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Washingtonas —Valdžia 
prašo visus piliečius atlik
ti šiuos, jai labai svarbius 
veiksmus:

.Sunaikinti visas, nevei
kiančias, maisto racijona
vimo štampas, nes, jais 
naudojantis, laužomos ra
cijonavimo taisyklės.

Suaukoti 100,000 knygų 
Amerikos Prekybinio Lai
vyno knygynui. Knygos 
atgaivina nuo taip vadina
mų torpedavimo įtempi
mo ir plaukimo nuovargio.

Stoti savanoriais į kainų 
kilimo stabdymo darbuo
tojų eiles; tam darbui tuo
jau reikalinga 50,000 žmo
nių.

Pasilikti pradėtojo kare 
pramonės tarnyboje, kad 
būtų galima greitai ir re
guliariai pristatinėti gin
klus mūsų kariams mūšių 
laukuose. OWI.

Reikia Padidinti Karo 
Prekių Atsargą
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Įspėjimas Kūrenamosios 
Alyvos Naudotojams

VVashingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaiga įspė-! 
ja tuos namų savininkus,' 
kurie, iki šiol jau sunaudo-1 
jo pirm laiko daugiau ku-; 
renamosios alyvos, nei 
jiems leidžia jų racijonavi-: 
no knygelės. Netaupy-; 
mas alyvos gali atnešti ne-; 
malonių* rezultatų, kai. 
teks gyventi šaltame nc-‘ 
kūrentame bute, nes ne-; 
bus išduodama ekstra aly
vos.

Kainų R.eguliavimo Įstai
ga ragina vartotojus kū
renti tik tiek, kiek leidžia 
jų kuponinės dabartiniu 
metu alyvos padėtis yra 
itsidūrusi tame pat lygy
je, kuriame ji buvo kritin- 
gais 1942-43 metų žiemos 
mėnesiais. OWI.

i

Vokiečių kareiviai patekę į Amerikos karo jėgų nelaisvę stiprinasi šil
ta sriuba, kurios nebuvo ragavę per mėnesius būdami nacių tarnyboje.

Amerikos Bombanešiai Bom 
barduoja Japonų Centrus

Pearl Harbor, sausio 18 
— Amerikos didieji bom- 
banešiai bombardavo Ja
ponų tvirtoves Formosa 
saloje ir Kinijos pakraš
čius, kuriuose Japonų lai
vynas laikomas. Nuolati
nis bombardavimas For- 
mosą ir Kinijos pakraš
čius neleidžia Japonams 
pristatyti daugiau kariuo
menės į Luzon salą Filipi
nuose...

Bombarduota taip pat 
Japonijos industrijos mie
stai, būtent, Nagoya, Kyo- 
to ir Tokio.

Iš Tokio miesto gyvento
jai iškraustomi į mažes- 

__ nius miestelius.
. i

pripažinta sovietų Rusijos. 
Tai yra geras ženklas, kad 
demokratinės valstybės 
stovi už visų tautų laisvę.

Bowles Giria Kainy Ir Raci- 
jonavimo Įstaigas

Washingtonas — James 
Forrestall — Laivyno Se
kretorius, Robert P. Pat- 
terson — Karo Pasekreto- 
rius ir J. A. Krug — Kare 
Gamybos Vadybos pirmi
ninkas, bendrai išleido to
kį pareiškimą:

“Amerikos karo dirbtu
vių darbininkai šiandieną 
turi prieš akis sunkiausio 
įtempimo dienas, kokios 
kada nors yra buvusios ša
lies istorijoje. Praeis daug 
sunkaus darbo dienų ir sa
vaičių iki bus pagaminti 
pabūklai vietoje tų, kurie 
sunaudojami ir sunaikina
mi per kelias valandas šių 
dienų kovos laukuose. Mes 
privalome dar labiau padi
dinti kiekį šaudmenų, gin
klų ir pabūklų ir privalo
me tai atlikti tuojau. Juc 
daugiau ugninės jėgos su
gebėsime užpilti ant nacių 

‘ir japonų, juo mažesnę 
kainą užmokėsime Ameri
kos gyventojų krauju ir 
gyvybėmis.” OWI

LDS Narės Balsas Iš 
Lewiston, Me.

JAPONAI NEPARODO DIDELIO 
PASIPRIEŠINIMO PILIPINUOSE

Luzon, Pilipinų Sala, — zon saloje nėra abejones. 
Sausio 18 — Amerikos ka-ltik klausimas kada jie 
riuomenės pasivarė 36 my
lias kilyn į Luzon salą ir 
nesutinka didelio Japonų 
pasipriekšinimo. Buvo ma
nyta, kad Japonai kovos už 
kiekvieną žingsnį žemės 
toje saloje, bet iki šiol A- 
merikos karo vadai nesu
pranta ką Japonai planuo
ja daryti.

Pilipinų salos gyvento
jai sako, kad didžioji Ja
ponų kariuomenės dalis 
esą salos šiaurėje, gi Ame
rikiečiai varosi į Manilą, 
pietų link. Kad Japonai tu- 
"i galingą kariuomenę Lu-

i

■ planuoja kovoti prieš A- 
! merikiečius.j

j Užmuštas Įžymus Amerikos—r :
Lakūnas

Šiomis dienomis 
kaži įžymus A- 

lakūnas, Major 
B. McGuire, Jr.

San Antonio, Texas, sau
sio 18 — 
pranešta, 
merikos 
Thomas
tapo užmuštas karo veiks
muose, Philipninuose. Jis 
yra pasižymėjęs jaoonu 
bombardavimu ir nušovęs 
38 japonų lėktuvus.

VOKIETIJA IR JAPONIJA TURI 
BŪTI NUGINKLUOTOS

p. L. Kauneckienė iš Lewis- 
ton. Me. rašo: “Aš esu Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos narė nuo 
J 916 metų. Bandau platinti mū
sų organą “Darbininką”, bet 
dažnai suklaidinti žmonės mane 
užgauna, sako: ‘tu tik poteriau
ti težinai’, ir mane vadina 
‘šventakupre’ ”.

Suprantama, kad tikrosios 
spaudos platintojai visuomet 
buvo persekiojami ir bus perse
kiojami. Tačiau nereikia nusi
minti. Dievulis lai stiprina Tam
stą ir lai laimina Tamstos dar 
bą.

Toliau p. Kauneckienė savo 
laiške pageidauja, kad “Darbi
ninke” tilptų gydytojų patari
mai ir įvairūs kitokie patarima1' 
ir trumpos pasaulinės žinutės.

Kaip žinoma, Lewiston. Me. 
buvo gausi ir veikli LDS kuopa. 
Bet veikėjams išvažinėjus, kai- 
kuriems mirus, kuopa užgeso, 
bet yra viltis ją atgaivinti, y- 
pač dabar, kada ten įsikūrė Tė
vai Pranciškonai, ir kun. Justi
nas Vaškys. “Varpelio” redak
torius. išrinktas į LDS Propa
gandos Komisiją.

VVashington, D. C., sau
sio 18 — Jung. Valstybių 
senatorius Arthur H. Van- 
denberg šiomis dienomis 
pasakė kalbą, • kurioj jis 
oareiškė, kad Vokietija iri 
Japonija po karo turėtų 
būti nuginkluotos militari- 
niai.

Jung. Valstybių sekreto
rius Stettinius senatoriaus 
kalbą viešai užgyrė, ir da
vė suprasti, kad senato
riaus pareikštos mintys 
bus iškeltos trijų didžiųjų! 
valstybių vadų — Roose-Į 
velto, Churchill ir Stalino: 
konferencijoj, kuri įvyks 
po sausio 20 dienos.

Komunistams labai ne- 
oatiko senatoriaus Van- 
denberg kalba, nes jie ne
nori įžeisti nei nuginkluo
ti nei nacių, nei japonų.

Komunistams apeina tik 
komunizmas.

*

Uždrausta Lenktyninių 
Arklių Ir Sūnų 

Transportacija

★Y0I LE» Y0II
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Lenkijos Sienų Klausimss Turi 
Būti Išspręstas Dabar'4

Anglija Laikysis Atlanto 
Čarterio

Londonas 
; ministeris 

į Londonas, sausio 18— [valdžia sako, kad jeigu'Churchill 
! Sovietų Rusijos kariuome- Lenkija ir snviAtn iPar amen e
nei užėmus Varšuvą, susi- susitars, tai ji nesiprie- 
darė rimtas Lenkijos sienų šins tokiam susitarimui, 
klausimas. Kaip žinoma. Dabar visas 1‘ 

j sovietų Rusija reikalauja, priklauso nuo 
.kad Curzono linija būtų valdžios Londone.
Lenkijos - Rusijos siena.
Tačiau Lenkijos vyriausy- džios klausimas ir jo iš- 
bė Londone nesutinka ir. sprendimas labai atsi- 
laikosi Lenkij<5S prieškari- lieps ir į kitų mažųjų vals- 
nių sienų.

Sovietų Rusija pripažino 
Liublino lenkų komitetą 
Lenkijos valdžia, bet kol 
kas nei Anglija, nei Jung. 
Valstybės Liublino Komi
teto nepripažino Lenkijos 
valdžia.

Kaip žinoma, po sausio
20 d. įvyks trijų didžiųjų 
valstybių vadų, būtent, vietų Rusija yra užtikri- 

! Jung. Valstybių, Anglijos Į nusj toms valstybėms lais- 
jir Sovietų Rusijos karo ir Vę ir nepriklausomybę ir 
| politiniais klausimais pasi- Vra pasižadėjusi

i
I 
Į

v •

Apsi-VVashingtonas — 
gynimo Transportacijos Į- 
staigos pranešimu, už
drausta transportacija 
lenktyninių šunų ir arklių. 
Lenktyniniai arkliai bei 

Išunes negali būti pervežio- 
: jami nei traukiniu, nei mo
toriniu sunkvežimiu ar 
privačiu motoriniu veži
mu be valdžios išduoto lei
dimo.

Šis įstatymas taikomas 
visoms kelionėms: vienoje 
valstybėje, tarp kelių vals
tybių (JAV) ir užsienyje.

Alijantu Ofensyva Olandijoje
Paryžius, sausio 18 — A-j pasitraukdami atgal į Vo- 

lijantų kariuomenės pra-1 kieti ją. 
dėjo ofensyvą Olandijoje 
prieš nacius ir užėmė Die- 
teren miestą, kuris yra tik 
dvi mylios nuo Vokietijos 
sienos.

Belgijoje vokiečiai bai
giami naikinti. Vokiečiai

Paskolina Laivus 
Prancūzijai

Londonas, sausio 18 
Anglijos ir Amerikos

— Anglijos 
pirmininkas 
kalbėdamas 

pareiškė, kadsovietų Rusija I
ni ii np^inrip- AnShJa laikysis Atlanto

klausimas1 įį 
Lenkijos

Lenkijos sienų ir val- r

tybių klausimą, ypač į Pa
baltijo valstybes. Sovietu 
Rusija nenori nei kalbėti 
apie Pabaltijo valstybes. 
Tačiau Pabaltijo valstybių 
klausimas yra labai opus. 
'Lietuva, Latvija ir Estija 
niekad neišsižadės laisvės 
ir nepriklausomybės, ku
rias jos iškovojo po pir
mojo pasaulinio karo. S-

i nesikišti 
tarimai ir susitarimai. ’j ju vidaus reikalus. Pasi- 

Jung. Valstybės laikosi žadėjimų neišlaikė — Lie
to nusiteikimo, kad sienų! tuvą ir kitas Pabalti jos 
klausimas turi būti spren-!valstybes okupavo, prave- 
džiamas tik po karo, t. y.Įdė klastingus balsavimus, 
kai Vokietija bus nugalė-įkurie neturi nieko bendra 
ta. Tačiau Jung. Valstybių su lietuvių tauta.

700 AMERIKOS LĖKTUVŲ 
VIRŠ VOKIETIJOS

Londonas, sausio 18 — kričio mėnesį buvo paga- 
Septyni šimtai Amerikos minta tik 260 lėktuvų. Per 
lėktuvų bombardavo Vo-.visus 1944 metus orlaivių 
kieti jos aliejaus gamybas; pramonė peršoko visus
ir povandeninių laivų fa-pirmykščius laimėjimus, 
brikus. 1pagamindama 96,369 visų

---------------- 'tipų lėktuvus. OWI.

. - „ ------- vy
ture jo didelius nuostolius riausybė sutiko paskolinti 
Belgijoje, bet pranešama, Prancūzijai laivus, kad ji 
kad didžiuma nacių karei- ! galėtų importuoti reikalin- 

vių ir tankų išsigelbėjo, gus daiktus kraštui.

1944 Metais Pagaminta 
96,369 Lėktuvai I

Čarterio principų ir pripa- 
l Lenkijos valdžia 

Londone.
Vadinasi, Anglijos val

džia nesiskaito su lenkų 
Liublino valdžia, kuri bu
vo sudaryta Maskvoje ir

VVashingtonas — Kainų 
Administratorius, Chester 
Bowles, ryšium su trečią
ja metine sukaktimi. įvyk
siančią kitą savaitę, išleido 
pagyrimą visos šalies 5,578 
Karo Kainų ir Racijonavi- 
mo įstaigoms už jų puikų 
prisidėjimą prie namų 
fronto karo pastangų.

Bowles ragino įstaigų 
narius ir kitus savanorius 
nemesti darbo, iki bus nu
galėta Japonija ir Vokie
tija. “Jūs, savanoriai”, pa
reiškė Bowles, “esate užsi
tarnavę visų amerikiečių 
gilaus dėkingumo, bet y- 
oatingai yra jums dėkingi 
jūsų apylinkės gyventojai. 
Dažnai, nuoširdžiai pasi
aukodami, jūs aukojate 
savo laiką, mintis ir ener
giją didžiajam kainų kon
trolės ir racijonavimo už
daviniui. Jūs sėkmi įgai 
kovojote su infliacija ne
šančiu kainų kilimu”.

RUSAI UŽĖMĖ VARŠUVĄ
Londonas, sausio 18 — atšaukimas nėra svarsto- 

Maršalas Stalinas pranešė.}mas.
kad sovietų Rusijos ka-! Karo Gamybos Vadybos 
riuomenės užėmė Lenkijos)Įstaiga Civilių Reikalams 
sostinę Varšuvą. Taip pat .teigia, kad yra pakanka- 
Stalino sudaryta lenkų vy-|mai pagaminama batų pa- 
riausvbė Liubline paskel-į tenkinti dabar veikiančių 

štampų savininkams.bė: “Varšuva paimta. So
vietų ir Lenkų kariuome
nės užėmė Varšuvą, Lenki
jos respublikos sostinę”.

Iš Berlyno pranešama, 
kad rusų kariuomenės esą 
prie Modlino, 17 mylių į 
šiaurę - vakarus nuo Var
šuvos. Berlynas taip pat 
paskelbė, kad rusų kariuo
menės pasivarė artyn Vo
kietijos ir esą 15 mylių nuo 
Silezijos.

Sakoma, kad visame ry
tų fronte galingos rusų 
kariuomenės varosi pir
myn. Iš Berlyno skelbia
ma, kad šitoji rusų ofensy
va yra užbaigti karą...

Vatikanas Maitina 150,000 
Kasdieną

Roma, Italija, sausio 18 
— Italijoj trūksta maisto. 
Gyventojai negali pasi
tenkinti tuo ką gauna, bet 
turi pirkti maistą juodoje 
rinkoje. Romoje mėsos ne
gauna nuo rugsėjo 27 die
nos. Trūksta cukraus ir 
kitokių maisto produktų.

Vatikanas kasdien mai
tina 150,000 žmonių.

I
I

I

Neatšaukiami Batų Štampai j Iš šeštosios Armijos, Lu- 
----------- j zon, sausio 18 — Japonai 

VVashingtonas — Kainų bėgdami, iš Luzon salos 
Reguliavimo Įstaigos pra- sunaikino visą maistą, su- 
nešimu, jokių batų štampų‘versdami viską į Agno upę.

Japonai Sunaikino Maistą

muiicjitt iMciiyi! HIMJUA- lAfrCV/ 1HHA f I ki
ta Dar Trys Suvažiavimai WESX ~ 1230 ~ Safem, M3SSKelionėms Išvengti Atšauk-

VVashingtonas — J. A.
Krug, Orlaivių Gamybos: 
Vadybos pirmininkas, pra- J. Monroe 
neša, kad gruodžio mėnesį saugos Transportacijos Į- 
pagaminta 6,697 lėktuvai, staigos direktorius, pra- 
Nors šis skaičius ir yra neša, kad atšaukti dar trys 
dviem nuošimčiais žemes- suvažiavimai, turėję įvyk- 
nis negu buvo numatyta, 
bet, atsižvelgiant į tai. kad 
tai buvo, dėka Kalėdų; 
švenčių, trumpas mėnuo,Į 
J. A. Krug šį darbininkų! 
nuopelną aukštai įvertina.

Vidutiniai gruodžio mė
nesį į darbo dieną paga
minta 268 lėktuvai, o lap

Washingtonas — Pulk. 
Johnson, Ap-

DARBININKŲ RADIO PROGRAMA

t

ti šių metų pradžioje. Taip 
pasielgta išdavoje minėtos 
įstaigos pageidavimo ven
gti kelionių karo metu.

Tokiu būdu, sudėjus su 
1944 • metų atšauktomis 
konferencijomis, matyti 
kad iš viso atšaukta 183 
suvažiavimai. OWI.

šeštadienį, sausio 20 d., 2 vai. po pietų iš WESX 
radio stoties. Salėm, vėl turėsime progą klausytis gra
žių lietuviškų dainų, muzikos ir pranešimų. Prašome 
pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir klau
sytis lietuvių darbininkų radio programos.

Visus sveikinimus, pranešimus ir skelbimus pra
šome priduoti iš anksto, būtent, nevėliau penktadienio 
vakare, kad galėtume paskelbti šeštadienių radio prog
ramose. Visais Darbininkų Radio programos reikalais 
prašome kreiptis adresu:

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadvvay,- So. Boston 27. Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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įvairios žinios

Iš Užsienio

į

1944 Metais Kainos Pakilo 
Mažiau Nei Bet Kuriais 

Kitais Metais

t

2

L

r*

Amerikiečiai Bombardavo
Vokietijos Aliejaus Sandelius

Maskva — Sovietų Rusi
jos religijos kulto tarybos 
pirmininkas Ivan V. Poly
ansky pareiškė, kad kol 
kas nėra vilties, kad į Ru
siją galės įvažiuoti katali
kų kunigai iš užsienio.

Visiems yra žinoma, kad 
sovietų Rusijos valdžia ne
duoda leidimo jokiam laik
raštininkui pasiųsti ži
nias iš Rusijos, jeigu tos 
žinios dar nėra tilpusios 
Rusijos valdžios leidžia
muose laikraščiuose.

Polyansky pasakęs: “Aš 
nematau reikalo kviesti 
katalikų kunigus iš užsie
nio atlikti religinius rei
kalus čia. Aš pasitikiu, 
kad pačios Rusijos talen
tuoti ir sunkiai dirbantie
ji dvasiškiai gali patenkin
ti tikinčiuosius, ypač, kad 
pradėtas lavinimas naujų 
kunigų.

Klausimas kyla, kur yra 
teologijos seminarijos Ru
sijoj? Polyansky atsako, 
kad tokios seminarijos yra 
“Vilniuje ir Kaune”, kurie, 
kaip žinoma yra sovietų 
Rusijos kontrolėje.

Toliau Polyansky kalba 
apie Latvijos katalikų ar
kivyskupą, ir būk jis da
vęs leidimą susirašyti su 
Popiežium. Bet tos žinios [ 
nėra patvirtintos, ir labai 
abejojama. kad sovietų 
Rusijos valdžia būtų da
vus tokį leidimą.

Kaip žinoma. Rusija yra 
Komunistų partijos kon
trolėje. Komunizmas yra 
griežtas priešas religijai.

Todėl Polyanskio kalba a- 
pie religijos laisvę yra gry
na melagystė. Visiems yra 
žinoma, kad sovietų Rusi
jos valdžia nėra nei vieno 
kataliko žmogaus. Katali
kai neturi jokios laisvės 
Rusijoj. Be to, sovietų Ru
sijos spauda labai dažnai 
puola Jo Šventenybe Piju 
XII.

