klebonas. Jis 
pareiškė džiaugsmą ir padėkos 
žodį parapijiečiams už taip uo
lų kooperavimą remiant finan
siniai savo bažnyčios reikalus.

pasiryžimus.

DAYTON, OhlO

B.

mišių au

Plačiai pasitarta 
vakaro reikalu, kuris 
sario 11.

Paskirta 12 dol. šv.
ka už vėles a. a. mirusių klebo
nų, būtent, a. a. kun. J. Žebrio.• 
30 metų. a. a. kun. E. Grikio, i 
14 m. 11 sausio ir a. a. kun. A. 
Vaškelio. 5 metų 12 d. pereito 
gruodžio. Prisiminta apie aptai- 
symą kapo a. a. kun. J. Žebrio. 
Klebonas ir kun. Matutis pasi
žadėjo tuomi pasirūpinti. Nutar
ta, kad visos draugijos narės 
eitų bendrai prie šv. Komunijos 
kas trys mėnesiai.

Susirinkimas uždarytas mal
da, kuriai vadovavo klebonas 
kun. M. Pankus. Po to sekė už
kandžiai ir dovanėlių apsimai- 
nymas. Po užkandžių, kun. J. 
Matutis ir kun. A. Tamoliūnas 
pasveikino visas nares ir padė
kojo už dovanėles. Narės pasi
likusios žaidė bingo, padaryda
mos pelno 15 dol. dėl “Darbi
ninko” paramos.

r

mylintį 
Bogušą. 
buvo ir

Gruodžio 26-tą mirė Juozas 
Daugėla, 54 metų amžiaus, ilga
metis parapijietis. Priklausė 
prie parapijos choro, šv. Petro 
draugijos. Piliečių klubo ir 
LDS 69-tos kp. Visados rėmė ir 
aktyviai dalyvavo parapijos ir 
draugijų veikime. Paliko žmoną 
Aleksandrą, vieną sūnų ir dv: 
dukteris.

Iškilmingai palaidotas gruo
džio 30-tą iš Šv. Kryžiaus lietu
vių par. bažnyčios.

ST. CLAIR, PA.
Šv.

ras per Kalėdas įspūdingai gie
dojo Kalėdines giesmes ir Ber
nelių šv. mišias, vadovaujant 
Dr. V. Mikutavage. Taipgi pa
gražino giedojimą ir iš Miners- 
ville atvažiavę solistai V. Bara
nauskas ir Petras Druskynis, ir 
penki choristai, kurie buvo par
važiavę Kalėdų atostogoms.

Klebonas kun. P. Laumakis 
maloniai pasveikino parapijie
čius Kalėdų švenčių proga.

Bažnyčios altoriai buvo gra
žiai išpuošti ir Betliejaus kūtelė 
buvo tikrai patraukianti prie 
gilesnės maldos, už savo sūnus 
ir dukteris, kurie yra karo tar
nyboje. Giedorka.

Kazimiero parapijos cho-

Įstojo į J. V. laivyną Bernard 
Naginis, Jr.

Joseph širvaitis, turėjęs Ma
jor laipsnį J. V. kariuomenėje 
šiuo laiku pasiekė dar aukštes
nį laipsnį, būtent, pulkininko 
(Colonel).

Praeitą sekmadienį choras 
savo metiniam susirinkime išsi
rinko naują valdybą: pirm, Al. 
Mačiukaitis, vice-pirm. Al. Dul- 
biūtė, raštininkės M. Šulinskai- 

i tė ir Ann Radvilaitė, iždinin
kas p. V. Brilvičius. kasos glo
bėjai — p. Česnikas ir Šumskiū- 
tė.

Manau, kad ši valdyba pasi
darbuos dėl choro gerovės daug 
gero, o ypač dėl gražios gies
mės ir lietuviškos dainos.

ŠV. ROŽANČIAUS DRAUGI
JOS SUSIRINKIMAS 

įvyko tą pačią dieną, parapi
jos salėj. Gaila, kad oras buvo 
blogas, todėl narių atsilankė< 
veik tik pusė. Į susirinkimą at
silankė ir dvasios vadai, būtent, 
klebonas kun. M. Pankus, kun. 
J. Matutis, kun. A. Tamoliūnas. 
Kunigas J. Matutis atkalbėjo 
maldą. Perskaityta nutarimai, 
kurie buvo gausūs. Draugijos 
pirmininkė pasveikino atsilan- 
kiuses nares su Naudais metais 
ir pakvietė raštininkę O. Va- 
linčienę patiekti raportą 
1944 metų veiklos. Raportas' Barisienė. O. Balčiūnienė, A. 
šiaip skambėjo: per metus pa- Venskunas, laidotuvių direkto-I

RESTAURANT
HARTFORD AVE., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus.

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

DAUG NELAIMIŲ
Ištikus blogam orui dviejų sa

vaičių tarpe, mūsų mieste įvyko 
■ daug nelaimingų puolimų ant 
I slidžių šalygatvių. Susižeidė ir 
' iš lietuvių, būtent, yra gydyto- 

išjjų priežiūroj M. Grigienė, P.

7 er*J

Altoriaus draugija rengia eu- 
cherį ir pramogą sekmadienį, 
sausio 14-tą, parapijos svetainė
je. F.A.G.

Praeitą sekmadienį kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas išdavė metinį 
parapijos raportą, kur praeitą 
metą buvo pajamų 824.000. Tai: kyli 
tikrai gražios parapijos pa ja-! 
mos.

Sausio 8 d. Amerikos Lietu
vių Tarybos Bridgeporto sky- 

. rius turėjo savo susirinkimą, 
j kur buvo išduota raportas iš 
kelių mėnesių bėgio darbų, o 
ypač iš drabužių rinkliavos Lie
tuvos nuo karo nukentėjusiems 
žmonėms. Taipgi nutarta reng
tis prie Lietuvos nepriklauso
mybės šventės paminėjimo va
sario 11 d. š. m. O.

II

LDS. 69-tos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LDS 69-tos kuopos metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 21-mą, parapijos svetai
nėje po antrų mišių.

Visi nariai prašomi atsilan- 
ir užsimokėti duokles už

organą “Darbininką”.
Valdyba.

AMERICAN 
RED CROSS

!

Kun. P. M. Juro Nauja į
Maldaknyge į

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują į 
maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusią- į 
pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukiam * 
čios išvaizdas. Kaina $2.75. t

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.


