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Laivynas Nuskandino Vėl
5 Japonų Javus

Kas buvo bolševikų nusa
vinta ir ko jie nesuspėjo
arba negalėjo išvežti, tai
tuo turtu dabar naudojasi
naciai. Kada lietuvis pa
reikalavo, kad jam grąžin
tų bolševikų neteisėtai nu
savintą žemę, tai naciai
atsako, kad toji “žemė ne
jūsų, bet Sovietų Tarybų.
Jeigu norite gauti žemės,
tai turite pirkti”.

Japonai Prarado 5,000 Kareiviu

____________
I VVashington, D. C., sau- pasekretorius, kalbėjo asio 26 — Praneša, kad pie Pan-American konfeJung. Valstybių ir Olandų renciją.
laivynas nuskandino pen- Vokiečiai grojo tik laike
kius naujus japonų trans- Welles kalbos. Prieš jo
portinius laivus, kuriais kalbą ir po nesigirdėjo viSausio 21 d. suėjo 18 me
japonai
gabeno savo ka- sai tos stoties.
tų, kaip mirė žiauriojo ir
reivius.
Spėjama. kad------------kruvinojo komunizmo rė
kiekviename laive buvo po Padeqė Japonu Oro Baze
žimo įkūrėjas Rusijoje,
1000 kareivių. Taigi viso_______
Vladimiras Iličius Leni
japonai neteko 5000 ka- Chungking, sausio 26 —
nas. Komunizmo vykinto
jai nužudė milijonus ne
reiviyGen. Chiang Kai-Shek’o
kaltų žmonių Sovietų Ru
Jung.
Valstybių
ir
Olansustiprintos karo jėgos su
Linksmi veidai vaikučių, kurie buvo atvežti iš Alaskos į Seattle, VVashington, kad juos apsau
sijoje ir kituose kraštuo
dų karo jėgos per pasta- pagalba savanorių amerigojus nuo galimo japonų bombardavimo Alaskos kolonijos. Dėdes Šamo jūreivių lydimas laivas
se, kuriuos jie pavergė ar
rasias tris dienas nuskan- kiečių puolė japonų oro
atvežė 724 vaikučius.
ba buvo pavergę.
i dino mažiausia 9 Macas- bazę Hanoi, Prancūzų InKomunizmas ir naciz
1 sar sąsiauryj ir sugadino do-Kinijoj ir ją padegė,
I
PEARL
HARBOR
NELAIMĖS
RAPORTAS
mas yra tai dvi didžiausios
apie dvylika kitų laivų.
Kiniečiai numetė daugiau
pasaulio pabaisos, kurios
Pažymėtina, kad Jung. kaip 200 bombų, kuriomis
sukūrė šį baisų pasaulinį
Valstybių ir Olandų karo padarė didelius nuostolius
i VVashington, D. C., sau-i
karą.
Užuojauta
jėgos per pastarąsias tris japonams,
į šio 26 — Suvienytų Tautų į
dienas sudavė skaudų
-------------Brooklyno lietuvių ko- Washington, D. C., sau- gen. Walter C. Short, ku- karo jėgos Macassar są-j LDS Centro Vaidyba, smūgį Japonijos karo jė- Paraguay Nutraukė Santy
munistų laikraštis L. su‘sjo 2Q — Prez. Roosevelto rie po tos nelaimės Pearl siauryj nuo penktadienio,1 “Darbininko '
Redakcija goms Filipinuose ir ties
kius Su Ašimi
pasididžiavimu rašo, aP^'paskirta komisija tyrinėti Harbor buvo paleisti nuo sausio 23 d. nuskandino j r Administracija, mirus Indijas. Taipgi nušovė 5
Sovietų Rusijos “paskolą pearj Harbor nelaimę, ku- pareigų.
arba sugadino 33 Japoni- Vincui Kališiui, nuošir- lėktuvus
neprarasdami
Asuncion, Paraguay, —
Lenkijos vyriausybei.
įvyko gruodžio 7 d.,
------------Jos karo laivus.
džiam LDS 1 kp. nariui ir nei vieno savo lėktuvo.
Sausio 26 — Paraguay’os
Rašo:
1941 m-’ suSriŽ0 ir išdavė
? Mariu
———
/ Darbininko” rėmėjui, rei
valdžia nutraukė santyNaciu Radio Sutrukdė : kius su ašimi — Vokietija,
■sovietų sąjunga pasko-raP°rtą'
ni-iiitu
United War Fund Kampanija mo seimai.
Divizijas
lino Lenkijos' vyriausybei B raporto paaiškėjo, kad
Jau Prasidėjo
*elles Kalba
Italija ir Japonija ir jų sąLai Dievulis suteikia a.a.