Sovietų Rusija kaip tik 
užėmė Lietuvą tuojau pra
sidėjo katalikų persekioji
mas. Įžymesnieji katalikų 
vadai buo areštuoti. Vieni 
jų patalpinti į kalėjimus, 
kiti nužudyti, o dar kiti 
ištremti i Sibirą.

VVashingtonas — Darbo 
Sekretorė Frances Per- 
kins. darydama pereitų 
metų kainų apžvalgą, pa
reiškė. kad 1944 metais 
kainos pakilo mažiau, nei 
bet kuriais metais nuo A- 
merikos įsctojimo į karą.

Anot Darbo Statistikos 
Biuro, svarbiausiųjų šei
mos gyvenimo reikmenų 
“retai!” kainos 1944 me
tais pakilo tik dviem nuo
šimčiais, o pirmoje rinko
je pakilo tik pusantro nuo
šimčio. 1943 metų kainų 
pakilimo nuošimtis buvo 
didesnis. OWI.

Londonas, sausio 18 — 
Apie 700 Amerikos sunkie
ji bombanešiai ir 350 ko
vos lėktuvai bombardavo 
Vokietijos aliejaus ir sub- 
marinų įstaigas Hambur
go srityje, ir taipgi gele
žinkelių centrus šiaurva
karinėje Vokietijoje.

i
Amerikiečiai Sunaikino Dau

giau Japonų Laivų

Pasaulinio Karo Auka

39 Milijonams Amerikiečių 
Taikomas Senatvės 
Apdraudos Planas

Pearl Harbor, sausio 18 
Pranešama, kad Jung. 

i Valstybių bombanešiai vėl 
puolė japonus Kinijos uos- 

! tuose ir Formosa saloj. 
■ Nuskandino dar du kari
nius laivus ir setynis pre
kybinius Japonijos laivus, 

j sužalojo 18 kitų jos laivų. 
: Be to, sunaikinlo 87 lėktu
vus.

YOUR PERSONAI. GOAL-.
-AT LEAST 

ONE EXTRA 
$100 BONO!

buvo sunaudojama dau
giau, negu pagaminama.

Skaičiai rodo, kad per 
gruodžio mėnesį anglių 
sunaudota buvo 11,500,000 ' 
tonų daugiau, nei paga
minta, ko dar nėra buvę 
nuo pat šio karo pradžios.

Lietuvos Generalinio Konsu
lato NewYorke Paieškomi 

Asmenys:

A. a. Petras J. Staniulis
Bcrry, Qucbec, Canada — Šio

mis dienomis patėvis Stasys ir į 
motinėlė Domicėlė Zakarauskai, 
sesuo Bronislava. broliai Povi
las. Jonas, Juozas ir Pranas ga
vo žinią iš Kanados Karo De- 
partmento pranešimą, kad kor- 
poralas Petras Juozas Staniu
lis. tarnavęs the Black VVatch 
R. H. R. Kanadiečių armijoj, už- 
jūryj, spalių 9 d., 1941 m.

pp. Zakarauskai yra laikraš- 
t čio “Darbininko” skaitytojai, 
į Nuliūdime likusiems reiškiame 
! gilią užuojautą. Lai Dievas su
teikia a a. Petro Juozo Staniu
lio vėlei amžiną ramybę;

VVashingtonas — Wat- 
son B. Miller, einąs Fede
ralinės Apsaugos Agentū
ros administratoriaus pa
reigas, praneša, kad virš 
39 milijonų Amerikos gy
ventojų. pagal Socialinio 
Saugumo Aktą, pradės 
1945 metus globoje senat
vės “survivors” apdraudos 
plano.

Pagal senatvės ir “survi
vors” apdraudos planą, 
mėnesiniai išmokėjimai 

! pakilo dar 1,120,000 vyrų 
moterų ir vaikų, turinčių 
teisę į 20,500,000 dolerių į 
mėnesį. Skaičiai imti gr. 
31 dienos. OWL

1944 Metai Įsidėmėtini

LIETUVIŲ ROMOS KATALIKU
SUSIVIENYMAS AMERIKOJE

Washingtonas — Karo 
Gamybos Vadyba išleido 
metų gale 1944 metų karo 
gamybos darbo nuopelnų 
sąrašą, šitaip apibūdinda
ma:

“Darbo nuopelnai 1944 
metų karo gamyboje buvo 
įsidėmėtini; 1945 metų 
nuopelnai bus irgi neabe
jotinai verti paminėjimo.”

I 
t 
į

Rusai Užėmė Krakovą Ir 
Čenstakavą

Pat O’Brien, tik ką grįžęs iš Kinijos ir Indijos - Bur- 
ma karo frontų, kur jis palinksmino karius. Šiuo mo
mentu šnekasi su grupės vadu Harry Brown ir pasiro
do ‘souvenirus’.

PULKIM ANT KELIŲ!

Rooseveltas Reikalauja
2 BHionų Laivynui

VVashington, D. C., sau
sio 18 — Prez. Rooseveltas 
reikalauja, kad Kongresas 
paskirtų 2 bilionų dolerių

BAGDONIENĖ, Johana, pas- 
j kutiniu laiku gyvenusi Roches- 
į ter, N. Y. Ji yra kilusi iš Josvai- 
jnių parapijos Lietuvoje ir į A- 
■ meriką atvykusi 1912 metais.

BANIENĖ, Stasė, gim. Krė- 
j čiaitė, kilusi iš Navarėnų mies- 
i telio.
I MASLAUSKAI, Pranas irI
: Kostas, kilę iš Cimaniūnų kai
mo. Leipalingio vis., Seinų aps
kričio, seniau gyvenę, o gal te-, 
begyveną New Yorke.

SKILANDŽIŪNAS, Konstan
tinas. gyvenęs, o gal dar ir te
begyvenantis Buffalo, N. Y.

ULKE. Juozas, kilęs iš Jaku- 
' bonių km., Pušaloto vis., Pane
vėžio apskr., šiuo metu apie 60

Moderniška Fraternales 
Apdraudos Organizacija

Turtas ................................. 81,525,000.00
Pomirtinėmis išmokėta .. . 82,180,000.00
Pašalpomis išmokėta ....... 81.490.000.00
Aukomis išmokėta ..  S15,000.00

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

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

Maskva, sausio 18 — So- 
ietų Rusai praneša, kad 

j jų kariuomenės užėmė 
Lenkijos miestą Krakovą 
ir taip gi Čenstakavą.

Rusai artinasi Vokieti
jos Silezijos.

i 
Į

v

i 
j

Prekybininkai Sąžiningai 
Vykdė Kainų Reguliavimo 

Įstaigos Taisykles

Centro ofisas:
73 E. South St. (P. 0. Box 32J, Wiikes ■ 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.

VVashingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaigos ad
ministratorius, Chester 
Bowles, radijo kalboje pa
reiškė, kad visos šalies 
prekybininkai, su, paly
ginti, mažomis išimtimis, 
sąžiningai vykdė Kainų 
Reguliavimo Įstaigos nu
statytas taisykles. “Kad ir 
ne visada jie sutikdavo su 
būdais, kuriais mes sten
gėmės išlaikyti kainas ir 
nuomas tinkamame lygy
je, vis tik jie visada lošė 

, atviromis kortomis, žino
dami, kad kainų kontrolė 

i tarnauja apsaugai visų 
grupių, ar tai būtų preky
bininkai, darbininkai, ar 
ūkininkai.” OWI.

Melsdamiesi pakeliame 
savo mintis prie Dievo. O 
tas minčių sutelkimas pa
veikia ir kūną. Ir todėl 
žmonės meldžiasi kartais 
stovėdami, kartais sėdė
dami, kartais klūpodami 
arba net kniūpsti parpuo- imtas, 
lę.

Jau senovėje rytuose, o 
ypač žydų tautoje, buvo 
paprotys pamaldų metu 
stovėti. Jie taip norėdavo 
labai pagerbti arti esantį; 
Dievą. Tą paprotį vėliau; 
priėmė pirmieji krikščio
nys, tik su kiek kitokia 
prasme. Jie stovėdavo pa
maldų metu, ypač Velykų 
laiku, tuo prisimindami 
Kristaus prisikėlimą iš nu
mirusių ir savo išsivadavi
mą iš nuodėmių kapo. 
Stovėjimas taip pat pri
mindavo pareigą išsaugo
ti Kristaus malonę: nusi
dėjėlis guli nuodėmės ka
pe.

Dabar per šv. Mišias at
sistojame Evangelijos me
tu Dievo žodžiams pagerb
ti, atidžiai jų klausyti, kad 
paskiau galėtume juos iš
pildyti.

Sėdėjimas pamaldų me
tu prigijo todėl, kad žmo
gaus kūnas yra silpnas ir 
reikalauja poilsio, pav., il
gai kalbant psalmes ir ki
tas maldas. Seneliai ir li- 
gonys dažniausiai tegali 
melstis tik sėdėdami. Da
bar priimta sėdėti, giedant 
psalmes, per kai kurias 
iškilmingų pamaldų dalis. 
Be rimtos priežasties ne
tinka sėdėti šv. Mišių me
tu, o ypač nuo prefacijos 
pradžios iki kunigo Komu
nijos pabaigos. Taip pat 
netinka sėdėti, kai yra iš
statytas švč. Sakramen
tas, ir kai teikiamas palai
minimas.

Labiau pagerbiamas 
Viešpats klūpojimu. Jau 
Šen. Testamente karalius 
Salamonas “atsiklaupė ant 
žemės ir ištiesė savo ran
kas į dangų”. (3 Kar. 8, 
54). Taip meldėsi ir pats 
V. Jėzus ant Alyvų kalno: 
“atsiklaupęs, jis meldėsi”. 
(Lk. 22, 41). Apaštalai se
kė Jo pavyzdžiu. Štai ką 
rašo Bažnyčios rašytojas 
Euzebijus (v 340) apie šv.

[Jokūbą: “Rasta jį beklū- 
pant ir besimeldžiant už 
tautą ir savo nuodėmių at
leidimą taip, kad jo keliai 
buvo sukietėję”. Ir vėliau 
tas būdas melstis krikščio- 

’nių buvo daugiausia pri-

Laivynui, kada Kongresas 311 amžiaus, 
jau buvo paskyręs dau
giau kaip pusantro bilijo
no dolerių.

Klūpojimas prieš Dievo 
didybę katalikams turi di
delę reikšmę. Tuo žmogus 
parodo savo menkumą, ne
vertumą ir visišką pri
klausomybę nuo Dievo vi- 

įsagalybės. Kai klaupiamės 
prieš altorių, mes pareiš
kiame didžią vidujinę pa- 
įgarbą V. Jėzui Švč. Sakra
mente.

Kai šv. Petras po gausios 
žvejonės stebuklo aiškiai 
pažino, kad Jėzus yra Die
vo Sūnus, pajuto savo silp
numą, puolė ant kelių ir 
tarė: “Viešpatie,
trauk nuo manęs, 
esu nuodėmingas 
gus.”

Visi tikintieji šv. Mišių 
laiku privalo atsiklaupti 
ant abiejų kelių per kon
sekraciją iki kunigo Ko
munijos pabaigos. Tai tin
kamas pareiškimas pagar
bos Dievo Sūnui, tapusiam 
žmogumi ir pasiaukoju
siam dėl mūsų visų nuo
dėmių. Iš pagarbos klūpo
dami, priimame Šv. Komu
niją. Jau šv. Augustinas 
sako: “Niekas tenevalgo to 
Švč. Kūno, pirmiau Jo ne
pagarbinęs”.

Taigi, atėję į bažnyčią, 
turime pasielgti taip, kaip 
Dievo namuose, ir nedary
ti nieko automatiškai: sto
vėjimu ir klūpojimu pa
gerbti Aukščiausiąjį, o sė
dint prisiminti savo silp
numą ir negalią. “Ž.”

pasi
nes aš

žmo-

• v

Fontaninėms Plunksnoms 
Reikalingi Kainų Ženkleliai

Anglių Daugiau Sunaudoja
ma, Negu Pagaminama

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti: 
Consulate General o f Lithuania 

ji West 82nd Street 
Nev: York 2į, N. Y.

i

i 
VVashingtonas — Kietojo, 

Kuro Administratorius, 
Harold L. Ickes, praneša, 
kad Naujųjų Metų pra
džioje bitumini jaus anglių I venti.

Buvęs JAV. Ministeris Lietu
vai, Latvijai ir Estijai Robert 
P. Skinner neseniai patalpino 
laišką N. Y. Herald Tribūne ka
me ir vėl užstoja Baltijos Vals
tybių teises nepriklausomai gy-

PRANEŠIMAS
Brangus Skaitytojai:

Tikimės, kad Jums patiko knygutė, “JĖZAUS 
ŠIRDIS IR MŪSŲ LAIKAI”. Nuolankiai patariame 
surasti laiko ją rimtai perskaityti, o tikrai sulauksite 
paguodos ir dvasinės stiprybės.

Malonėkite šią Jums pasiųstą knygutę paremti 
kokia nors aukele ir būsime Jums labai dėkingi, šia 
proga nuoširdžiai dėkojame visiems atsiuntusiems sa
vo auką knygutei.

~fccc,n,- fi,. //cA&Ąjnil,
“Žvaigždės” Administracija

488 E. Seventh št., So. Boston 27. Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
•’irmininke — Eva MarksienS.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass 
Tel. So. Boston 1298. 

Vlce-Pirmininkč — B. Gaiiiūnlenė,
8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 

t*rot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — B. Cunienė,
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkvvay—1864-VV 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 VVest 7th St, So. Boston, Mass 
Pvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

/Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
oas protokolu raštklinke

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINC8 

DRAUGIJOS VALDYBA

i Pirmininkas — Juozas Svagždyv
; 601 6th SL, So. Boston, Mass.
Į Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikl*

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

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

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 

. Maršalka — Jonas Zaikis.
1 78" E. Broadvay, So. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
sekmadienį kiekvieno mėnesio 

2 vai. po pietų. Parapijos salė 
♦92 E. 7th St.. So Roston Masu

VVashingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, ant visų amžinųjų 
plunksnų (fountain pens) 
ir mechaninių pieštukų, 
pardavinėjamų “retail” 
kainomis, nuo 1945 metų 
sausio 1 d. privalo būti su
žymėta aukščiausioji kai
na doleriais ir centais ir 
firmos bei modelio pavadi
nimai ir numeriai. 0WI.

į

Užsisakykite Toniko Pas Mus ’
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

b Beverage Co.
Grafton Ave« Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, N amų Tel. Dedham 1S0Ą-R
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3 
j auklėjo nežinystėje, tarsi 
i kokiam tamsiam maiše, 
i įsivaizduokite — sako pa
buvojęs Rusijoj vienas A- 
merikos korespondentas 

i W. L. White — kad jūs už- 
gimėt kalėjime ir ten tebe
gyvenate, niekur kitur ne
buvę ir kitokio gyvenimo 
nematę. Kalėjime sunkūs 
darbai ir prastas valgis, 
bet vis dėlto badu nemirš
tate, turite pastogę, nak
vynę ir šiokius tokius 
skarmalus vilkėti. Įsivaiz
duokite, kad visos kalėji
mo sienos nulipintos* pla
katais, skelbiančiais, jog 
už kalėjimo sienų siaučia 
badas, šaltis, neįmanomas 
skurda.s. suirutė, netvar
ka. streikai, riaušės, žmog
žudystės; kad patys kalė
jimo sargai tai jūsų tikrie
ji geradariai, nes tai jie 
nuo tų nelaimių jus apgi
na. Ar reikia stebėtis — 
baigia p. White. — kad. 
jeigu mane, ar jus tokiam 
kalėjime besėdinčius, mė
gintų kas išlaisvinti, tai 
mes ji pultume kaip kokį 
piktadari, kurs nori mūsų 
gerovę išplėšti.

kultas bei liaupsinimas. į Tai tikras Rusijos vaiz- 
Bolševikai dar stipresnę delis. Tauta išauklėta mai- 
savotišką ideologiją išvys- še; užtverta nuo pasaulio 

itė. Komunizmas sugriovė kinietiška siena; maitina- 
religiją ir įvedė valstybinę ma nuolatine įtempta pro- 
bedievybę. Bet mistiškai paganda ir draudžiama pa- 
nusiteikusiai rusų tautai sibaisėtinu teroru. Jie jau-

f

Išradimų atžvilgiu, pa-1 visi tie dalykai ne mūsų 
”1’" žinioje. Na, dar turime ga-.

limybės mitinguose kiek 
paagituoti. Tai ir visi mū
sų propagandos šaltiniai. 
Spauda mums prieina
miausią, saviškiausia ir 
brangiausia. Ji visuomet 
reikalinga, bet ypačiai šio 
karo metu.

Kai kas gali paklausti: 
kam toji propaganda tiek

saulis padarė neįmanomą 
pažangą, bet nesugebėjo ir 
nesugebės apsisaugoti nuo 
mirties, nuo mokesčių, nuo 
žemės drebėjimo ir nuo 
karo. Nuo šios pastarosios 
nelaimūs vis giriasi apsi
saugosiąs, ii- vis nesek-1 
mingai. Ir juo smarkiau 
kelia obalsį “karas prieš 
karą”, juo negarbingiau tą 
šūkį sulaužo, ir kiekvienas TĮik'alfnga kiro“metu? At^ 
taip vadinamas "taikos sakymas trumpas; reikaJ 
karas” vis daugiau privei-:n tam kad kariai ir 
šia perų busimiem karam. namu frontas ž;notu už ka 
vis baisesniem už buvu
sius. Ir šiam karui dar toli 
gražu nepasibaigus, jau 
gana atvirai pradedame 
kalbėti apie trečiąjį pa
saulinį karą.

Pastarųjų karų ypatybė 
yra tokia, kad juos vykdo
ma dvejopu būdu: medžia
giniu ir dvasiniu, 
giniu — žudant žmonių 
gyvastis bei juos sužalo- 
jant, ir daužant iš patran- davinį atliktų. Kitais žo- 
kų ar iš orlaivių miestus, džiais, nuo žmonių dvasios 
miestelius ir kaimus. Dva- viskas pareina. Vienaip ko-i 
siniu gi būdu karas veda- voja karys priverstas ka
rna per propagandą— įvai- riauti už svetimą žemę, o 

i riomis prieinamomis prie- visai kitaip tas, 
įmonėmis: per spaudą, ra
dio, judamuosius paveik

usius, agitacinius mitingus 
I ir t.t.

Apie medžiaginį karą 
čia nekalbėsiu. Ir taip už
tektinai apie jį skaitome ir 
girdime. Paliesiu vien dva
sinį karą — propagandą, ir 
tai tik apie vieną jos dalį— 
spaudą, kurios reikalai 

Tai kreipkitės į Maskvą.’ Gydytojas šiam Seimui daugiausia

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston. Mas»-

Telephone SOUth Boston 2680
11 n

Medžią

i

i 
namų frontas žinotų, už ką 
kariaujama; kad įsitikin
tų, jog karas tiek yra bū-, 
tinas, kad dėl jo laimėji-' 
mo negaila aukoti gyvy-

Dėžė, kurią parašiutninkai pasiima nusileisdami 
vokiečių okupuotame krašte. Joje yra įvairios bom- 

bes ir’turto. Atsiminkime. bos ir liitos reikmenys, puolimui ir apsigynimui nuo
kad patrankos ir šautuvai Pries0- 
patys savaime nešaudo, 
bet žmonės į taikinius tai
ko ir šovinius paleidžia. , 
Tad nuo žmonių nusistaty
mo pareina, kad šaudymo 
įrankiai tiksliau savo už-

, kurs eina 
savo tėvynės ginti. Kiek 
reikėjo įtemptos propa-: 
gandos įtikinti Amerikos 
karius, kad noriai vyktų Į 
svetur už kelių tūkstančių' 
mylių kovoti už kitų tautui

{Minga? Ir dar kaip. Pasau- 
Į lietiško ji propaganda dau
giausia apgaulėmis verčia
si. Kaip tai? Tai ir mes 
katalikai turime įsivelti į 
melagyščių vajų? Anaip
tol. Kaip tik priešingai j 
mes turime varyti tiesos prireikė bet kokios religi- čia, kad pernelyg bloga 
vajų, reaguoti prieš melą, jos. Bolševikai padarė re- gyventi, nėra laisvės, ma- 
vesti teisingą propagandą, ligiją iš komunizmo ir pri- ža maisto, sunkūs darbai, 
Bet tai juk be galo sunku, vei-tė dievinti Leniną ir 

iTaip, bet būtina. Melo pro- paskui Staliną. Bet ekono- tempiančios 
visiš- pajėgas i

ža maisto, sunkūs darbai, 
nuolatinės piatilietkos, į- 
*-----darbininkų

paganda kaip tik žudo miniai bolševizmas visiš- pajėgas iki paskutinio 
Lietuvą ir labai kenkia A- kai susmuko. Per 27 savo laipsnio — bet propagan- 

jmerikai. Mes turime stoti gyvavimo metus nepadarė da jiems primygtinai kala, 
i„iuž tiesą: gelbėti Lietuvą ir nė tiek pažangos, kad bent kad kapitalistinėse šalyse 

kiek galime padėti Ameri- pasivytų caro laikų gerbū- kur kas blogiau, ir kad so- 
kurią blogos valios vį. Toli gražu nepasivijo.-vietų gyvenimas, palygin- 

l vadai įstikino,'ti, tarsi koks rojus. Kas 
raudonarmiečiai 
su kitų kraštų 
tai jau kitas 

klausimas. Nors ir čia ka
ras rusams daug pasitar- 
nauia. Užimamus kraštus 
vokiečiai jau apiolėšė. 
Daugelv vietų siaučia ti
kras badas, tad ruseliai 
namanys, kad jų vvriausv- 

*bės propaganda nedaug
11______ ___________________________ ___________ ____-

čiau Lietuvoj 1939-40 m. 
raudonarmiečiai savo aki
mis narnate Lietuvos p-er-

Viena lenkų rašytoja Koncewiczowa savo knygoje 
“Klucze” aprašo šitokį nuotikį. Viens lenkas kareivis 
pakliuvo į Sovietų nelaisvę. Tai buvo 1939 m., kuomet 
Lenkiją užpuolė du dabar besipešą diktatoriai: Hitle
ris iš priekio, Stalinas iš užpakalio. Kalbamasis karei
vis buvę gana sunkiai sužeistas, tad jis pateko į karo 
ligoninę. Ties jo lova kabojo didelis Stalino paveikslas, 
stambiuose metaliniuose rūmuose. Kai buvo viskas 
ramu, ligonis nekreipė jokio dėmesio į Sovietų dikta
toriaus paveikslą. Gal kada netyčiomis pažvelgęs ne
garsiai išsikoliojo — tai ir viskas. Bet štai vieną dieną 
pasigirdo ore klaikus ūžesys ir baisus trenksmas. Tai 
ne audra su perkūnija, tik atskridę vokiečių lakūnai 
pradėjo mėtyti bombas. Viena bomba krito arti ir visa 
ligoninė sudrebėjo. Kareivis labai išsigandęs apsidairė 
ir pastebėjo, kad Stalino paveikslas pavojingai sukru
to. Antroji bomba krito dar arčiau ir paveikslas tiek 
pašlijo, kad atrodė jau, jau krisiąs ant ligonio lovos. 
Sužeistasis nepajėgė iš lovos iššokt ir tuojau suprato, 
kad jo gyvasčiai gręsia rimtas pavojus. Sunkus pa
veikslas gali nukristi ir jį čia pat užmušti. Pakėlė tokį 
riksmą, kad subėgo ne tik slaugės, bet ir vyriausias li
goninės gydytojas.

— Kas čia per triukšmas? — riktelėjo gydytojas. — 
Užpuolė priešas tai užpuolė, bet reikia gi turėt šaltą 
kraują. Juk tu kareivis, ar ne? Turi būt apsipratęs su 
bombų sprogimu. Gi tu elgiesi kaip bailys ir skleidi pa
niką tarp kitų ligonių.

— Bet aš nebijau vokiškų bombų — atsakė ligonis.
— Aš bijau jūsų vyriausio vado. Štai jo paveikslas vos j 
besilaiko ant sienos. Bet kuriuo momentu jis gali nu
kristi ir mane užmušti.

— Ničevo! — atsakė gydytojas.
— Jums “ničevo”, bet man labai čevo. Čia eina apie

mano gyvastį. Nukabinkit paveikslą. — Be leidimo ne
galima. — Tai gaukit leidimą. — Leidimas reikia gauti 
iš Maskvos, 
griežtai atsisako. Bet viena gailestinga slaugė nebeiš- rūpi. Pagaliau ir dėlto, kad 
kentė ir slapta nubėgo telefonuoti į Maskvą. O čia bom- ši propagandos sritis be
bos aplinkui sprogsta, paveikslas tik ant siūlelio laiko- veik tik vienintelė mums 
si, bet nieks neišdrįsta jo nukabint. Ligonis gvoltu šau- pilnai prieinama.Radio, te
kia. Nieks nė nekrust. “Ničevo”. Pagaliau už kokio legrafas, kino, teatras — 
pusvalandžio gauta leidimas, bet jau buvo bereikalin- ---------------------------------
gas. Lėktuvų puolimas pasibaigė. Ligoninė laimingai Sakys, tai bobų plepalai. Jei taip, tai kodėl to neišty- i bėjęs vokiečiams, 
išliko nepaliesta. Iš leidimo vis dėlto pasinaudota. Pa- rus? Tegu koks drąsuolis nuvyksta į Sovietiją ar į ko-lyra kažkokia i 
veikslas nukabintas, sustiprinta šniūreliai ir vėl paka- kį bolševikų užimtą kraštą ir tegu viešoj vietoj be lei- antžmogių 
bintą. Ligonis nurimo. Gydytojas dar sykį pakartojo: dimo nukabina nuo sienos Stalino paveikslą. Tuomet skirta pasaulis valdyti. Čia nius laikus žudė, arba pū-
ničevo! Tasai belaisvis faktinai pasveiko ir vėliau su- negalės lengvapėdiškai ištarti: ničevo. Neturės nė pro- prie paprasto vokiečių gro- dė kalėjimuose
grįžęs iš nelaisvės, tą įvykį autorei atpasakojo.

Bolševikėliai, be abejo, pašieps kas čia aprašyta, viduotas.
♦
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DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fulton Sheen

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS

V PERSKYRIMAS
KETURIOS KOLUMNOS

Bet kai demokratijos praranda religijos 
dvasią, jos neturi savęs pasiaukojimui atra
mą; kryžiui išnykus iš jų akivaizdos savimy
la tuojaus užkariauja. Tada savęs pasiaukoji
mo prašymas sutampa su persekiojimu, fa
šizmu, komunizmu, ar ko tik nori.

Amerikos išsaugojimas priklauso nuo 
drausmės ir savęs pasiaukojimo, bet kadan
gi šie neatskiriami nuo tikybos ir doros, A- 
merikos ateitis derinasi su Amerikiečių pa
žiūromis į Dievą ir į Jo Dieviško Sūnaus Kry
žių.

Ar pakvietimas atgailon ir savęs pasiauko
jimui nėra sulig Amerikos tradicijų? Ar mū
sų šalis, pirmiaus, krizių metuose nešaukė 
savo žmonės, ne tik melstis, bet ir daryti at
gailą, pasninkauti, nusižeminti prieš Dievą ir 
tapti tinkamais Jo gailestingumo įrankiais?

Nejaugi mes Amerikos užmiršome, kad 
mūsų šalies didvyris, Jonas Adams, 1799 m. 
paskelbė, jog “didžio reikalingumo laike ir 
gręsiančių pavojų metu nuoširdūs ir ypatin

sranda taip pat nori į pra- kad Rusija viena savo pa-, bus, kai 
jėgomis negali ekonomi- susidurs 

Šis karas vedama ne vien’niai įsiversti. Reikia tad gyvenimu, 
tik ekonominiais sumeti- sukomunistmt. visą Euro- 

war pa* 0 vebau lr v:s4 pasaulį.
• Kad blogai, tai visiems te-j 

bus blogai.
Bet kaip bolševikai per

daugelio priežaščių pradė
jo abejot, ar iš tiesų jie ko
voja už tautų laisvę, kiek 
tai prireikė propagandos mais. Ne tik dollar 
sutvirtinti jų pirmąjį pasi- kaip buvo sakoma apie pir- 
ryžimą. Ir tai šiaip taip mąjį pasaulinį kara. Čia

• atsiekta. Tai reiškia, pro- yra ir idėjinio ir religinio ---------r ------------ x
paganda gali būti apgau- priemaišto. Hitleris, kurs tiek metų išlaikė rusų tau-

I

šį karą pradėjo, buvo įkal- tą tokiam skurde ir pa- 
Ibėjęs vokiečiams, kad jie klusnybėje? Per terorą ir 
’vra kažkokia išrinktoji propagandą. !

tauta, kuriai sius, pamenančius geres-
Senesniu©- bus iierns Pamelavusi. Ta-

ir sunkių^
į gos papasakoti, kas paskui įvyko, nes bus mirtinai lik- boniškumo prisidėjo tarsi darbų stovyklose. Jaunes- buvl ir galėjo jį palyginti

K. koks religinis hitlerizmo niuosius ir mažus vaikus Tęsinys 5-tame pus.’.

gi prašymai turi būti daromi Dievui, kuris 
vienas gali apginti ar sunaikinti.”

Ar jau užmiršome, kad kada šioji nauja 
ir silpna šalis buvo įtraukta į Napoleoniškus 
karus, kad Prez. Madisonas tris kartus 1812 
ir 1815 metų prašė dėl “viešo nuolankumo už 
nusikaltimus, kurie galėjo teisėtai iškelti 
Dieviškojo nepasitenkinimo pareiškimus?”

Ar mes amerikiečiai užmiršome, kai išvi
dinio neramumo metu prez. Buchnanan pas
kyrė sausio 4, 1861, kaip dieną, kurioje “visi 
žmonės pagal savo tikėjimo dėsnius susirinks 
iškilmingai pasninkauti”?

Argi galėjome užmiršti, kad penkis kartus 
savo tarnyboje, Prez. Lincoln kreipėsi į žmo
nes “nusilenkti nuolankiame pasidavime Die
vo bausmei ir apgailestauti savo nuodėmes ir 
prasižengimus pilnai tikėdami, kad Dievo 
baimė esti išminties pradžia ir melsti nuošir
džiai ir su atgaila dėl praeities nusidėjimų at
leidimo, kad mus toliau nebaustų nors ir esa
me to verti ir, kad Meilės Sostas bertų gau
sios palaimos mūsų šaliai?”

Ar užmiršome jausmingą prez. Jackson 
prašymą dėl “dienos savęs nusižeminimo 
prieš Visagalį Viešpatį?”

Ar neatsimename, kad prez. Grant 1871 
m/paskyrė lapkričio 30 d. kaip dieną prašyti 
Visagalio Viešpaties dėl “gailestingų paliuo- 
savimų iš blogio?”

Ar užmiršome, jog paskutinė Jungtinėse 
Valstybėse paskelbta Prezidentinė Prokla
macija, kuri pripažino bent galimybę, kad tu
rėtume prašyti Dievo ne vien tik dėl turtų, 
ir kuri numatė mums atsitaisymo reikalin
gumą. buvo prez. Vilsono, kuris paskelbė

Ketvirtadienį, gegužės 30 d., 1918 m. kaip 
diena, “viešojo nusižeminimo, maldos ir pas
ninko?”

Ar atsimename vieną dieną, kai apaštalai 
atėjo pas Viešpatį ir prisipažino nepajėgia 
išvaryti kaikuriuos velnius? Viešpats jiems 
pasakė, kad tokios rūšies velniai tik malda ir 
pasninku teišvaromi.

Tai vienintelis būdas modernio pasaulio 
velnius išvaryti, ne tik maldomis, bet ir pas
ninku, pasiaukavimu ir drausme.

Ir jei kada nors mūsų Prezidentas, laiky
damasis Amerikos tradicijų, prašytų ne tik 
maldų geresniems laikams išprašyti, bet ir 
nusižeminimo, pasninko už mūsų nuodėmes, 
drausmės dvasios atnaujinimo Amerikos išli
kimui po Dievu, taigi drąsiai paklausykime, 
sustiprindami savo dorinius pagrindus, nes 
Amerikos niekuomet nenugalės priešas iš 
lauko, jei ji bus dora viduje.

VI PERSKYRIMAS
KRYŽIUS IR APGAVYSTĖ

Moderniam protui Kryžius ne tiek neiš
manomas, nes niekas geriau nesuprantamas, 
kaip pasiaukojanti meilė, kiek jisai nereika
lingas.

Žmogus, kuris nepripažįsta ligos, nemano, 
kad gydytojas tiktai koks tuščias žodis; jis 
laiko jį visai nereikalingu. Panašiai, jei žmo
gus nepripažįsta, kad esąs nusidėjėlis, kaipgi 
gali jam būti reikalingas atpirkimas?

Kaltumo jausmas, kaip mes pabrėžėme 
šios knygos puslapiuose, šiandien laikomas, 
kaip matoma, primityvinių oaimių palieka,

arba “vaikiško protavimo psychopatinė nuo
voka”. '

Jei pasauly esti kaltė, ji glūdi sistemose ne 
asmenyse — toks moderniškas protavimas.

Aštuonioliktame šimtmetyje šitoks protas 
priskyrė blogumą tironiškoms valdžioms;
19- tame amžiuje tironiškiems luomams; ir
20- tame diktatūros — žinoma ne visoms dik
tatūroms, tik dviem trečdaliam; nes sakoma, 
kad Rusija yra “draugiška šalis”. Taip! Drau
giška, kaip Judas, kuris pabučiavimu nudegi
no Kristaus lūpas.

Kadangi niekas negali pakeisti modernio 
žmogaus gerąją nuomonę apie save, Kryžius 
su savo Atpirkimu yra jam bereikšmės. Bet 
nėra toks nereikšmingas, kaip jisai mano.

Šios dalies tikslas yra nurodyti, kad mo
dernus žmogus, paneigdamas Kristaus Kry
žių, pats neišvengė Kryžiaus — niekas to ne
gali padaryti; jis gavo kryžių — apgavystes 
kryžių.

Kas atsitiko Sūnui Palaidūnui Evangelijo
je, atsitiko ir moderniam žmogui. Pirmoje 
scenoje jis nusikratė tėvo namų jungą, gy
venti savąjį gyvenimą; arba moderniais žo
džiais kalbant, būti “paties savęs išsireiš
kiančiu” ir “laisvu”, laisvu nuo suvaržymo.

Antroje scenoje jo turtas išaikvotas, jo 
pilvas tuščias, širdis prislėgta. Bet a'r randa
me jį laisvu ir nepriklausomu.

Visai priešingai jis tampa svetimos šalies 
piliečio vergas, jis šeria jo kiaules, kurių 
pašarą pats būtų suvalgęs pripildyti savo 
tuštų pilvą — jau širdis jam neberūpi — bet 
joks žmogus neduoda jam valgyti. Jisai, no
rėjęs būti laisvas, mato iš savęs vergą.
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Jie praleido Kalėdų šventes šiuose apkasuose. Tai mūsų kariai nacių 
karo fronte. Žinios praneša, kad Kalėdų Dėdukas juos ir Čia surado.

LDS Seimą Sveikino J. E. Arki 
vyskupas Cushing-Guberna-

Pereitame “Darbininko” numeryj trumpai pami
nėjome apie sveikinimus, linkėjimus ir dovanėles LDS 
organizacijai. Stambiausią dovanėlę, kaip jau minėjo
me. prisiuntė ilgametis LDS organizacijos ir “Darbi
ninko" rėmėjas, kun. M. A. Pankus, Šv. Andriejaus lie
tuvių par. klebonas. New Britain. Conn., būtent, 8100. 
Taipgi kun. J. Valantiejus, Šv. Juozapo lietuvių par. 
klebonas, \Vaterbury, Conn., ir LDS Garbės narys, ne 
tik atvažiavo savo lėšomis į Seimą ir pasakė pamoks
lą. bet dar aukojo $30.00 atžymėjimui LDS organiza
cijos ir laikraščio “Darbininko" 30 metų gyvavimo su
kaktį. Prelatas Jonas Ambotas. Švč. Trejybės lietuvių 
par. klebonas, Hartford. Conn., ir LDS Garbės narys, 
taip pat savo lėšomis atvyko į LDS Seimą ir atnašavo 
šv. mišias ir įsirašė į kun. Dr. K. Urbonavičiaus para
šytos knygos “Vytis ir Aras" leidėjus, įmokėdamas 
825.00. LDS Conn. Apskričio raštininkė ir Garbės na
rė. p. B. Mičiūnienė iš New Britain, Conn. prisiuntė 
apskričio sveikinimą ir dovanėlę 815.00 ir taipgi savo 
sveikinimą ir $5.00 "Darbininko” reikalams.

Jau minėjome apie J. E. arkivyskupo Richard J. 
Cushing, D. D., sveikinimą ir Seimo laiminimą, kurį 
prisiuntė per kun. P. J. Juškaitį, Cambridge lietuvių 
parapijos kleboną, kurio vadovaujamoj parapijoj įvy
ko Seimas.

Massachusetts valstybės gubernatorius Maurice 
J. Tobin, nuoširdus lietuvių ir jų veikimo rėmėjas, ne 
tik prisiuntė sveikinimą Seimui raštu, bet ir žodžiu į- Gerb. Broliai Kunigai, At- matydavote, nes juos rei- 
galiojo adv. Joną J. Grigalių. Bostono miesto nuosa
vybių ikainuotojų tarybos narį, pasveikinti Seimą jo 
vardu. Adv. Jonas J. Grigalius atvyko į Seimą šešta
dienį ir labai nuoširdžiai pasveikino savo ir guberna- 
toriaus Tobin vardu. valdybos

Gubernatorius Maurice J. Tobin šiaip sveikino pareigose.
Seimą:

THE COMMONVVEALTH OF MASSACHUSETTS
EXECUTIVE DEPARTMENT 

STATĖ HOUSE. BOSTON
Maurice J. Tobin

Governor

LDS Centro Vice - Pirmininko - 
Generalio Vedejo 

Raportas
LDS Organizacijos 27-tam Seimui, 

Cambridge, Mass.

/

Jūsų Prakilnybė Prelate, tų nutarimų spaudoje ne-

LDS SEIMO REZOLIUCIJOS
Priimtos LDS Seime, Sausio 13-14 dd., 1945, 

Cambridge, Mass.

LDS 27-tasis Seimas į-I ------------ — - - ..
vykęs sausio 13-14 d.d.,

LDS GARBĖS NARIAI
LDS Seimas, įvykęs sau- 

'sio 13-14 dd., š. m., Cam- 
i bridge, Mass., už nenuil- 
įstantį ir nuoširdų pasidar
bavimą LDS organizacijai 
ir laikraščiui “Darbinin
kui” per ilgus metus pake
lia į Garbės narius Antaną 
Peldžių iš Brockton, “Dar
bininko” administratorių, 

, Julių Baroną iš Brockton, 
.Benediktą Jakutį iš Cam- 
■ bridge, ir Kazimierą Na- 
I dzeiką iš Nashua, N. H.

(Bus daugiau)

Cambridge, Mass. reiškia 
nuoširdžią padėką Litera- 
tinės Komisijos pirminin
kui ir “Darbininko” vy
riausiam redaktoriui kun. 
Dr. Kazimierui Urbonavi
čiui už turiningus straips
nius, kurie telpa kiekvie-j 
name “Dąrbininko” nume
ryje, ir už vadovybę, ir 
prašo Dievulio, Jums Gar
bingas Tėve stiprios svei
katos. Jūsų septyniasde- 
šimts metų amžiaus jubi- 

; liejaus proga, siunčiame 
Jums nuoširdžius sveikini
mus ir trokštame, kad dar 
ilgus metus Jūsų galinga 
plunksna vadovautų dar
bininkijai!

Seimas nuoširdžiai pra
šo LDS narių dėti visas 
pastangas atžymėjimui 
mūsų Garbės redakto
riaus septyniasdešimts 
metų sukaktį, kuo dau
giausia išplatinti jo para
šytą, leidžiamą 
“Vytis ir Aras”.