100,000.000 rublių. Tai di- kar0 vadai Havajų salose
---------i jungininkais.
Tikimasi,
-r
Vinco Kališiaus vėlei amdėlė pinigų suma... Lenkai, neklausė įspėjimų ir buvo Londonas, sausio 26 d.— Pereitą
Rio De Janeiro, Brazili- kad Brazilija, Bolivia ir Eketvirtadienį, žina rarnybe.
imdami šią paskolą, žino, apsileidę savo pareigose.
Maskvos praneša, kad
22 d g va, vak
ja, sausio 26 — Brazilijos.cuador taip pat nutrauks
kad ji jiems labai daug pa-J Sakoma, kad is vakaro dvi vokiečių divizijos piet- Boston Gar<J
Bostone j.
s...,.:__—su ašimi. Pasi--- L______________________
Vilniuje paskutiniuoju sostinės
gyventojai prane-,santykius
dės hitlerišką priešą su/pnes tą nelaimę Armijos vakariniame fronte smar- ko masifli|> Didžiojo laiku padažnėjo
- - -- r.
- ,įsilaužy-:^»
kad stipri vokiečių ra- beka tik Argentina ir Čilė
mušti ir savo tautą išlais-; *r Laivyno personalas su- kiai
puolė
raudonųjų
jėBostono
United
War
Fund
aas Tačiau raudonieji su
— ”*** *—d?mai į maisto produktųstotis &r°j° v°kiškas neitraliomis, kurios palaij
naudojęs
nemažai
svaigivinti”.
didėliais nuostoliais votie- kampanijos reikalu susi- krautuves. Po jsilaužymų "jeliodijas kada Sumnerjkys santykius su VokietiPirmiausia pažymėsiu, namųjų gėrimų,
Ainvvi.-i nl’vviiiDn TiaClUS ir
IT* rinkimas. Dalyvavo
apie įj kelias “Maisto’” bendro-1 WeNes, Jung. Valstybių ja, Italija ir Japonija.
kad iki šiol komunizmo a- Vienu žodžiu iš raporto čiams atmušė
20,000
tarp
kurių
krautuves,nakties
’''''/ žmonių,
*-------- —7_
“7*?'
? ves VgS Krautuves,
gentai nepripažino jokios sužinome, kad karo vadai pasiekė svarbų miestą 77
šimtai kareivių, jūreivių metu apiplėštos trys “Rūvalstybės valdžios užsie- nebuvo pasiruošę kauty-' spėjama Bryanską
nvi kuri
buvo navere-ta nems, nepaisėįspėjimų. i Raudonieji sako, kad per ir slaugių.
tos” kooperatyvo krautuHitlerio ar Stalino Jie ir
Daugiausia kaltinaad-į pastarąsias 24 valandas Programa susidėjo is v o- vės. Pavogta pinigai ir dišiandien nepripažįsta pa- mirolą H. E. Kimmel iri jie atsiėmė 9 kaimelius.
devilio, muzikos ir kalbų, deli cigarečių, degtinės ir
Didžiausia garsenybė bu- kitų prekių kiekiai
vergtųjų valstybių val
vo, tai art. Mickey Roodžių arba reikalą tokias
VVashington, D. C., sau- dešinės, kur japonai gavo
ney. Kalbas pasakė gub. LAIŠKAI TIK VOKIE
valdžias sudaryti.
šio 26 — Gen. MacArthur tokį smūgį, kad jų pėstiSaltonsta.ll, mayoras ToČIŲ KALBA
Štai šiomis dienomis pla
į vadovaujamos karo jėgos ninkai kareiviai buvo vibin ir kiti.
čiai kalbama apie sudary
im
atgavo svarbias pozicijas siškai išblaškyti.
United War Fund yra
‘Deutsche Zeitung
mą Lietuvos valdžios arba
pasiryžęs surinkti Didžia- Ostland’ praneša, kad Ry-įrytiniame fronte Bataan Tačiau japonai kasdien
komiteto, kuris atstovau
1942 m. sausio 4 d. Chi- je ateityje valdyba pasi- Jame Bostone $7,600,000. goję pradėjęs eiti savo pa- provincijoj. Užmušė šim- atveža naujų kareivių ir
tų pavergtą Lietuvą. Ko
munistų0 spauda baisiau- cag°je susiformavusi Lai-! skirstys pareigas.