Gal Dar Nepareina j Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

lome ir neperšame “žvaigždės”, tik 
norime tiesą pabrėžti. Štai ji: “Kas 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!* 
šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ”
žinokite yra švč. Jėzaus širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia! 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI- 

■ SUS M. A. narių reikalus aprūpinau 
Jei norite būti šviesos ir Meilės 

skleidėjais tai platinkite ir raginkite

džiaus, ypač šiais laikais, 
proporcionaliai labai silp
nai, buvo apmokamas. Tą 
patį galima pasakyti ir a- 
pie redaktorius. Editorialų 
rašytojas, mūsų publicis
tas gerb. kun. Dr. K. Urbo
navičius jokio atlyginimo 
negauna. Gi redaktorius p. 
Antanas Kneižys, sulyg 
darbo masto, turėtų gauti 
dvigubai didesnę algą. Juk 
tai ne baikos kas savaitę 
paruošti ir sutvarkyti 
dviem “Darbininko” leidi
niam medžiagą. Beveik vi
sas korespondencijas rei-! 
kia taisyti ir jų didelę ka{j laikraščiui labai svar- 
daugumą perrašyti. Patys !bu> turėti kolonijose ko- 
korespondentai, negauda-; respondentų ir, trumpų ži
rni atlyginimo, turi preten- Į nučil> iš veiklos, prašo, ko-: 
zijų; stato redaktoriui rei-; lonijose SUOrganizuoti ko-1 
kalavimus: netrumpinti, reSpndentų ratelius. Į
netaisyti ir t. p. Be to, ka- šiuos ratelius įtraukti dau- 
ro metu valdžios reikalą.- gįaUsia jaunimo, kurie kas ■

• v
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veikalą
kėdavo realizuoti gyveni
me. Čia tai visas Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos gy
vybinis pulsas priklausė 
nuo Administracijos ir 
“Darbininko” štabo. Są
jungos nariai davė Centrui 
tik metines duokles, nes 
kaikurios .LDS kuopos tik 
vegetuoja. Prie esamo na
rių skaičiaus ir “Darbi
ninko” tiražo LDS Centro 

Kaip LDS vice-pirminin- įstaiga iš narių duoklių ir 
January 11,1945 kas jaučiu pilnai atlikęs prenumeratų jokiu būdu 

savo užduotį, nes šioji pra- negalėtų išsilaikyti. Kita- 
sidėdavo ir baigdavosi cen- dos pramogos ir garsini- rius turėtų daugiau laiko, 

“Darbininkas” turėtų

stovai-vės ir Svečiai!
Jau gana daug metų man 

teko būti Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos Centro 
Valdybos nariu įvairiose 

Šiame Seime 
reikia išduoti apyskaitą iš 
ketverių metų dvilypių pa
reigų, būtent, vice-pirmi- 
ninko ir generalio mena- 
džeriaus.

I
i

—
Išklausius “Darbininko” 

redaktoriaus Antano Knei- kitus skaityti 1944 metams 
“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00;

Jėzaus širdies Spalvuotas Paveiks
las 50 centų; Maldos Apaštalavimo 

“ŽVAIGŽDĘ*.
Įstatai — 50 centų. 

Adresas:

žio raporto ir jo aiškinimo,

St. Joseph’s Lithuanian Roman 
Catholic Association of Labor

432 VVindsor Street 
Cambridge. Massachusetts

Dear Members:
On this, the twenty-seventh annual convention 

of the St. Joseph’s Lithuanian Roman Catholic Asso
ciation of Labor. I extend to the members and their 
friends the greetings of the Commonvvealth and my 
personai salutations.

Your official organ. the newspaper “Darbininkas", 
has long exercised a vvholesome and constructive in- 
fluence in our community, and I know that as a result 
of your deliberations at this convention this paper will 
continue to prosper and to make its influence felt for 
the common good.

My very best personai vvishes to the members of 
the Association and the “Darbininkas".

Sincerely yours, 
MAURICE J.TOBIN,

Governor of the Commonvveaith.

Taipgi LDS Seimą sveikino ir Lietuvos 
konsulas adv. Antanas O. Shallna sekančiai:
LIETUVOS KONSULATAS 
LITHUANIAN CONSULATE

1945 m. sausio mėn. 13 d.
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ro metu valdžios reikala
vimus reikia patenkinti, savaitę rašytų jaunimui 
Vertimams priseina skirti pritaikintus straipsnelius 
nemažai laiko. Redakto- įr žinutes

tro valdybos susirinki- niai duodavo bent penkius jei 
mais. Juose visada akty- tūkstančius dolerių į me- eilę rašytojų - bendradar- 
viai dalyvavau, išskyrus, tus. Pasaulinis karas ir tą bių. Šiuos 
rodos, porą susirinkimų, į 
kuriuos aplinkybės nelei
do atvykti. LDS pirminin
kui gerb. kun. J. Švagž- 
džiui sunegalėjus ir atsi
sakius nuo pirmininkavi
mo, visu pusmečiu pagrei
tintas šis Seimas. Iš tos 
priežasties man tereikėjo 
pavaduoti pirmi n i n k ą 
dviejuose centro valdybos 
posėdžiuose.

Susirinkimuose padary- karnas, taip ir p. A. Pel-i

VASARIO 16-toji
LDS Seimas prašo nariųmums isplese kolonijose Vlenlnga, atžy“.

•as... -z.: „____- . ■nušlavė. Administracijai baisusis karas... 
reikėjo surasti naujus pa-> 
jamų šaltinius. < 
iniciatyvos ir i 
biznio reikalų vedėjas-me- , . . , „ i
nadžerius p. Antanas Pel- spausdma-^ T Q • - , - ,
džius. Jo apaštalinis pasi- V>’Us .’ Žvaigžde ,1 LDS Seimas prašo kiek-
šventimas katalikiškaiĮ Vaitelis ir atliekami į-'vieno nario užsidėti sau 
spaudai neįkainuojamai j va‘rus spaudos darbai. La■ t pareigą gauti bent po_vie-

mėti vasario šešioliktąją
, Visą “Darbininko” štabą;atitinkamomis iškilmėmis
širdies idėio re^®tų padidinti. Sale du ir pamaldomis už paverg- 

kart savaitinio laikraščio■ tąją ir kenčiančią Lietuvą.!

didelis O kaip kiekv^inas "Otypistas p. J. Kumpa ir'ną naują LDS narį ir “Dar- 
akcijos spaustuvininkas p. S. Gn- bimnko skaitytoją.katalikiškosios ;

i darbas nėra pilnai apmo-

Iš pasaulionių sveikino šie LDS Garbes nariai, da

ganavičius vien nenuils
tančiu pasišventimu nuga
lėjo sunkenybes.

Džiugu pastebėti, kad
lyvaujanti Seime: M. Norbutas, A. Vaisiauskas, V. Pau- le>S spaustuvė ir adminis-
lauskas. A. F. Kneižys, T. Versiackas, jaunosios kartos tracija turi moderniškiau-

Garbes vardu — Pr. Razvadauskas, L. Vyčių Centro pirminin- sįų mašinų įvairiems dar-
kas, ir Antanas Daukantas, Federacijos apskričio pir-

366 W. Broadway mininkas, ir Moterų Sąjungos apskričio vardu p. O.
S. Boston, Mass. Sidabrienė.

Visų sveikinimai ir linkėjimai buvo labai nuošir
dūs LDS organizacijos ir laikraščio “Darbininko” ge
rovei.

Kitus sveikinimus įtalpinsime kituose “Darbinin
ko" numeriuose, kaip tik gausime nuo Seimo raštinin
ko jųjų nuorašus.

Reikia pažymėti, kad LDS seimas buvo tikrai pa- kaip samdiniai. Todėl Kri-

bams. Tai vienatinė lietu
vių katalikų įstaiga, kuri 
taip moderniškai įrengta 
ir tvarkoma. Kreditas, ži
noma, p. A. Peldžiui, biz
nio reikalų vedėjui. Čia 
pat noriu pastebėti, kad vi
si “Darbininko” štabo na- 

• riai dirba kaip savieji, o ne

ŽVAIGŽDĖS 
Administracija, 

488 E. Seventh St., 
So. Boston (27), Mass.

Pasotinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 
v VIDURIŲ 

UŽKIETĖJIMO 
IR TAIPGI PALENGVINKITE

SAVO SKILVI
Kai jums prikimba veiksminis ‘vi- 

kietėjimas ir Jūs įaučitės 
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate _ 
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, 
nimą. nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo*— įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudaryta* 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazu*. 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui'* pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

nw AT 60c vertėsU I Ik Al Bandymai Bonkutas
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir ncuralgišku 
skausmu, muskuhnio nugarskauuno, sustin
gusiu ir skaudžiu muskulą, patempimų ir 
nykstcicjimu-
DR. PETER*S MAGOLO — alkalina* — 
palengvina li&inai užkuriuos vkausmingu* 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiu: rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

LDS Seimas, įvykęs š. m. 
sausio 13-14 dd., Cam-' 
bridge, Mass., reiškia nuo-' 
širdžią padėką ilgamečiam' 
vadui, LDS Centro pirmi-; 
ninkui kun. J. Švagždžiui,! 
kuris šiais laikais nesvei- 

: kuoja, ir bendrai visai LDS i 
- Centro Valdybai, “Darbi-! 
ninko” bendradarbiams ir 

j rėmėjams už paramą.Į 
i Taipgi dėkoja šios lietuvių 
, kolonijos Dvasios, Vadui i 
LDS Garbės nariui kun. P., 

i J. Juškaičiui ir šio Seimo! 
rengėjams, būtent, LDS 8. 
kuopos valdybai ir na
riams už Seimo surengi- 
mą-__________________ ■

kos spaudos išplatinimą 
aukščiau statė už bažny-

nuvar-

gal-

nevirški-

The Presidium
Lietuviu Darbininkų Sąjungos Seimo
432 VVindsor Street
Cambridge. Mass.

Gerbiamieji: į
Leiskite man tarti žodj pasveikinimo ir velijimo, v- • . . . ,r. , . , « i—----------------- ------------------. . o ■ įvyzdingas ir gausus nutarimais. Visų buvo vienas tros- ętaHc; Hvaąinip huvngeriausio pasisekimo Jūsų Seimu,. ; klmas. vjen J siekis. kad LDg organlzacija ir iaikraš-ft”deli darbai, ap™

A O SHALLNA 'c‘° “Darblnlnko” tiražas augtų ir pasiektų kiekvieną;kuriuos smulkmeniškai
Lietuvos Garbės Konsulas Bostone. sužinosite iš kitų raportų. ,

Kiek aš asmeniai buvau 
reikalingas ar naudingas • čių bei mokyklų statybą. 

įr Lietuvių Darbininkų Są-Į Ko nepasakiau, užpildys 
iš Jungai ir laikraščiui “Dar-i kiti LDS Centro Valdybos 

bininkui”, tai jau ne man į nariai. O ko savo silpnybė- 
spręsti. Pagaliaus, juk je nenuveikiau, užimantis 
“Gyrūno puodas nėr tau-i mano vietą ateityje nu- 
kuotas”. Tiek galiu prisi-j dirbs. Dariau ką galėjau. 

Pajėgingesni už mane lai 
padaro daugiau.

Linkiu LDS nariams, y- 
patingai vairuotojams, 
gausios Dievo palaimos, o 
kiekvienoj “Darbininko” 
lankomoj stuboj teviešpa
tauja dangiškoji ramybė. 

Kun. Pr. M. Juras. 
LDS vice-pirm. ir gen. j 

menadžerius.'

Ilotasi ir planuota, kad į LDS organizaciją įtraukti ko-Į 
i daugiausia jaunimo — naujų jėgų kilniam darbui —AOS:G Lį daugiausia jaunimo

Iš dvasiškių, dalyvaujančių Seime, sveikino šie: Į lietuviškos — katalikiškos spaudos platinimui, 
kleb. kun. P. J. Juškaitis, kun. J. Petrauskas savo ir j 
LDS Centro pirmininko kun. J. Švagždžio vardu, kun., 
A. Petraitis, Prel. J. Ambotas, kun. J. Valantiejus, kun. j 
A. Baltrušiūnas, kun. J. Vaitekūnas, kun. Justinas! 
Vaškys, OFM., kun. P. M. Juras, ir vėliau atvykęs per-Į 
davė savo sveikinimus kun. J. Skalandis. I

Apie LDS Seimo nuveiktus darbus LDS nariai 
Gerbiamieji “Darbininko” skaitytojai sužinosite 
Seimo priimtų rezoliucijų ir Seimo protokolo.

Šiame “Darbininko” numeryj talpiname Seime 
priimtų rezoliucijų dalį. Kitos tilps kituose “Darbinin
ko” numeriuose. minti, kad “Darbininko” 

Centre buvau labai dažnai 
ir kiekvienai kelionei rei
kėjo aukoti laiką ir išlai
das. To nebūčiau padaręs, 
jei katalikiškosios spau
dos reikšmę nekelčiau į pa
čias padanges. Dėl katali
kiškos spaudos nieko ne
sigailiu. Juk patsai Kris
taus Vietininkas katalikiš-

| □ Tdčtas $1.00. Atsiųskit man apmo* 
• ketą 11 uncijų Gomozo ir dykai — 
1 60c1 vertės — bandymui bonkutei

Olejo ir Magolo.
I O C. O. D. (Išlaidos pridėtos)
| Vardas______ ____________ _ ___ _

I'*4"“’
i Pisto Ofisas..............  —

DR PETER FAHRNEY 8 SONS C0.
Dept.

■ 2501 Washinųton E1r4.. Chleaąo 12. TU. 
| 256 Stanley St.. Vinnineų. Man.. Ca*.
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I 
I
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Sovietiška Lygybė - Visi Lygus Ubagai!
Ką bolševikai davė Lietuvos gyventojams*)

Viskas valstybes...
Sovietinės Lietuvos darbo komisaras Junča — 

Kučinskas išleido visiems fabrikams, įmonėms ir įstai
goms privalomas “vidaus darbo tvarkos taisykles”, 
kuriose labai smulkiai nusakoma, kokias pareigas turi 
darbininkas ir tarnautojas. Pirmiausia, niekas negali 
būti į darbą priimtas be darbo knygelės. Tos knygelės 
duodamos tiktai komunistų partijos ar profesinių są
jungų rekomenduotiems. Toliau taisyklėse sakoma, 
kad “darbininkai turi nedelsiant ir tiksliai vykdyti ad
ministracijos patvarkymus, laiku atvykti į darbą, ne
tinginiauti, visą darbo laiką išnaudoti tiesioginiam 
darbui, stengtis perviršyti nustatytas minimalines 
darbo normas ir t.t. Tris kartus (per mėnesį) pasivė
lavęs darbininkas paleidžiamas iš darbo. Neblaivūs ir 
be pateisinamos priežasties neatvykę į darbą, taip pat 
paleidžiami”. (L. I. B., 1941. VI. 23).

Bedarbiai buvo aprūpinami tik per darbo biržas. 
Darbininkai įmonėse pagal bolševikinį šališkumą su
skirstyti kategorijomis. “Darbo disciplinai” nusižen
gusių darbininkų pavardės buvo skelbiamos ant vadi
namųjų juodųjų lentų. Darbai privalomi ir šventadie
niais. Prieš šventes darbas negalėjo būti sutrumpin
tas. Kadangi priverstinis darbininkų dalyvavimas mi
tinguose ir demonstracijose sugaišindavo daug laiko ir 
sutrukdydavo įmonių darbą, tą sugaištą laiką darbi
ninkai turėdavo atidirbti viršvalandžių būdu.

Ypatingai baisus likimas ištikdavo nuo darbo at
leistą darbininką. Jis buvo smerkiamas panašiai, kaip 
ir kiekvienas “liaudies priešas”. Netekdamas darbo, jis 
netenka teisės naudotis butu ir bet kuriuo kitu leidžia
mu būdu pelnytis duoną. Iš to matyti, koks darbo sąly
gų skirtumas vadinamame kapitalistiniame ir sovieti
niame fabrike. Kapitalistinėje santvarkoje darbinin
kas turi teisę darbo vietą pasirinkti ir gali protestuoti, 
streikuoti, ginti savo reikalus, o S.S.S.R. visa tai laiko
ma “darbo disciplinos laužymu” ir sabotažu, už kurį 
gresia sunkiausios bausmės.

Sovietinės Lietuvos darbininkai turėjo teisę ir net 
pareigą organizuotis į profesines sąjungas, kurių nuo
statai, deja, buvo botagas tiems patiems darbinin
kams. Profesinių sąjungų pirmininkas išleido nutari
mą, pagal kurį ta organizacija turi tarnauti Stalino 
diktatūrai. Svarbiausias jos tikslas organizuoti “so
cialistines lenktynes”. Be to, prof. sąjungos turi pri
žiūrėti, kad darbininkai atliktų jiems pavestas darbo 
normas. Jos turi kovoti su stoviniavimu ir prasta dar
bo kokybe. “Atsakingi už stoviniavimą asmens bus 
patraukti griežčiausion atsakomybėn”. Specialus 
punktas numato traukti atsakomybėn įmonių direkto
rius ir gydytojus, kurie “be pamato” išdavinės liudi
jimus, kad darbininkas susirgo. (L.I.B., 1941,, III. 19). 
Tai tokia sovietinių profesinių sąjungų paskirtis, tų 
sąjungų, kurios visame “kapitalistiniame” pasaulyje 
gina darbininkų teises.

atsakomybę už įmonės gamybą bei tvarką, pačios bol
ševikų įvestos sistemos jis priverstas spausti darbi
ninkus. Mat, iš jo buvo reikalaujama, kad įmonė tiks
liai atliktų aukštesnių įstaigų nustatytą gamybos pla
ną. Be to, jam buvo draudžiama atlyginimams išmo
kėti daugiau, negu paskirta. Tokiomis aplinkybėmis 
direktorius stengėsi kiek galima daugiau iš darbinin
ko išspausti ir mokėti galimai mažesnį atlyginimą. 
Todėl direktoriaus paskirtis buvo “klasiškai kapitalis
tinė”: aukšta produkcija ir žemas atlyginimas!

Bet baisiausias darbininkų išnaudojimas vyko j 
nustačius akordinius darbus. Ši, pasak darbininkų 
“prakaito varymo” sistema, žinoma, buvo pridengta 
skambiais šūkiais: kiekvienam pagal darbą, iš kiekvie
no pagal sugebėjimą. Tikrovėje, Stalino konstitucijos 
“saulės” Lietuvoje įvesta stachanoviečių sistema buvo 
ne kas kita, kaip darbininkų baudžiava, kultūringose 
šalyse panaikinta jau aštuonioliht?.~ic ir devyniolikta
me šimtmety.

• Savo kainų politika bolševikai akordinius darbus 
Lietuvoje buvo pavertę tikrais katorginiais darbais. 
Pačioms būtiniausioms prekėms, S.S.S.R. pavyzdžiu, 
buvo nustatytos tokios aukštos kainos, jog darbinin
kai turėjo įtempti visas jėgas kasdieniniam pragyveni
mui užsidirbti. Iš normalaus uždarbio negalėdamas 
nuo bado atsiginti, darbininkas “socialinėse lenktynė
se” dalyvauti buvo tiesiog priverstas. Palyginę darbi
ninkų uždarbi su pragyvenimo brangumu, lengvai Įsi
tikinsime, jog vargu kur kitur civilizuotame pasauly 
darbininko uždarbis toks mažas, kaip Sovietų Sąjun
goj. Nors okupuotoje Lietuvoje darbininkams uždar
bis buv pakeltas 20—50%, tačiau maisto kainos tuo 
pačiu metu pakilo 300%, o drabužių ir avalinės net per 
400% — 1000U. Lietuvos darbininkai ir tarnautojai 
pagal naujas sovietines normas gaudavo atlyginimo 
tarp 200 ir 300 rublių mėnesiui, tačiau kaip iš palygi
nimų matysime, tokio atlyginimo vargiai užteko vie
nai porai batų nusipirkti.

(Bus daugiau)

Atsidėkojant Už "Darbininkoii

Diktatūra proletarui
Okupacijos pradžioje agitatoriai paleido šūkius, 

tad nusavintuose fabrikuose ir dirbtuvėse darbininkai 
iūsią visiški šeimininkai, nes juk “viskas priklauso 
laudžiai”, juk “valdo proletariato diktatūra”. Tikrovė- 
į tačiau matėme, kokios taisyklės buvo išleistos dar
bininkų laisvei suvaržyti ir valstybės naudai juos iš
naudoti.

Darbininkų komitetų žodis įmonėse faktiškai nie
ko nereiškė. Fabrikams vadovavo direktoriai, kurių 
net pavadinimas paskolintas iš kapitalistinės siste
mos. Toks direktorius buvo neribotas fabriko valdy
tojas. Jis atsakingas už viską, kas dedasi fabrike, tad 
jam suteiktos plačiausios teisės. Jis kiekvienam dar
bininkui net atlyginimą nustato. Direktoriui esant 
vienavaldžiam šeimininkui, kuris neša net asmenišką

5 ) Šis straipsnis paimtas iš Argentinoje išėjusios ispaniš
kos knygos “Lituania entre fuego cruzado” — LIETUVA KRYŽ
MINĖJE UGNYJE”. Originalinė jo antraštė yra “Kolektyvinis 
apiplėšimas”. Rcd.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

Eashington
COOF‘ERATIVE BANK
430 BROADWAT • SOUTRlOltON

Išleidus naujus 1945 metams “Darbininko” kalen
dorius, džiugu pasidalinti mintimis, kad jie buvo visų 
sutikti su malonumu ir štai to viso darbo ir pastangų 
įvertintojai atsidėkoja savo kukliomis aukomis ar do
vanomis:
Rev. Pr. Virmauskis, So. Boston, Mass. 
John Taparauskas, Methuen, Mass......
J. Kudžlrauskas, So. Boston, Mass......
Mrs. Eva Krushakus, Phila., Pa..............
Mary Mankauskas, So. Boston,
K. Pavidienė, So. Boston, Mass.
K. šnarienė, So. Boston, Mass.
L. Gedrim, E. Pepperell, Mass.
Antanas Norkūnas, Nashua, N. H.........
J. B. Budelis, Baltimore, Md....................
A. Lucas, Bristol, Conn..............................
Cey. Rusilas, Amsterdam, N. Y................
Ignas Umpa, Methuen, Mass....................
Rev. P. Garmus, Easton, Pa....................
Mrs. A. Tilenis, So. Boston, Mass............
J. Lescinskas, So. Boston, Mass................
M. Kauklis, Newark, N. J........................
Mrs. Lutkus, N. Y. C................................ 
Bandelevičienė, So. Boston, Mass............
Teofilia Akstinienė, Brockton, Mass. 
Mrs. M. Potocki, Wilkes-Barre, Pa.........
Mrs. Emily Lamer, N. Easton, Mass........
J. Raizis, Gardner, Mass............................
J. Sugzdis, Worcester, Mass....................
N. N., Hartford, Conn................................
Mrs. Eva Martin, Plymouth, Pa...............
Mrs. Mary Bagdon, Plymouth, Pa...........
I. Slonis, Providence, R. I........................
M. Pūkelis, Cleveland, Ohio ..................
J. Poetackas, Wilkes-Barre, Pa. ..............
K. Adomaitienė, Baltimore; Md................
K. Kaminskaitė, Simsbury, Conn............
J. Jokshas, Rochester, N. Y....................
Helen Waicilonis, So. Boston, Mass. 
J. Saurusaitienė, Worcester, Mass.........
A. Kvaraciejus, Lawrence., Mass. ..........
A. Sakievičius, Baltimore, Md. 
Rev. P. Strakauskas, Lowell, Mass.......
Jonas Krasinskas, So. Boston, Mass. 
Jonas Chunis, So. Boston, Mass...............
A. Vitkus, Dorchester, Mass....................
Mrs. Parcauskas, Dorchester, Mass.......
F. Barcaitė, Phila., Pa....................... .......
Peter Chaplik, So. Boston, Mass. 
Mrs. P. Baisavich, Brockton, Mass.
P. Lukas, Brooklyn, N. Y....................... 
P. Lukas, Brooklyn, N. Y.......................

i Mrs. A. Navidonske, Bridgeport, Conn. 
IZ. Turonis, Providence, R. I.....................

Mass.
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Pradžia 3-čiame pusi, 
su Rusijos skurdu. Propa
ganda aiškiai buvo mela
vusi. Bet karas vėl bolševi
kų ponus išgelbėjo. Tie ka
riai, kurie matė Lietuvos 
gerbūvį jau bus žuvę: vie
ni Suomijoj, kiti pačioj 
Rusijoj, Hitleriui užpuo
lus.

Bet pažiūrėkime ką daro 
sovietų propaganda užsie
niuose, kad ir mūsų Ame
rikoj. Šita šalis užplukdy- 
ta įvairių įvairiausiais 
spausdiniais apie Sovietų 
Rusiją. Dienraščiai, sa
vaitraščiai, žurnalai, kny
gos ir knygutės — visa tai 
kelia į padanges “darbi
ninkų tėvynę”. Ten esą 
gražu, tvarku, sotu. Nė 
pusės žodžio kritikos. Ir 
tai visose kalbose. Nė lie
tuviai čia neatsilieka. Mū
sų komunistai turi net du 
dienraščių, kurie atsidėję 
darbuojasi Sovietų naudai. 
Išsijuosę giria Lietuvos 
“išlaisvintojus”. Gatavi a- 
kis iškabinti tiems drąsuo
liams, kurie parašo tiesą 
apie raudonųjų bolševikų 
žudynes, ištrėmimus, įka
linimus, kuriais jie siekia 
geriausius Lietuvos pilie
čius likviduoti, kad liktų 
vien tamsuoliai, šiaudadū- 
šiai ir nesusipratėliai, ku
riuos taip lengva į maišą 
sukimšti. Iš tiesų, mūsų iš
sigimėliai dirba bolševi
kams kaip pasamdyti. Be 
abejo, jie ir yra pasamdyti 
Sovietai savo propagan
dai pinigų nesigaili. Šim
tus milijonų išleidžia. Auk
su užmoka. Atitraukia nuo 
savo darbininkų duonos 
kąsnį ir melagystėmis iš
eikvoja. Žiūrint į tokią ne-| 
dorybę, širdis degte dega* 
prieš ją reaguoti, piktada- etras, ka(į ^uvo pataiky- 
rybei pasipriešinti. Bet ką taįsopamąją vietą Tas 
mes lietuviai pnęs bolševikų įsikarščiavimas
pajėgą galime padaryti. ;ko aiškiausiai, įrodo, kad 
Ką čia musų menkute,mūsų spauda jiems labai 
spauda bereiškia . Ar nejrQpį įr jeį pataiko į taikinį, 
geriau ramiai pasiduoti h-;gaji gerokai įskaudinti.

nebeerzinti įsiutu-j prįežastis pilnai supranta- 
šio slibino kad jis tenai uz = ma Bolševikai žino kad 
jurų musiskius taip ne-Į Amerikos yaldžia seka mū_ 
smaugtų. : sų Spau(ją jr pasižymi vi-

Aš manau, i
kią pagundą jūsų širdys į dimus. Tai iš kailio neria- 
--------------1_;_. —ka| meg žiaurumus 

aikštėn 
kaip ir visi 
šuoliai labai mėgsta arti
mą kankinti, 
bijosi, kad jų barbarybė

plaukt ir žino, kad pats 
drauge su skenduoliu eis į 
dugną. O kas nešoks į de
gantį namą išgelbėt iš ten 
savo brolį? Dabar Lietuva 
negailestingo, žiauraus 
priešo rankose, kurs ją 
smaugia kiek drūtas, nes 
nusistatęs ko greičiausia 
savo auką likviduoti. Ji 
jam neparanki ir nepaken
čiama su savo tautybe, su
sipratimu, tikėjimu. Bet ji 
nesiduoda marinama, iš 
paskutiniųjų kovoja už 
savo gyvybę. Kaip jai pa
gelbėt? Didžiausia mūsų 
tragedija, kad nieku nega-Į 
lim jai padėt. Nebent savo 
žodžiu, savo spauda. Bet 
ką gi reiškia tokia pagal
ba? Mūsų žodžio nieks ne
klauso, mūsų spaudo= 
nieks neskaito...

Na, čia nevisai taip. Mū
sų spauda šį tą reiškia. 
Daugiau negu mes mano
me. Net lietuviška? Taip, 
net lietuviška spauda. Rei
kia žinoti, kad VVashing- 
tono vyriausybės agentai 
nuodugniai seka svetim
šalių spaudą, ypač lietu
viškąją. Maskvos agentai 
dar uoliau ją seka. Patys 
uoliausi “D-ko” skaityto
jai (ypač editorijalų) tai 
mūsų lietuviški bolševikė- 
liai. Jie tai daro specijaliu 
Maskvos įsakymu. Jie ne 
tik skaito, bet yra įparei
goti ginčytis, jei mūsų 
spaudoj paliečiami rūpi- 
miausieji Maskvai klausi
mai. _________  _______
tų spaudą, tie be abejo pa
stebi, kad dėl kai kurių a- 
pie Rusiją straipsnių mū
sų bolšeyikai tiek įsiunta, 
kad visiškai nustoja proti
nės pusiausvyros ir iš pik
tumo daug kvailyščių pri> 
rašo. Tai tikriausias baro-

aikštėn neišeitų. Ypač tuo 
atveju, kuomet tiek kalba
ma apie Lietuvos likimą. 
Čia Rusija skelbia, kad 
Lietuva gera valia įsipra
šė (taip ir pabrėžiama, kad 
įsiprašė) į Sovietų Sąjun
gą, o čia spauda paduoda 
dokumentais paremtų ži
nių, kad rinkimai buvo 
smurtu daromi, žinias apie 
balsavimą suklastuotos, 
seimas vien iš komunistų 
(ir tai didžiumoj nelietu
vių) sulopytas, prisijungi
mas prie Sovietų Sąjungos 
Maskvos įsakymu padary
tas ir t. t. Tuo būdu, mūsų 
spauda Lietuvos atžvilgiu 
labai daug prie jos išlais
vinimo prisideda.

Taigi apie mūsų spaudos 
naudingumą susidarykime 
visiškai kitokią nuomonę. 
Ji kur kas naudingesnė ir 
reikalingesnė negu kaiku- 
rie mano. Bet reikia ją 
daug uoliau paremti ir rū
pestingiau platinti. Mūsų 
spauda drąsi, ryžtinga ir 
labai pasišventusi. O bet gi 
ji skursta. Tur būt jau 
toks visų pasišventėlių li
kimas. Ko daugiau kas pa
sišvenčia, to daugiau jį iš
naudoja ir mažiau įverti
na. Taip elgiasi tamsuo
liai. Ar gi ir mes būsime 
tamsuoliais ir neįvertysi- 
me mūsų spaudos, tos 
švietimo įstaigos, ypač 
šiais laikais, kuomet mūsų 
tautą užsimota nušluoti 
nuo žemėlapio netik gink
lu, bet ir melų propagan
da. Tarkime drąsiai savo 
žodį, kad rusų bolševikai

±usie i ^viasKvai Kiausi- .___,. . _ J . . . . negalėtu apie mus pasakv-1. Kurie seka komunis- ,. . .. -ti: štai jie tyli, reiškia su 
mūsų planais sutinka. 
Jiems būtina įrodyti pa
sauliui, kad Lietuva lais
va valia susijungė su bol
ševikiška Rusija. Lietuva 
negali protestuoti, nes 
maskolius ją už gerklės 
nutvėrė. Palieka išeivija. 
Jeigu ir mūsų išeivija ty
lės, tai bolševikai galės 
pasakyti Amerikos vyriau
sybei, kuri tuo klausimu 
rūpinasi: “lietuviai laisvo
joj Amerikoj tyli, reiškia 
jie sutinka; ir netik kad 
sutinka, bet žiūrėkite, kaip 

į jų pažangioji (komunisti- 
' nė) spauda džiaugiasi, kad

• 014 opuuua ix paoitiYim vi’i . . -

kad prieš to-[sus mūsų ant jų nusiskun- s^1^n®e su oviej u nga.
Mūsų spauda, ačiū Die

vui, netyli ir netylės, kol ji 
gyvuos. Bet jeigu visuo- 

[ menė jos neparems, ji nu- 
bet be galoitils- "es dėI stokos f*™' . ° . - mos bus priversta likvi- 
;______ i— duotis. Tuomet Lietuvos

100 likimas bus galutinai iš- 
1 001spręstas: ji paliks Rusijos 
1.00 ver?ė ir palaipsniui visai 
L 00 išnyks.

Tad supraskime šio mo
mento svarbą ir visomis 
pajėgomis remkime savo 
spaudą, nes nuo jos gyvy
bės priklauso ir mūsų gy
vybė.

smarkiai protestuoja. Bū-s 
na tokių momentų, kada 
širdis proto neklauso. Kai 
skęsta mylimasis asmuo, 
žmogus šoka į vandenį jį 
gelbėt, nors nemoka

išvelkame. Jie. 
žiaurūs tam-

Wm. Chenis, Providence, R. I....................
Anna Bataitis, Worcester, Mass.......
Antanas Zautra, Nashua, N. H. 
Mrs. Agnės Darigis, Forestall, Conn. 
Eva Viltrakis, Waterbury, Conn..........
Juoz. Jokubauskas, Waterbury, Conn. 
Mag. Karinauskienė, Waterbury, Conn. . 
Ona Aleskevičienė, Waterbury, Conn. 
Mart. Benesevičia, Waterbury, Conn. 
V. Lenčiauskienė, So. Boston, Mass. 
Kaz. Lukošiūnas, Cambridge, Mass. 
Jonas Mišeikis, New Haven, Conn. 
Anthony Chernalis, Paterson, N. J. 
Ona Perekslytė, N. Abington, Mass. 
Mrs. M. Kasalunas, Wilkes-Barre, Pa.
J. Galinauskis, Rumford, Me.
S. Baranauskas, VVaterbury, Conn. 
S. Veleckaitė, Buckland, Conn......
K. Matuliunas, Waterbury, Conn.
V. Vitkus, Waterbury, Conn............
Ona Daugirdienė, Shenandoah, Pa. 
Mary Bubnis, Baltimore, Md. 
Sister M. Anthony, Wilmington, III. 
Mrs. Ann Axtin, N. Andover, Mass.
L. Klimas, Lavvrence, Mass.
J. Černiauskas, Lavvrence, Mass. 
Uršulė Saduikienė, Dorch., Mass. 
A. Pocius, Brockton, Mass.........................

“Darbininko” Administracija labai dėkinga gera
širdžiams savo rėmėjams ir prieteliams ir taria nuo
širdų lietuvišką AČIC!
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KEFPS PACE WITH PARA* 
TROOPERS—Mills G. Clark »f Ober- 
lin. Ohio. 51-year-old Red Crass 
ax<<isUnt field ciirector and fither of 
three »ervicetnen. reeeives his para- 
trooper wii><s from Major General 
U'illiam M. Miley. rommandinr offl- 
rer of the 17th Airborne Division. 
Clark. a captain in the lašt war, wa» 
rejertrd by the armed hrces for 
service in World W»r II. because of 
his ate. Assifned to the hard-traininff 
17th, he inslsted on going through the 
rouch routine prescribed for the sol- 
diers, tnost of them younj eaoufh to 
be his aons. He berete oae of the Brat 
three Red Crosa ten te enalify m • 
jumper with the paratroopa.
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IAWRENCE, MASS. lionytė. Susirinkusieji entu
ziastingai užgyrė sąstatą.

Sekantis susirinkimas 
bimui vajaus planų įvyks sau- 

11 i šio 21 d.

> Miesto sveikatos tarvbon vėl 
išrinktas lietuvis, buvęs įžymus 
sportininkas John P. Dixon 
(Dirsa). Jis gavo 3081 balsą, 
nes neturėjo opozicijos.

Beje. į sejectmanus 
tavo ir lietuvis Joseph 
lor (Tereila). bet jis 
556 balsus.

6

kandida- 
E. Tray- 
gavo tik

1*

WORCESTER, MASS.
kį atsakymą duoti Vytėms. 
Toks atsakymas pasirodė pora 
dienų atgal, bet niekam never
tas, nes neatsakė į Kosciuškos 
žodžius testamente.

Prelatas yra daug laiškų apie 
įvairius lenkiškus klausimus 
rašęs laikraščiams, bet nė vie
nas neišdrįso jam atsakyti. 
Kuomet šios Vytės parašė savo 
laišką, jos galima sakyti pra
laužė ledus,, nes dabar beveik 
kasdien laikraštyje yra laiškų 
nuo įvairių tautų žmonių.

Šių Vyčių gražiai atliktas 
darbas yra pavyzdys visiems 
lietuviams. Jos jaunos, čia gi
musios, dar nemačiusios Lietu
vos, o visgi veikia ir dirba Tė- 

įvynės naudai daug daugiau už 
I tuos, kurie ten gimę ir gyveno.

Aušros Vartų Parapija džiau
giasi, kad turi savo tarpe tokių, 
kurie stoja už viską kas tik lie
tuviška. Džiaugiasi, kad turi 
Vyčių kuopą, kuri rūpinasi ne 
vier. tik gerų laikų turėti, bet ir 
naudingą tautišką darbą atlik
ti.

kuopoje 
kurios nariai 
susipažinti su 
ir jos žmonė-

gy-

išdir Vyskupas Ryan Norwoode
Pereitą sekmadienį, sausio 14 

d. Mr. ir Mrs. Edmund F. Mur- 
phy. gvv. Bond St.. suruošė sa
vo namuose neformališką J. E. 
vyskupui Edvvard F. Ryan. ku
ris sausio 3 d., Šv. 
Katedroje. Bostone, 
sekruotas vyskupu,
Dalyvavo daug įžymių svečių.

Mūsų klebonas, kun. P. M. 
J; ras yra užsimojęs pastatyti 
pagerbimui šv. Pranciškaus pa-1 
rapijos kariaujančių už tautų 
laisve paminklą — Auditoriu- 
mą su skaitykla. bowling alleys 
ir k.tais patogumais. Fondas 
jau įkurtas, kuriame jau yra 
virš tūkstančio dolerių. Šiais 
metais pasiryžta sukelti fondą 
apie $10,000 — $15,000.

Tam tikslui sekmadienį, sau
sio 14 d.. 3:30 vai. po pietų, 
turėjo parapijos jaunimo susi
rinkimą. Nors oras buvo nepa
prastai audringas, jaunimo su
sirinko labai daug. Čia mūsų 
klebonas paaiškino susirinku
siems savo planus ir prašė jau
nuolių savanoriai apsiimti ir 
sudaryti vajaus komisiją. Tuoj 
pakilo rankos sekančių asmenų: 
mokytoja A. Pinaitė. 1. Zolubai- 
tė. A. Alosky. P. Remeitytė. O. 
Akstinienė, J. Blaževičius. J. 
Stakeliūnas. M. Bush. G. Unick. 
S. Raznauskaitė. M. Songalo ir 
A. Umpa.

Klebonas kvietė nominacijos 
komisiją sueiti į atskirą kamba
rį ir padaryti sąrašą vajaus ko
misijos.

Tuo tarpu pakvietė kun. F. 
Kenstavičių. parapijos vikarą, 
atvykusį iš Bostono. L. Vyčių 
centro pirmininką P. Razvadau- 
ską. L. Vyčių Centro sekretorę 
p.-lę F. Grendelytę ir L. Vyčių 
So. Bostono kuopos pirmininką 
p. Švelnį.

Komisija pasiūlė susirinku
siems sekantį vajaus komisijos 
sąstatą: pirm. Jurgis Unick: 
pagelbininkais: J. Stakeliūnas. Greene- Me..JTėvų Pranciškonų žiu nupirkimui priimamos. Jei- 
J. Blaževičius, ir M. Bush: sek
retoriais: B. Budrevičiūtė. A. 
Arlauskaitė ir S. Raznauskaitė: 
spaudos komisijon: M. Songai- 
laitė. J.
Pinaitė: pramogų

ATGYJO L. VYČIŲ 
KUOPA

klebonas, 
atgai-

A i

Nuo seniai mūsų 
kun. P. M. Juras norėjo 
vinti L. Vyčių kuopą. Sakoma, 
kad Lavvrence esąs Lietuvos 
Vyčių lopšys. Pirmas susirinki
mas įvyko šv. Pranciškaus pa
rapijos svetainėje. Laivrence. 
nors pirmasis seimas 
Brockton. Mass.

įvykę

Kryžiaus 
buvo kon- 
priėmimą.

d., ka-
jauni-

Sekmadienį, sausio 14 
da susirinko skaitlingas 
mo būrys, mūsų klebonas pa
reiškė gilaus noro atgaivinti L. 
Vyčių kuopą ir prašė jaunimo 
tapti Vyčiais didesniems dar
bams dėl tautos ir Bažnyčios. 
Pulkelis jaunuolių pakėlė ran
kas. pareikšdami norą sudaryti 
Vyčių kuopą. Tuojaus išrinkta 
valdyba. į kurią pateko: p-lė 
Julijona Andriuškevičiūtė — 
pirmininkė: Julė Švenčionis —
vice-pirm.; O. Gerčiūtė — pro-1 
tokolų raštininkė; Pranas Ven
cius — iždininkas, ir Alena Sa- 
vičienė — finansų raštininkė. 
Valdyba ir nariai pasiryžę as- 
meniai prikalbinti daug narių 
ir smarkiai padirbėti planuoja
mam statybos vajui.

P-nas Razvadauskas. L. Vy
čių centro pirm., ir p-lė F. Gren- 
delytė paaiškino L. Vyčių tiks
lą. sveikino kuopą ir linkėjo 
geriausios kloties.

p. Bartulis, po sunkios ligos, 
jau pasveiko, ir sausio 15 d. te
ko jį matyti atėjusį balsuoti už 
kandidatus į miesto viršin 
kus.

Pereitą sekmadienį pp. Kazys 
ir Alena Novikai, gyv. St. Geor
ge Avė., dalyvavo p. Noviko gi
minaičio dukrelės krikštynose.; 
Roxbury, Mass. p. Kazys Novi-! 
kas buvo krikšto tėvu.

■-----------

Sekmadienį, sausio 21 d., 3:30 
vai. po pietų, lietuvių svetainė
je, St. George St.. įvyks BALF 
(Bendro Amerikos Lietuvių 
ŠalpOS) įj; cinai— ....... . v. —

Lietuvos žmonių šelpimo reika-' vilas Kavolius. Velionis sausio lankė p. p. 
lu. Kviečia visus dalyvauti.

Sekmadienį, sausio 21 d., tuoj 
po sumos, Šv. Jurgio lietuvių 
par. salėje įvyks Moterų Są
jungos 27 kuopos susirinkimas. 
Valdyba kviečia visas nares da
lyvauti. nes susirinkimas svar
bus.

Kaip George Blackmer lankėsi San Francisco Fleish- 
hacker zoologijos darže, tai jis pametė kibirą. Pradėjo 
nuodugnią kratą po visą daržą ir štai galop tikrina 
hipopotamo žiotis, kuris atrodo ar ne bus tik daugiau
siai įtartas šiame atsitikime kaltininkas.

CAMBRIDGE, MASS
22 skyriaus prakalbos] Sausio 10 d. staiga mirė Po-' Šiomis dienomis garnys ap- 

. A. ir E. (šeškaus-
13 d. su trejomis šv. mišiomis kaltę) Navierus, palikdamas 
iš N. P. par. bažnyčios palaido- jiems grašų arti dešimties sva- 
tas šv. Mykolo kapuose. Velio- rų sūnų. p. Emilija Nevierienė 
nis paiiko didžiame nuliūdime 
žmoną — Petronėlę, dukterį — 
Antosę (Smith), brolį — Petrą, 
seserį — M. Petkuvienę, vieną 
pusbrolį ir tris pusseseres: Za- 
veckienę. Povilaitienę ir Bra- 
zienę. Likusiai didžiame nuliū
dime velionio šeimai reiškiame 
gilią užuojautą. Velioniui sim
patišką patarnavimą suteikė 
graboriai, A. Owirka ir sūnus.

randasi šv. Elzbietos ligoninėje, 
Brightone. Motina ir sūnelis 
jaučiasi puikiausiai. Sveikina
me!

Lankėsi pas mūsų kleboną iš

Pranešame, kad Bendro Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondo] 
(BALF) 22 skyrius nenutrau
kė drabužių rinkimo vajaus. 
Vajus pasibaigė, bet drabužiai 
ir piniginės dovanėlės drabu-

viršininkas. Tėvas Justinas Vaš
kys. O. F. M. Aušrelė.

NASHUA, N. H.

tom Vartų Parapija
VYČIŲ 116-tos KUOPOS 

TAUTINIS DARBAS
Vyčių 116-toje 

vuoja komisija, 
rūpinasi geriau 
Lietuvos istorija
mis. Tos komisijos nariai studi
juoja ir ieško faktų, kurie nau
dingi ginti Lietuvą ir atsakyti 
tiems, kurie jai priešinasi ir jos 
žmones savinasi.

Štai, praeitą savaitę Worces- 
terio lenkų parapijos klebonas. 
Prelatas Bojanowski, parašė 
laišką, kurs tilpo vietiniame 
anglų laikraštyje. Laiške Prela
tas minėjo, kad Kosciuška buvo 
lenkas, o ne lietuvis.

Komisija — kurios titulas yra 
I— “Vyčių 116-tos kuopos Lie
tuvių Reikalų Komisija — ne
labai seniai atgal apsvarstė ir 
studijavo visą Kosciuškos gyve
nimą. Faktai aiškiai nurodo, 

|kad Kosciuška buvo ne lenkiš- 
1 kos, bet lietuviškos kilmės. To
dėl dvi komisijos narės, Pran
ciška Kaliūnaitė ir Elena Kati- 
naitė parašė atsakymui Prela
tui laišką. Laiške buvo atkarto
ta paties Kosčiuško testamento 
žodžiai, kurie pilnai liudija, kad 
jis kilęs iš Lietuvos. Laiškas 
buvo pasiustas laikraščiui ir 
jame įtalpintas. Visi, kurie 
skaitė, ypač lietuviai, apsi
džiaugė ir pagyrė tas dvi Vytės 
už gražų bei aiškų atsakymą. 
Jos abidvi susilaukė daug kom
plimentų nuo svetimtaučių, y-j 
pač airių

Žinoma, lenkai pyksta, bet jie 
visuomet taip elgiasi. Jie nepa
tenkinti savo žmonėmis, už tai 
savinasi svetimtaučius. Sako
ma. kad lenkai net kelis susi
rinkimus šaukė apsvarstyti ko-

I

|

Auksas ir Sidabras.

parapijos metinis paren- 
“minstrel show” su šo-

Šios 
girnas 
kiais įvyks mieste didžioje Me- 
chanics salėje, ketvirtadieni, 
7:30 vakare, vasario 8 d.

Tai bus 20-tas iš eilės toks me
tinis parengimas. Kasmet šie 
parengimai būna gražūs ir atsi- 
iankusieji sugrįžta į namus pil
nai patenkinti. Pernai teko gir
dėti nuo įvairių asmenų, kad 

i “minstrel show” taip sužavėjo 
juos, kad netoli dviejų valandų 
laikas praėjo kaip penkios mi
nutės. Pernai net 2000 atsilan- 
kusiųjų buvo. Parapijos jauni
mas stropiai dirba, kad šių me
tų parengimas būtų taip pat pa
sekmingas.

Komisijos yra sekančios:
Garbės Pirmininkai — Kun.

K. A. Vasys, klebonas, kun. Jo- 
inas C. Jutkevičius.

Pirmininkas — Stasys Karso- 
kas. f

Direktorius — Vincas Burdu- 
lis, vargonininkas.

Programo — Vytautas Stakū- 
nas, Vytautas Jazukevičius, An
tanas Trumpaitis.

Kostiumų — vadovybėje Ele 
nos (Katinaitės) St. Germain 
Elena Kamandulytė, Aldon; 

i Dubickaitė. Juozas Bučinskai 
j Felicija Čėsnaitė, Biruta Volur- 
gevičiūtė, Pranas Butkevičius.

Maršalkos — Dorota Levai- 
cevičiūtė, Elena Kaliūnaitė.

Tikietai jau išsiųsti kiekvfe- 
;nam parapijiečiui. Jų kaina <&- 
bartiniais laikais pigi — tik Č5 
centai su taksomis. Kas tik 10- 
rės ateiti ir pamatyti šį paren
gimą gali gauti tikietus pas bile 
kurį parapijietį ar pas jaunuo
sius, kurie aktyviai parengime 
dalyvauja.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti. Dabartinės aplinky
bės liudija, kad parengimai 
bus žavėjantis, todėl nė vienas 
neapsiriks, jei ateis. Nors per 

. vieną vakarą apleiskite savo 
kasdieninius rūpesčius, atvyki
te ir pasilinksminsite. Lauksime 
visų. čemodanas.

šeštadienį, sausio 13 d. p.p. J. 
S. Kontrimai buvo išvykę į 
Stoughton, Mass. pas savo duk
relę p.p. A. S. Bailus, jų sūnelio 
Antanuko gimtadienio proga 
p.p. Kontrimų sūnus — Alfon
sas tarnauja Karo Laivyne ir 
dabar randasi Texas pakraš
čiuose. p. J. Kontrimas yra e- 
nergingas mūsų par. bažnyčios 
prižiūrėtojas.

.'tarnyboje, mums visiems yra į- 
domu žinoti, ką jie veikia, kur 
jie randasi. Todėl tėveliai patys: 

į turėtų teikti korespondentui 
! informacijas apie juos, o kores- 
į pondentas mielu noru visada ra
šys, nes naujienos apie karius, 
visų mielai yra laukiamos.

Kunigas P. J. Juškaitis, su
prasdamas, kad koresponden- 

■ tams rašant darosi išlaidos, pa- 
• siūlė, kad būtų išaugintas pro
pagandos fondas ir, kad iš to 
fondo kiekvienas koresponden
tas padengimui lėšų, gautų į 
metus nors S10.00. Pasiūlymas 
geras ir paliktas Centro Valdy
bai. Bet tikrumoje, mano ma
nymu, jis nereikalingas. vTuo ga
li pasirūpinti pačios LDS kuo
pos, surengdamos metuose vie
ną kokį mažą parengimą, ir iš 

j pelno atsilyginti koresponden
tui už pasiaukavimą šiam dar- 

Tai būtų palengvinimas

LDS 65 kuopos metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, sau
sio 21 dieną, tuoj po mišparų 
(3:30 vai. po pietų) bažnytinė
je svetainėje. Bus renkama val
dyba šiems metams; atstovės 
išduos raportą iš LDS seimo. 
Taipgi visi turėsite progą užsi
mokėti už organą “Darbinin
ką”. Primename visiems na-

gu kas turi drabužių ir juos ga
li paaukoti Lietuvos žmonėms, 
tai prašomi atnešti ar atvežti 
juos į Šv. Jurgio lietuvių para- 

' pijos salę ar kleboniją. 36 St.
George Avė., paliekant savo

Sausio 13-14 d.d. N. P. para
pijos svetainėje įvyko LDS sei
mas. Seimas tęsėsi per dvi die
nas. Abiejų dienų sesijose pra
vesta gražių sumanymų ir rezo
liucijų.

Pirmą dieną, seimo sesijose, 
LDS 8 kps. ilgametis kuopos 
raštininkas p. Benediktas Ja
kutis pakeltas Garbės Nariu, p. 
B. Jakutis per ilgus metus ne
nuilsdamas darbuojasi organi
zacijos gerovei ir laikraščio 
“Darbininko” platinime, bei 
ducsniai remia materialiai lai
kraščio spaudos darbą. Todėl 
nenuostabu, kad jam suteiktas 
Garbės nario vardas; jis tą jau ] 
senai buvo užsitarnavęs.

Antros dienos sesijose priim
tas kun. P. J. Juškaičio į 
mas. kad visose kolonijose ko-j 
respondentai, rašydami korės-, 
pondencijas, mėgintų visas ko-l 
lonijos naujienas aprašyti. Čia Į4 mas. 
yra daug svarbos tame įnešime, t 

aprašant visą koloniją lig vieną 
šeimą, galima susilaukti glau
desnių bendradarbiavimo santy
kių. bei surasti didelį skaičių 
naujų skaitytojų ir LDS kuo
poms naujų narių. Žinoma, ko

NORWOOD, MASS
i

. .. I .
misijon: p-nai Akstinai. I. Zo- vyko šio miesto viršininkų rin- vardą ir adresą, arba į lietuvių 
lubaitė. p-nai P. Umpai. P. Sa- kimai. Septyni asmenys buvo svetainę, 13 St. George Avė. 
kas, F. Taškūnaitė. J. Černiaus- kandidatais į selectmenus. Iš tų j 
kas. A. Jerackas. P. Rcmeitytė septynių tik du buvo renkami.
ir G. Pelletier; bendradarbiais—
patarėjais (adivisory board):
F. Szwed. S. Zapenas. F. Ven
cius. Rožė Miliauskaitė. Rita
Miliauskaitė. P. Raznauskas,
Sr.. Wm. Brown. E. Slosek, J.
Zenavičius. A. Turonis. P. Da-jjas. p. Harry B. Butters

J. Antanavi- 1758 balsus, o William

Andriuškevičiūtė, ir A.
(sociali ko- Pirmadieni, sausio 15 dieną į-

Federacijos 10 skyrius jau y-’riams, kad po susirinkimo įvyks
šeimyniškas Vakarėlis su už
kandžiais. Kviečiame visus na
rius ir nares atsilankyti. Atsi
veskite savo žmonas ar vyrus.. 
Įžangos nebus. Tik žinote, ger
biamieji, ypač moterys, kad 
bar sunku gauti mėsos, ir 
“pointų” reikia. Prašome, 
rios galite, iškepti bulvinio 

' gelio arba “babkų”.
Norintieji prisirašyti prie 

LDS kuopos kviečiami ateiti į 
susirinkimą ir užkandžius.

______  _____ _____ __ Kviečia Valdyba — 
nauskui malonių atostogų. XX. | Rašt. K. J. Nadzeika.

Pažymėtina, kad p. Harry B. ra nutaręs ruošti Vasario 16 d. 
Butters. kuris jau yra išbuvęs minėjimą. \ aldyba rūpinasi 
selectmanu 12 metų ir yra pir- suru°šti iškilmingą minėjimą.
mininku. vėl išrinktas. Kitas 
išrinktas H. William Anderson. J 
Vega Baking kompanijos vedė-' 

; gavo 
vidonis. J. Lolis. J. Antanavi- 1758 balsus, o William H. An- 
čius. A. Kašėta. L. Švenčionytė. derson gavo 1600 balsų, p. Būt-i

PHILADELPHIA, PA
Atvyko Karys Pas 

Motinėlę
Sausio 6 d. atvyko iš Europos 

A. švenčionytė. S. Rimaitė. O. terš yra vedęs lietuvaitę ir iš- karo fronto karys — korporalas
Songalo. N. Laliūtė. O. Gerčiū- i auklėjęs gražią šeimą, 
tė. A. Blaževičius, H. Savičienė, arti 
L. Marcinkevičiūtė. H. Pekars-įčios 
kienė. W. Bush, J. Lalytė. S-|yra 
Sapka. A. Vilkišiūtė ir A. Pavi- pač

Gyvena Juozas Sasnauskas pas savo 
parapijos bažny- motinėlę p. Ievą Sasnauskienęlietuvių

ir prie jos priklauso. Jis praleisti 30 dienų atostogas, 
nuoširdus lietuviams, o y-j Linkime kariui Juozui Sas- 
darbininkams.

STAMPS

ro^yiCTORY
BUY 
VNITED
STATĖ*

WAR

DABAR LAIKAS PASIPUOŠTI
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 NAUJUS ir duodame už juos gerą nuolai
dą ant naujų. Taigi, kodėl neatvažiuoti į I. J. Fox krautuvę ir prisimieruoti? Atė
jusios į krautuvę, visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios firmos atstovas 
p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių expertas ir žinovas. Jis primieruos ir pa
rinks tokius kailinius, kurie tiks Jūsų skoniui ir figūrai. Per jį pirkdamos kaili
nius gausite dar 10 nuošimčių nuolaidos.

Kviečiame visas Naujosios Anglijos ponias ir paneles atsilankyti pas mus!

da- 
dar 
ku- 
ku-

jbui. Tai būtų palengvinimas 
pieši , lds organizacijai. Bet visgi tu

rime sutikti su kunigo Juškai- 
čio pasiūlymu, kad korespon
dentams reikalingas atlygini- 

nes dabartinis atlygini
mas, kurį gauna koresponden
tas už rašymą, yra daugiausiai 
nemaloni kritika. Manau, kad 
visi delegatai, grįžę iš Seimo į 
savo kolonijas, tą klausimą sku
biai gvildens, ir užtikrinu, kad 
praktikoje susilauksime gražių 
vaisių savo kolonijai ir LDS or- 

i ganizacijai.

Sausio 21 d., 7:30 vai., para
pijos svetainėje įvyksta gražus

S*d-

g
įV; respondentas vienas visą darbą 

negali atlikti, jis neturi užten- 
?«■? • karnai laiko visas žinias surasti.§gs

411 washington street
BOSTON, MASS.

Korespondentui turėtų ateiti 
talkon kolonijos visi LDS kuo
pos nariai, suteikdami jam vi- parengimas, kurį perstatys mo
šas gautas kolonijos žinias ap-Į 
rašymui; taipgi parapijų klebo
nai prašomi suteikti visas turi
mas žinias. Įvykdžius tą. būtų 
tikrai galima susilaukti naudos. 
Nekartą teko girdėti kalbas, 
sakoma: “Kodėl tas ir tas a 
muo aprašytas laikraštyje, o aš 
ne?” Atsakymas: vienas kores
pondentas negali visų pasiekti! 
Ypatingai šiuo laiku, kada visi 
mūsų jaunuoliai randasi karo

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster, Mass.

! kyklos vaikučiai ir alumnai, bū
tent, “Mūsų Amerika”. Veika
las yra labai patrijotiškas, kurį 
stl dideliu kantrumu ir pasiau
kojimu prirengė mūsų parapi-i 
jos N. J. Seselės mokytojos.

Sekmadienio vakare, visi da-| 
lyvaukime šiame gražiame pa-! 
rengime ir tuomi įvertinsime 
didelį seselių pasiaukojimą auk
lėjime mūsų vaikučių. Įžanga

> 50c. (parapijos naudai). A.D.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavlma* 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286
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|VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Vasario 16-sios Minėjimas pam°ks‘u ir 2„va*
• vniith Rnctnn Hifrn

Bostone
“Boston Committee for Lith

uanian Independence” smarkiai 
ruošiasi paminėti vasario 16-ios 
dienos šventę labai iškilmingai, 
vasario 11 d., 10 vai. rytą Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčioje 
iškilmingomis šv. mišiomis ir

LIETUVIS KUN. KAPELIO
NAS, išvažiuodamas į užrubežį, 
sako, važiuojam! Visi stovyklo
je, prieš išvažiuojant, turėjome 
maldos dieną. Visi katalikai at
likome išpažintis. Priėmėme šv. 
Komuniją. Visi turėjo eiti baž
nyčion. Katalikai į savo, protes
tantai į savo, žydai į savo. Da-;

I

OAK 1 ARAI

Tel TROu bridge 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

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena

ĮVAIRUS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway

South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

prisirinko suvirs 200 asmenų, 
kad tinkamai pagerbus vikarą 
kun. K. Parėdną, M.S.. kuris 
mūsų parapijoj sumaniai dar
buojasi ir jojo pirmutiniai pa
mokslai lietuvių kalba padarė 
didelį įspūdį klausytojų širdyse.

Pasidarbavimu sumanios šei
mininkės S. Tamulienės, kuriai 
stojo į pagalbą Z. Markunienė, 
F. Šilinskienė, K. Valickienė, O. 
Oirvinskienė, M. Drišienė, A. 
Tiškienė ir kitos, kurių vardų 
neteko sužinoti, priruošė tikrai 
karališką vakarienę, kuria visi 

1 buvo vaišinami, ir kuria visi 
dalyviai ir svečiai sotinosi ir 
gėrėjosi. Pasisekimui šios vaka
rienės daug prisidėjo kun. Edv. 
Gradeckas. klebonas, ir p. My
kolas Dzikas.

Marijos Vaikelių jaunametės 
pasitiko celebrantą ir svečius su 
gėlėmis ir palydėjo prie stalų. 
Čia tai nuopelnas pp. Ramanau
skienės ir O. Kvaratiejienės.

Prie svečių stalo sėdėjo ir kal
bas pasakė sekanti: kun. Dr. P. 
Liutkus, M.S., perdėtinis LaSa- 
lette kolegijos, Hartford, Conn , 
kun. Dr. Antanas Bružas, bu- 

;vęs perdėtinis, Altmaunt. N. Y.. 
kun. Ignas Abromaitis, kuris 
yra daug pasidarbavęs lietuvių 
parapijose. Vakara v'dė ir gri- 
žią nuotaiką palaikė mūsų para
pijos klebonas kun. Edvardus 
Gradeckas, kuris daug pagelbė
jo kun. K. Parednai lietuvių 
kalboje.

Maloniai prie stalų patarnavo

Red Cross Photo 
NEW POSTE R: Shoun above U the 
new poster appealing for volunteer 
blood donors vvhich the Red Cross is 
distributing to its thirty-three blood 
donor centers and nearby chapters.

‘.po pietų, 
South Boston High School au
ditorijoje su kalbomis ir muzi- 
kale programa.

Kalbėtojais šiai šventei pa
kviesti Lietuvos Konsulas Pet
ras Daužvardis, kun. Pr. Juras bar, važiuojam! Pasimelskite už 
ir adv. F. Bagočius.

Militarišką šios šventės prog
ramą atliks Amerikos Legiono 
Stepono Dariaus postas. Gi mu- 
zikalė programa bus vadovybė
je art. R. Juškos ir p. O. Ivaš- 
kienės vaikučių grupė.

Šis bendras komitetas, nuo
širdžiai visus kviečia šiame Lie
tuvos Nepriklausomybės šven 
tės-minėjime skaitlingai daly
vauti ir dar kartą parodyti pa
sauliui, kad ir lietuvis, nori ir 
turi būti laisvas. Kadangi bus ir 
Amerikonų svečių kalbėtojų, 
tad mūsų gausus susirinkimas į 
jiems įrodytų, kad mes rūpina
mės ir trokštame, kad Lietuva 
vėl būtų laisva ir nepriklauso
ma ir, kad geležiniai pančiai ne
varžytų mūsų kenčiančių bro
lių.

Tad vieningai į darbą už Lie
tuvos laisvę! Kom. narys.

MIRĖ
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Tax Returns Systems Audits

Nathaniel 
LASSOW

PUBLIC ACCOUNTANT
Telephone 23 Harlem St.,
TAL. 0533 Dorchester.

mane ir kitus visus. Važiuo
jam!

Kareiviai savo kalbose ir laiš
kuose dažnai prašo savo priete- 
lių melstis už jų gerovę.

Šv. Petro par. bažnyčioje, šio-i 
mis dienomis, vakarais, laiko-i 
mos šv. Teresės novenos ir Baž
nyčios Vienumo Oktavos pa
maldos gerovei kapelionų, ka
reivių, visų nuo karo kentan- 
čių ir už visą žmoniją.

Gera tai proga kiekvienam I 
ateiti į šias dvilypes pamaldas 
ir karštai pasimelsti už savus,; 
kurie neturi laiko nei progos,—1 
paprašyti Dievo taikos ir ra
mybės visai žmonijai.

Šios naudingos pamaldos bus 
laikomos ir sekmadienį, 2:30 v. 
p. p. Rodos, kiekvienas galėtų į 
jas atsilankyti ir bendrai pasi
melsti. Po tam parašyti savo 
kareiviams, kad jų parapija 
specialiai meldės už juos per 
devynias dienas.

Sausio 18 dieną mirė tris mė
nesius sirgusi Adelė Mačans- 
kaitė, 31 m. amžiaus, gyv. pas 
pp. Šlikus, 57 Gatės St. Paliko 
dideliame nuliūdime brolį jū
reivį. '

A. a. Adelė Mačanskaitė pa
šarvota laidotuvių direktorių S. 
Barasevičiaus ir Sūnaus įstai
goje, 254 W. Broadway, So. 
Boston.

Laidojama iš šv. Petro lietu
vių par. bažnyčios sausio 22 d.. 
9 vai. rytą.

Metinis Susirinkimas
Šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpinės 

draugijos metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio-Jan. 
21 d., 1945, 2 vai. po pietų, Šv. 
Petro par. svetainėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Kadangi šiame metiniame su- 
jsirinkime valdyba išduos savo 
'metinį raportą ir išdalys 1944 
metų Draugijos atskaitas, visų 
narių pareiga dalyvauti susi-

• rinkime, ir išgirsti mūsų di
džiausios ir stipriausios finan
siškai So. Bostone Draugijos

i stovį.
Taip gi neužmirškite pažiūrėti 

į savo duoklių knygutę ar ne
skolingi draugijai.

• Jonas Glineckis, Sekr.

Sausio 17 d., Genovaitė Maka- 
čiūnaitė ištekėjo už jūreivio Vi
limo W. Fosterio.

SERGA DAUG ŽMONIŲ. Pa
rapijos ligonių tarpe randasi: 
Rapalienė, Mizgirdienė, Draba- 
vičienė, (Droback), Kohanskie- 
nė, Ona Staniuliūtė, Adelė Ka- 
činskaitė ir Jurgis Sabaliaus
kas. Melskimės vieni už kitus.

KUN. DR. K. URBONAVI
ČIUS apsiėmė pasakyti pamok
slą South Bostono lietuvių ben
dro minėjimo vas. 16 d. pamal
dose, vas. 11 d., 10 vai. ryte, Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje.

Rengimo komitetas kviečia 
draugijų valdybas dalyvauti 
šiose pamaldose.

Dėdės Šamo inžinieriai Palau grupės salyne rado 
požeminį prūdą, kuris tinka maudytis. Jis turi 100 pe-Į 
dų ilgio ir 50 pėdų pločio. Gilumas siekia nuo šešių ligi 
8 pėdų. Vanduo nesūrus.

GRAŽI ŽVAIGŽDE”. Tėvų Jė
zuitų leidžiamas religiškas žur
nalas “Žvaigždė” vas. mėnesio 
jau išėjo iš spaudos. Ji tikrai 
puiki nuo pirmo iki paskutinio 
puslapio. Už tai tenka didelė 
garbė T.T. Jėzuitams.

1 NEW HAVEN, CONN. I
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Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

■*

S

SAUSIO 17 d., mirė, keturis 
mėnesius sirgusi, Pulkarija 
Dauginienė. 68 metų amž., savo 
namuose 287 W. 2nd St., So. 
Boston. Paėjo Ilakių parapijos. 
Amerikoje pragyveno 40 metų. 
Paliko 4 sūnus ir 2 dukteri. Lai
dojama, iš šv. Petro par. baž
nyčios, sausio 19 d., šv. Mykolo 
kapuose.

“Missing"
Šiomis dienomis pp. Juozas ir 

Paulina šlažai, gyv. 8th St., So. 
Bostone, gavo liūdną žinią iš 
Karo departmento, kad jų sū
nus Juozas šlažas, jau nuo 
gruodžio 21 d., yra dingęs karo 
veiksmuose, vokiečių fronte. 
Jaunas karys Juozas Šlažas yra 
L. Vyčių 17 Algirdo kuopos na
rys. Jis jausdamas, kad jį šau
kia šios šalies pareiga stoti į 
karių eiles, pats stojo savanoriu 
ir po kurio laiko jau buvo karo 
ugnyje, kur nors Belgijoj. Moti
na ir sesutė Emily, jausdamos, 
kad kariams fronte daugiausiai 
gali padėti Raudonasis Kryžius, 
ryžosi aukoti savo kraujo. Taip, 
p. Paulina Šlažas jau suteikė 
savo kraujo Raudonjam Kry
žiui net penkis kartus.

Lai Aukščiausis stiprina tas 
šeimas, kurios tiesioginiai pa
liestos šio karo nelaimių!

Rap.

EDVARDAS ŠILKAS GAVO 
KAPITONO LAIPSNĮ 

Gruodžio mėnesį tėveliai pp. 
Juozas ir Jadvyga Šilkai gavo 
pranešimą iš Karo Departamen
to, kad jų mylimas sūnus Ed
vardas tapo pakeltas į Kapitono 
laipsnį.

Kadangi tėveliai yra labai 
kuklūs žmonės ir daug darbuo
jasi dėl Lietuvos ir lietuvybės, 
nudžiugo ir susijaudino šia ži
nia ir savo sūnaus paaukštini
mą aukoja Aukščiausiojo Ap
vaizdai. -

Edvardas šilkas yra gimęs 
gruodžio 28 d. 1916 metais. Wa- 
terbury, Conn. Mažas tapo iš
vežtas į Lietuvą, ir Lietuvoj bū
damas lankė Šiaulių pradinę 
mokyklą. 1927 sugrįžo į Ameri
ką ir apsigyveno Waterbury, 
Conn., kur lankė Šv. Juozapo 
parapijos mokyklą. Vėliau per
sikėlė gyventi į New Haven, 
Conn. Lankė vietos aukštesnę 
mokyklą Hillhouse High School 
ir Yale Universitetą vakarais, 
kuriame studijavo Elektros En- 
ginering kursą. 1937 metais į- 
stojo į New Britain Teachers 
College, kurią baigė su pasižy
mėjimais 1941.

Edvardas įstojo į karo aviaci
jos mokyklą 1941 East St. 
Louis, III., iš kur persikėlė į a- 
viacijos technikos mokyklą Co- 
loradoje. Ją baigė gruodžio 27 
d., 1941, gaudamas antrojo lei
tenanto laipsnį, ir tuojau tapo 
paskirtas technikos instrukto
rium aerodrome Windsor Locks, 
Conn. Po to buvo perkeltas į 
Groton, Conn. Ir po 6 mėnesių 
gavo pirmo leitenanto laipsnį. 
1942 metais išvyko į Europą 
dalyvavo kautynėse Tunisijoj, 
Malta. Corsika, ir Italijoj ir 
šiuo tarpu randasi Italijoj.

Jauno Edvardo laimėjimas

Graduantų Klases
m*.y» 
▼irsininKm

musų 
kada

Šv. Kazimiero parapijos choro 
narės. Valgiai skanūs ir sotūs, 
vakaro nuotaika maloni, kalbos 
visos kalbėtojų nukreiptos į 
kun. K. Parėdną. ir jojo pasi
darbavimus. Pabaigoje prabila 
ir pats vakaro celebrantas kun. 
Kazimieras Parėdna, M.S., dė
kodamas visiems už dovaną — 
gražų rankinį laikrodėlį, kurį į- 
teikė kun. E. Gradeckas visų pa
rapijiečių vardu, sakydamas, 
kad “visuomet būtų punktua
lus”.

Vakaras baigtas gražioje nuo
taikoje šokant ir linksminantis 
ir skirstantis į namučius, lin
kint mūsų vikarui geriausios 
laimės ir sveikatėlės bei Dievo 
palaimos

kapitono laipsnio yra 
tautos laimėjimas, nes 
mūsų tautos sūnūs atsižymi tas 
yra ir mūsų visos tautos garbės 
pakilimas, širdingai sveikinam 
Edvardą Šilką, įgijusį Kapitono 
laipsnį, linkim sveikatos ir Auk
ščiausio palaimos, kad sėkmin
gai galėtų atlikti savo naujas 
įgytas pareigas. Taipgi sveiki
nam tėvelius Juozą ir Jadvygą 
Šilkus, kurie nesigailėjo savo 
vienatiniam sūneliui duoti mok-L “VYTY" rasi žinių iš viso pašau 

’ 110.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau 

šia jaunimo organizacija — Lietuvot 
Vyčiai.

“VYTIS“ eina kas mėnesį gražia, 
paveiksluotas ir deda įdomių straips 
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

ĮVAIROS SKELBIMAI
Aš PERKU

visokius muzikos instrumentus. 
Siųskite atvirutę ar telefonuo- 
kitę KEN 0547 ir aš ateisiu į 
jūsų namus.

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

(23)

slo, kad jis savo patirtais gabu
mais galėtų pasiekti šio aukšto 
laipsnio.

Sausio 7 d., inicijatyva Mote
rų Sąjungos 33 kuopos ir p. Zo
fijos Markunienės sumanymu, 
taipgi pritarimu šv. Onos drau
gijos ir kitų katalikiškų moterų 
draugijų, tapo surengtas pager
bimo bankietas mūsų parapijos 
vikarui kun. Kazimierui Parėd- 
nai. M. S. Nežiūrint blogo oro,

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty 
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI" bendradarbiauja jo su 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 
Ka nei vienos katalikiškos jaunime 
organizacijos, ar nors mažiausio sky 
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES’ 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.0t 
“VYTIS”

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

t

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir jĮ 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems '

220 E SU Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass. \

ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:
BORIS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai
$J - _ _

PARSIDUODA angilinis pe
čius be geso, tinkamas kitche- 
nyj. Išdirbystės Glenwood 7-C. 
Atsišaukite ŠOU 2498.

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local 4. Lonfl 

Distance 
Moving

3u5 _ 328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

GRABORIAI

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais »r pažįstamais.

DIAMOND CAFE
I

•i

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadvvay So. Boston, J
Massachusetts

Šiomis dienomis išrinkti So. 
Boston Evening High School 
graduantų klasės viršininkai, 
vadovaujant mokyklos virši
ninkui Dr. Nathaniel J. Hasen- 
fus. būtent,

The President of the Senior 
Class — Patricia Mullin.

Vice - president — Mary Lo- 
Presti.

Secretary - Treasurer — Flo- 
rence D. Murphy.

Members of the Executive 
Board — Joseph Falcone ir 
Doris Coyle.

✓

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

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

giai patarnauja.

į 258 West Broadway, South Boston, Mass.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Grabo r ši i ir Balsamuotojai

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Booton 2609
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RYTINIU
c

VALSTYBIŲ ŽINIOS I
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HARTFORD. CONN.

I

WATERBURY, CONN

Sausio 21 d.. 1 vai. po pietų į- 
vyks LDS 6 kuopos susirinki
mas. Visi nariai-ės malonėkite 
ateiti, gal jau turėsime žinių iš 
organizacijos seimo.

Kuopos valdyba šiems me
tams palikta ta pati, išskyrus 
nutarimų raštininką Juozą Leo- 
naitį. kuris daug metų išbuvęs

paveikslai iš Šv. Jono Boskos 
gyvenimo. Pirmadienį ir antra-i 
dienį, 5 valandą i>o pietų, bus 
sakomi pamokslai anglų kalba, 
vakarais, 7:30, lietuviškai*. Tre
čiadienio rytą, 8 valandą, bus 
Novenos užbaiga su Mišiomis.

Klebonas Kun. I. Kelmelis.

Šiomis dienomis prie LDS 5 
kuopos prisirašė p. Maria Pet-j 

jkevičienė. Sveikiname! Kviečia
me ir visus kitus lietuvius ka
talikus įsirašyti į LDS organi
zaciją, ir už mažą mokestį, tik 

arba $3.00 
“Dar-

atsisakė, nes per daug užsiėmęs 
kitose organizacijose. Rašt. iš- Į 
rinktas Jonas Vaičiulis, jau pir j 
miau veikęs mūsų kuopoje, bu
vęs pirmininku, bet per kelioli-į 
ka metų buvo apleidęs Hartfor-•
, „ , ... , 25 centus mėnesiuiaa. Dabar sugrjzo ir vėl žada su

, , ' . n . metams, gausite laikraštįmumis darbuotis. . Raport. °■ bimnką” du kart į savaitę, ku
riame rasite daug žinių. gTažių 
straipsnių.

Jeigu kurie negalite ateiti į 
susirinkimą, tai savo vardą ir 

y! adresą priduokite p. Magdale- 
j nai Karinauskienei arba kitam 
• kuriam LDS nariui ir būsite į- 
rašyti į LDS organizaciją ir 
gausite laikraštį “Darbininką”.

Sausio 7 d. įvyko susirinki
mas šv. Jono Ev. draugijos. Iš 
metinio raporto pasirodė.

8

kad 
draugija gerai stovi, nes valdv-j 
boję yra geri nariai, kurie rū-j 
pinasi ko geriausiai vesti drau-į 
gijos reikalus. Kaip pirmiau 
buvo pranešta, draugijos valdy
ba šiems metams, nutarimų raš
tininkas buvo pažymėtas S. Rin
kevičius. bet dėl darbo sąlygų 
atsisakė, į jo vietą išrinktas Ed
vardas Mončiūnas, gabus jau-j 
nas raštininkas. Į šį susirinki
mą atsilankė Prelatas J. Am bo
tas ir pasakė kalbelę, linkėda
mas draugijai g?rų sėkmių ir 
apdovanojo narius “Darbinin
ko” kalendoriais.-už ką draugi
ja lieka dėkinga gerb. Dvasios 
vadui.

Draugijoj kas kart daroma 
pagerinimų draugijos nariui 
naudai. Raporteris.\

Sausio 7 d. Šv. Juozapo para
pijos choras, vad. komp. A. A- 
leksio, buvo išvykęs su koncer-! 

j tu į Bridgeport. Conn. Kai bus 
koncertas mūsų 
Bridgeportieciai 
savo vadu. varg. Stanšausku y- 

pasižadėję pas mus atvykti.
Korespondentas.

NEW BRITAIN. CONN.

parapijoj, 
choristai

tai:
su j

ra

Pamaldos Už Lietuvą
Sausio tryliktąją. 7:30 valan

dą ryte, šv. Andriejaus lietuvių j 
• parapijos bažnyčioje, kun. A. i 
! Tamoliunas atnašavo šv. mišias 

par už kenčiančiąją Tėvynę Lietuvą, 
triių ir tniką pasaulyje.

prie Šv. kun. Jono' 
iš naujausių šven- 
ir auklėtojo jau- 

s. Kunigas 
s^žyvmėjo nepaprastais ste- 
,'s visame savo gyvenime

NEtfARK. N. J.
Švč. Trejybės lietuvių 

sausio 28 dieną prasidės 
dienu Novena 
B '=ko. 
tų m. gl~bč':o 
ni-omen 
ka 
bukla ~ -------- ----- --------------
ir r'o mirties. Šios trijų dienų 
N■'venos bus pašvęstos už Lie-! 
tuvą r kariaujančius jaunuo
liu-. ir už pasaulio laisvę.

Novena ves kun. J. Stašaitis, 
sa’eziet’s, Šv. Jono Boskos kon- 
gre?aciics narys gerai žinomas 

o ypač Newark.' 
kalbingas misi'ion:erius.

’entes dvasiniam ir i 
labui. Per tas tris: 

jis daug mums pasakys, 
. Jono Bosko ir Jo ste-l Į 
ir kain mes galine iš- 
Jo užtarymo, ypač da- 
is laikais, kadangi visas 
paplūdęs kraujuose.

apylinkėie, 
kamo 
uoliai pasiš 
savo tautos 
dienas 
ap:~ Š-. 
tuklus, 
prašyti 
bartini: 
pasauli

WATERBURY, CONN 
Mirė LDS Narys

Sausio 4 d.. 1945 m. staigiai cnirė Aleksandras Krikš
čiūnas savo namuose VVashington Depot, Conn.’ Palaido
tas, iš bažnyčios, sausio 8 d., kapuose, New Milford, Conn., 
ten kur ilsėsi jo vienas brolis ir sūnus.

A. a. velionis per keletą dienų, prieš mirtį nesijautė ge
rai, bet vis nenorėjo pasiduoti ligai, išlikti iš darbo, dėl 
stokos darbininkų dirbtuvėje. Šaltis išsivystė į plaučių už
degimą ir ūmai pakirto 51 m. amžiaus gražios šeimos tėvą 
ir gerą darbininką.

Liūdi jo žmona Lucija (Mikalauskaitė); keturi sūnūs— 
Stasys, Zigmas ir Povilas tarnauja Jung. valstybių laivy
ne. Jonas. 16 m. amžiaus, lanko aukštąją mokyklą; dvi 
dukteri — Saliomėją ir Magarietą. slaugės; trys broliai — 
Kamilius, Chicago, UI.. Lukas ir Povilas, VVashington 
Depot. Conn.

A. a. Aleksandras Krikščiūnas paėjo iš Lietuvos, Šiau
lių apskr., Liaudiškių kaimo, Radviliškio parap. Atvykęs 
į šią šalį apie 32 m. atgal, apvažinėjo keletą miestų bei 
miestelių. Pagaliau, vedęs panelę Lucija Mikalauskaitę, 
apsigyveno VVashington Depot, Conn. Ši vieta patiko jam 
geriausiai, nes priminė jam Lietuvos ūkį, sodžių.

A. a. A. Krikščiūnas buvo geras lietuvis ir katalikas. 
Mylėjo savo tautą, jos kalbą ir papročius palaikė. Priklau
sė prie LDS 5 kuopos, LRKS. Skaitė ir rėmė katalikišką 
spaudą, dalyvaudamas jų parengimuose ir suvažiavimuo
se. Buvo taikaus ir malonaus būdo žmogus, turėjo nema
žai draugų ir pažystamų. Taipgi buvo “Darbininko” ko
respondentas ir uolus jo rėmėjas.

Liūdime visi draugai, netekę uolaus veikėjo. Lai Aukš- 
čiausis būna malonus jo vėlei, suramina ir laimina jo li
kusią šeimą.

J. Totilas,
LDS 5 kp. Rašt.

LDS Centro Valdyba reiškia gilią užuojautą a. a. Alek
sandro Krikščiūno, gyv. Washington Depot, Conn., šeimai, 
mirus jų mylimam tėvui ir žmonos vyrui, ir “Darbinin
ko” uoliam ir nuoširdžiam bendradarbiui ir rėmėjui. Lai 
Dievas a. a. Aleksandro Krikščiūno vėlei suteikia amžiną 
ramybę.

l

per
Į

per 
va-

Vieningumo Oktava
šv. Alfonso bažnyčia yra vie- 

įintelė visoj Baltimore j kur yra 
aikomos 8-ių dienų pamaldos 
šprašyti’ atsivertimams. Tos 
pamaldos prasidės ketvirtadie- 
įį, sausio 18 d. ir baigsis sausio 
15 d. Pamaldos bus laikomos du 
care į T/ma 1:10 v. vidurdienį 
r 5:30 v. po pietų. Per kiekvie- 
las pamaldas bus sakomas 
rumpas pamokslas. Jau keli 
netai kaip šv. Alfonso bažny
čia turi šią Oktavą ir kas metai 
yra atsivertimų. 1944 m. 14 ne- 
katalikų buvo mūsų kunigų iš
mokyti ir priėmė Katalikų tikė
jimą. Tai yra tik žiupsnelis tų 
kurie per metus yra išmokyti 
kitose Baltimorės bažnyčiose. 
Daugel tačiau tų, kurie priima 
Katalikų tikėjimą pirmą pažintį 
ju Katalikų Bažnyčios mokslu 
r apeigomis padaro šv. Alftmso 
bažnyčioje, ypač per Novenos 
oamaldas ir per Vieningumo 
Oktavos 8-ių dienų maldas.

kas. Juozas Matulevičius. Alek
sas Medzveckis, Antanas Micei- 
ka, Juozas Mikelaitis, Sr., Juo
zas Mikelaitis, Jr., Juozas Mi-

*

liauskas, Petras Misevičius, Sr., 
fonas Mockevičius, Jonas Nor
kus, Jurgis Pabedinskas, Kazi
mieras Pakalniškis, Juozas Pet
kus, Jonas Petrikas, Juozas Pet
rošius, Kazimieras Pugevičius, 
Kazimieras Rašlevičius, Kazi
mieras Rąžulis, Jonas Rėkus. 
Jonas Remeikis, Antanas Re- 
meikis, Antanas Sakevičius, Sr., 
Kristopas Šilanskas, Alfonsas 
Jtalionis, Vincas Tarševskis 
Kazimieras Tauters, Aleksas 
Urbonavičius, Antanas Vaite
kūnas, Pranas Vasiliauskas. 
Vladas VVeisengoff, Mykolas 
feškauskas.

68 suaugusių narių ištikimi.
JAUNAMEČLAI:

Jonas čučulis, pirm., Vytau- 
.as Višniauskas. rašt., Stanislo
vas Cavaselis, Agatonas Lietuv 
įikas, Arnold Dumša, Juozas 
Dumša, Jokūbas Geisey, Stanis
lovas Antoszewskis, Albertas 
Šilanskas.

9 jaunamečiai.

Švč. Vardo Metinė šventė
Sekmadienį, sausio 14 d. per 

mišias 8:30 vai. ryte įvyko me
tinis išdalinimas Švč. Vardo dr-, 
jos nariams Ištikimybės Kry
žių. Tai didelė metinė švente 
tos dr-jos nariams. Jau 15 metų 
kaip vyrai, kurie metų bėgyje 
priima šv. Komuniją 12 karių 
su savo draugija gauna ištiki
mybės dovaną — mūšų išgany
mo ženklą. Dievo kančią. Šį me
tą, nors pusė dr-jos narių ran
dasi karėje, 77 tos dr-jos nariai 
gavo ištikimybės kryžius. Iš su
augusių buvo net 68, kurie ne
apleido nei vieną mėnesį šv. Ko
munijos 1944 m.; iš jaunamečių, 
kurių šiandien skaitlius yra la
bai mažas 9 buvo ištikimi 
visus metus.

Kun. Antanas Dubinskas, 
15 metų tos dr-jos dvasios
das, patsai pašventino kryžius 
pasakė iškilmei pritaikintą pa
mokslą, ir įteikė užsitarnavu
siems jų ištikimybės dovaną. 
Kai kurie vyrai jau 15 kartų 
atsižymėjo savo ištikimybe. Per 
15 metų jie neapleido nei vieną 
mėnesį antro sekmadienio, kuo
met švč. Vardo Dr-ja būryje 
priima šv. Komuniją. Kun. An
tanas Dubinskas atnašavo šv. 
Mišias už dr-jos narius, kaip už 
namiškius taip karius. Valdybų 
nariams buvo suteiktos ypatin
gos dovanos už jų bendradar- 

! biavimą ir pagelbą suteiktą me- 
■tų bėgyje.

Klebonas kun. dr. Mendelis 
sekmadienį, užimtas išpažinčių 
klausymu, neturėjo progos pa
sveikinti ištikimuosius dr-jos 
narius, nes po dr-jos mišių rei
kėjo jam atnašauti mišias 10 v. 
ir 10-ties metų Novenos sukak
tuvių mišias 11 vai. Jis per Bal
timorės Kronistą nori pareikšti 
savo džiaugsmą ir pasitenkini
mą tos dr-jos veikimu. Švč. Var
do dr-ja vis dar tebėra mūsų pa
rapijos gražiausia pažiba. Kaip 
jos dvasios vadas kun. Antanas 
Dubinskas taip dr-jos valdyba 
tikrai dirba Dievo garbei, nema
rių sielų naudai, ir parapijiečių 
bendram džiaugsmui. Niekas 
taip širdį nejaudina kaip šimtas 
ar daugiau vyrų einančių prie 

į Dievo Stalo būryje. Lai gyvuo
ja švč. Vardo vyrų dr-ja! Lai 

■ gerasis Dievas laimina kiekvie- 
I ną tos garbingos dr-jas narį!

i

MIRIMAI
Sausio 9 d., po trumpos ligos, 

Paliko dide- 
lietuviams, iįarne nuliūdime žmoną, du sū

nų ir dvi dukteri.
Sausio 15 d., po ilgos ligos,

parapijos Auksinį Jubiliejų i” 
nurodant Lietuvių Centro su *vi- 

! sais patogumais pastato naudin- mįrė j. Kajeskas. 
'gumą ne vien tik 
i bet ir visai apylinkei.

Tuo pačiu smulkmeniškai tal
pina visas architekto pažiūras mįre ignas Kumetis, gyv. 319 

i pageidaujamo pastato planams. par’K Avė.,x <un. Bridgeport, Conn.
------------- Paliko dideliame nuliūdime 

Įvertinimo Pareiškimas ; žmoną ligonę per 22 metus, se- 
Veteranas parapijietis Myko-'^’ Shenandoah, Pa., ir

[las Nevulis, kuris daug metų brol>’ ^’v- New Britain-
Tokiuo būdu realizuojasi ne- dirbo didžiulėje P. & F. Corbim Velionis prieš 30 metų gyve-, 

nutruksiančiųjų šv. mišių eilės, kompanijoje, sausio 6 dieną ga- n0 Britain. Todėl čia gy-i
kad Gerasai Dievas susimiltų ir'vo įvertinimo pareiškimą, kurį '^nant ^aug jo giminių . ir joj 

TO-nac Pr mvlimai mūsų tėvų žemei su- jam laišku prisiuntė kompani- kūnas buvo parvežtas į Newi 
uO-as bo.- , * . ., ĮJ 5 ... ~ L Britain nalaidniimniteiktų priklausomą laisvę ir pil- jos personalo užveizda C. Mor- Britain palaidojimui, 

ną suverenumą. tenson.
To laiško turinys skamba: i 

Kareivių Naudai “We want to thank you for the 
Sausio 14. sekmadienį, po important part that you played 

kiekvienų pamaldų. Lietuvių in our Army-Navy “E” ceremo-' 
Kareivių Motinų Klubas turėjo! ny. We were proud to have a | 
“Bake Sale 
ta i nėję.

Malonu pažymėti,
“Bake Sale” davė gražaus pelno 
$45.00 kareivių naudai.

Už tai reikia pasveikinti vi
sas lietuves klūbietes. kurios 

[taip puikiai darbuojasi naudai 
narsuolių mūsų kareivių, kovo
jančių. kad demokratija ir lais
vė būtų užtikrinta visoms pa
vergtosioms tautoms pasaulyje.

Lai būna amžina ramybė mi
rusiųjų vėlėms, o nuliūdusioms 
šeimoms paguoda ir suramini
mas.

SVEČIUOJASI PAS 
TĖVELIUS•” parapijinėje sve- person likę you representing the

employees in this important ce-[ Sausio 15 d. parvyko paviešė- 
kad tas remony.” Į ti ir pailsėti pas savo tėvelius

Todėl, reikia tarti valio vete- Juozas Silvestras, kuris yra ka- 
ranui Mykolui Nevuliui. ro tarnyboje Washingtono val-

Samata. stybėje. Juozas atrodo gerai 
-------------------- yra patenkintas tarnyba.

ir

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKLMO
Pastarame susirinkime Są- 

jungietės gausiai dalyvavo ir 
smulkmeniškai aptarė kuopos menys vaidinimui 50 metų šv. 
reikalus. Į susirinkimą buvo at-j Andriejaus lietuvių parapijos 
silankęs ir kleb.

Anglų Spauda Domisi
Malonu, kad vietos anglų SVeikino nares ir palinkėjo sek- savo roles atliktų kogeriausiai. 

spauda domisi projektuojamais 
kelti savo širdis prie Dievo savo Lietuvių Centro planais, 
reikalams. j Štai, “New Britain Herald”,

Tridienio Novenos bus sekant' sausio 11 dienos laidoje, patal- 
tvarka: Sekmadienį, po pietų, 3 pino Lietuvių Centro rūmų at- 
valandą. prasidės pamaldos lie- vaizdą ir kleb. kun. 
tuvių kalba. 4 valandą anglų Pankaus paveikslą, plačiai ap
kalba. vakare 7 30 bus rodomi rašant Šv. Andriejaus lietuvių

RŪPESTINGAI RUOŠIASI
Seselių rūpesniu, parinkti as-

I

Visi Neva rkiečiai ir kaiminiai
l’v'e'iami į šias pamaldas, kad
čia bažnyč.ioje prie Šv. Jono
Bo-kos pav i-ikslo galėtume su-

en

Mato A.
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NEW BRITAIN, CONN.
Kardok

RESTAURANT
I

✓ *
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.
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kun. M. A. gyvavimo ir jos istorijos. Vai-
Pankus, kuris nuoširdžiai pa- dintojai uoliai mokinasi, kad

: Vaidinimas įvyks vasario 4 die- 
_ v—1 L—L, tuojau poPriimta nauja nare p. M. Ra- .. .._ i mispa.rij. pa rupijos sale jc. Izan-

kutyte. Sveikiname! Nutarta • . - - , .■ ■ ... .; . .............. , gos tikietai įau platinami. Visiruošti margučių ir bmgo vaka- . . . . ,. įsigykite! T.M.relį. Laikas numatytas pirmą _ 
i sekmadienį po Velykų. Narės f"
pažadėjo suaukoti įvairių do
vanėlių. kad padarius didesnį 

i pelną. Tai graži pradžia su
Naujais Metais.

Po susirinkimą visos narės . 
susėdo prie papuoštų stalų ir 
pasisotino skaniais užkandžiais. ; ; 
kuriuos pagamino pp. A. Grigu- i 
tienė. E. Rulienė. Užkandžiau- j i 
jant, atvyko ir kun. A. Tarno-H | 
liūnas ir pareiškė gražių min- 

i čių. Po to, narės pasidalino Ka- 
■ ledinėmis dovanėlėmis. Taipgi 
i įteikė dovanėles ir dvasios va
dams. Įvyko ir žaidimai. Visos 
linksmios skirstėsi į namrus.

mingos darbuotės šiais metais.
: ną (sekmadienĮ), Ai. Ra- . v

AMERICAN 
RED CROSS 

+

su iškilmingo- 
val. sekmadie- 
Bažnyčia buvo

Nuotrupos
Sekmadienį .sausio 21 d., vi

jose arkivyskupijos bažnyčiose 
bus renkamos aukos Katalikų 
Misijoms. Kunigai pranešė, kad 
mūsų bažnyčioje antra kolekta 
yra skiriama tam tikslui.

Trečiadienį, sausio 17 d. po 
visų iškilmių buvo nurėdyta 
mūsų bažnyčia. Gražusis Bet
liejus buvo išgriautas ir kalėdi
niai vainikai, kurie teikė tikrą 
kalėdinę nuotaiką buvo nuimti. 
Kas tik atlankė mūsų bažny
čią tai visi gėrėjosi bažnyčios 
papuošalais.

10-ties metų Novenos sukak
tuvės užsibaigė 
mis mišiomis 11 
nį, sausio 14 d.
pilna žmonių. Didysis choras 
giedojo nepaprastu didingumu. 
Dienos pamokslininkas nepa
prastu iškalbingumu išdėstė šių 
iškilmių svarbą. NOVENOS pa
prastai gyvuoja apie 5 metus. 
Tačiau Stebuklingo Medalikėlio 
Novenos pamaldos mūsų bažny
čioje po 10 metų gyvavimo su
traukia kas savaitę 8.000 žmo
nių. Tai kas nepaprasto. Tikrai 
yra kuo pasidžiaugti ir pasige
rėti mums lietuviams, kad mū
sų lietuvių bažnyčioje tas deda
si. kad mūsų lietuviai kunigai 
tokį milžinišką darbą atlieka 
kaip savųjų taip* svetimtaučių 
tarpe.

Kun. dr. Mendelis yra pakvie
stas vadovauti Susitelkimo Die
nai, sekmadienį, sausio 28 d. Tai 
yra vienos dienos rekolekcijos. 
Prasideda 10:30 vai. ryte ir 
baigiasi 4:30 v. po pietų. Ketu
rių parapijų moteris ims daly- 
vumą. Pamaldos bus laikomos 
naujoj sesučių Pranciškiečių 
CATHOLIC HIGH SCHOOL 
mokykloje. Be abejo bus ir mū
sų parapijos moterų ir mergai
čių. kuries dalyvaus šiuose lavi
nimuose.

Kun. Antanas Dubinskas yra 
naskirtas padėjėju Labdarybės 
Vajaus, kurs įvyks gegužio mėn. 
šiais metais. Tai yra arkivysku
pijos darbas sukelti reikalingas 
lėšas užlaikyti arkivyskupijos 
našlaičius.

Kuomet kaikurie lietuviai bė-
Z

ga laidoti savo numirėlius į sve
timtaučių bažnyčias, pereitą 
nenktadienį mūsų kunigai palai
dojo svetimtautę moterį, o ant
radienį italą vyrą. Svetimtau
čiai, kurie atsilanko į mūsų baž
nyčią ant tiek yra sužavėti jos 
grožiu ir pamaldų įspūdingumu, 
kad prieš mirtį prašo savo gi
minių. kad jie būtų palaidoti iš 
šv. Alfonso bažnyčios. Kai ku
rie svetimtaučiai moka metinę 
duoklę, kad mirus nebūtų jokių 
nrieštaravimų jų palaidojimui 
•š mūsų šventovės. Lietuviai, 
kurie yra palinkę niekinti lietu
vybę, lai pasimokina iš svetini- 
aučių pasielgimo.

Kun. Dr. Mendelis
Pirmadienį, sausio 15 d. mūsų 

klebonas kun. dr. Mendelis kuk
liai minėjo savo 17 metų kuni
gystės sukaktuves. Mokyklos 
vaikučiai užprašė šv. mišias 
kun. dr. Mendelio intencijai ir 
jie patys gražiai giedojo per tas 
mišias. Beveik visi vaikučiai 
priėmė šv. Komuniją kun. kle
bono intencijai. Kun. dr. Mende
lis dėkojo Sesutėms Kazimie- 
rietėms ir vaikučiams už jų gra
žius linkėjimus, už jų maldas, 
už jų atsiminimą. Jis vaikučius 
apdovanojo saldainiais. Kur., 
dr. Mendelio mamytė dalyvavo 
sukaktuvių mišiose.

Kun. dr. Mendelis buvo įšven 
tintas Resnoje, sausio 15 d 
1928 m. Užbaigęs mokslus, įsi- 
gyjęs daktarato laipsnį, aplan 
kė Lietuvą. Ten jis atnašavę 
savo pirmas iškilmingas mišias 
ir viešėdamas dirbo pastoraci
jos darbą. Grižo į Ameriką rug
piūčio 15 d. Iškilmingąsias pir
mas mišias Amerikoje atnašavę 
lietuvių parapijoj Wilkes-Barre. 
Penna. Rugsėjo 1 d. atvyko i 
šv. Alfonso paraniją. Baltimo- 
rėje. Čia jis laikė savo Sekund’- 
cijas. Tapo padėjėju a. a. kun 
Juozapo Lietuvniko. Seneliui 
nesveikuojant buvo skirtas ad
ministratorių o. iam mirus, lan. 
kričio 19 d.. 1943 m. kun. dr 
Mendelis liko J. M. Arkivysku
po Mykolo Curley išaukštintas i 
klebonus. Baltimorės lietuviams 
yra gerai žinoma kun. dr. Men 
delio pereitų 17 metų darbuotė 
šių sukaktuvių proga tik reiki/ 
jam palinkėti ilgiausių metų 
geros sveikatos, ir gausiausių 
Dievo malonių jo šv. pašauki
me. Kaip tik to ir trokšta jam 
visi, kurie jį pažįsta!

1945 m. švč. Vardo Dr-jos 
Gavusių Ištikimybės 

Kryžius Sąrašas
VALDYBA:

Vladas Strazdauskas. Jonas 
Pazneika. Antanas Strazdaus-

- kas, Feliksas Rėkus. Kazimie
ras Wilchinskas, A. A. Vladas 
Stuikis. Stuikis — gatvekario

i užmuštas gruodžio 22 d.
> Antanas Ambrozas. Juozas 
Budelis, Sr., Pijus Bukevičius, 
Vincas Caplinskas, Pranas Ces- 
na, Jr. Pranas Dubinskas, Ma
tas Franka, Juozas Gensevičius, 
VVallace Gleen. Pranas Grigaliū
nas, Jonas Ivanauskas, Sr., An
tanas Ivoška, Petras Jančys, 
Kazimieras 
Jasaitis, Sr., 
Jonas Jonča,
Jonas Karalius.Liudvikas Kara
lius, Juozas Kašinskas, Matas 
Kavaliauskas, 
nas, Juozas
Letkauskas,
Jonas Lukša,
dušauskas, Antanas Mandravic- 
kas. Jonas Masaitis, Juozas 
Maskevičius, Jurgis Mastauc-

i

Juozas Kasinskas
Ine. < •

Laidotuvib 
Direktorius

602 Washington Blvd. ! [
BALTIMORE 30. Md. • 
Tel. Lexington 8595

Llmosinai dėl visokių relka’ų < : 
Patarnavimas Diena ir Naktį ]

Jankūnas, Jonas
Bonifacas Jocys,
Albertas Jovaiša,

Povilas Kriaučiū-
Kvedera. Jonas 
Jonas Levickas, 
Augustinas Mag-