! Aukų rinkėjai eina į na- reigas Vokietijos Raudo- tus japonu kareivių. Japo- bile kada gali pulti daug
nai tapo išsklaidyti.
mažesnes gen. MacArthur
siai plūsta visus tuos, ku-'svos Lietuvos sąjūdžio ini- Numatoma, kad Lietu- ^us su Pra?y“u aukU- Vi- n°j° Kryžiaus įgaliotinis
rie rŪDinasi tokios valdžios ciatorių grupė, š. m. sau- vos Piliečių Sąjungos Chi- sb kurie tik išgali turėtų “Ostlandui”. Per šį įgalioJunonai puolė Amerikos karo jėgas. Taigi negalisudarvmu
sio m- 20 d. sušaukė Chi- cagos skyrius dar žymiai aukoti. Toji rinkliava yra tinį “Ostlando” gyvento-] ir Filipinų karo jėgas iš ma pasakyti kaip ilgai
Tačiau lenkams padarė cagoje Lietuvos Piliečių padidės.
južgirta ir J. E. Kardinolo j jai galį siųsti laiškus savoj kairės. Sąjungin inkai gen. MacArthur karo ieišimtį Suprantama ko susirinkimą Morrison Ho-‘ Yra žinių, kad pradeda °’Conne11, nes iš to fondo šeimų nariams, gyvenan-į spaudžiami japonų turėjo <?os taip didvyriškai galės
dėl9 Todėl kad toks vra tel- Susirinkime dalyvavo organizuotis skyriai Cle- bus šdpmmos ir katalikų tiems užsienyje. Laiškai, pasitraukti. Tuomet gen. laikytis prieš daug gaukominterno isakvmas ir Lietuvos konsulas Dauž- velande ir New Yorke, ku- įstaigos per Šv. Vincento .turį būti rašomi vokiečių, MacArthur į s a k y m u, sesnes priešo jėgas. Reikalba. Juose galį būti ne, Jung. Valstybių ir Filimnu kia žinoti, kad kautynėse
komunistai turi šventai vardis ir gana skaitlingas rie jungs tų sričių Lietu- de Paulio draugiją.
daugiau kaip 2o žodžiai, 'karo jėgos puolė priešą iš mažėja ir sąjungininkų
būrys piliečių. Dalis nega- vos piliečius. Kai jie susi-'
pildyti.
------ jėgos. Bet gen. MacArthur
Japonai Užėmė Svarbią
Grįžkime prie tos len- Įėjusių dalyvauti atsiuntė organizuos, tuojaus bus
yra nusistatęs laikytis iki
kams “paskolos” 100 mili- savo įgaliojimus raštu, sušauktas visų skyrių atsPoziciją Malajoj
paskutinio vyro kautynė
jonų rublių, kuriuos So- Pirmininkavo ir praneši- tovų suvažiavimas.
se su japonais užpuolikais.
vietų komisarai “paskolipadare. Dr. Petras Vi- Atstovų suvažiavimas iš- Singapore, sausio 26 —
Gen. MacArthur nepalau
no”. Anglų spaudos žinio- leisis. Sekretoriavo Povi- rįnks vįsų Lietuvos pilie-'Japonų karo jėgos be susžiamos jėffos sulaiko japo
mis, toji “paskola” len- las Baltinis.
čių centrinį organą, galu- tojimo puolė Britų karo
nus nuo Singanore ir kitų
kams duota ne pinigais, o
Po diskusijų, susirinki- tinai nustatys vardą ir vei- jėgas Malajoj. Britai po
strateginių pozicijų.
Sugrūdo Juos Į Barakus
tik Sovietų komisarai tais mas nutarė organizuoti kimo gaires. Iki centrinis didelių mūšių buvo priverpimgais išlaikys lenkus Lietuvos Piliečių Sąjungą, organas bus sudarytas,' sti pasitraukti iš Batu PaRaudonųjų Karo Jėoos
tremtinius Rusijoje, kurie Tą pat vakarą susiorgani- Chicagos skyriaus valdv- hat miesto, kuris yra tik Vichy, Prancūzija, sau- nuosavybes. Kada bus užprieš Vokietijos - Rusijos zavo Chicagos apylinkių ba laikinai eis Centro Vai- 60 mylių nuo Singapore. sio 26 d. — Vokietijos na baigtas surašinėjimas, tai Sulaikytos, Sako Naciai
karą buvo išgabenti į Sibi- skyrius ir slaptu balsavi- dybos pareigas.
Smarkūs mūšiai dabar ciais suėmė 200 įžymių a- valdžia turės išspręsti ar
rą ir kartu su kitų tautų mu išrinko valdybą iš sep- Organizacijos tikslas y- eina Kluang apylinkėje.
merikiečių Paryžiuje u-j konfiskuoti Amerikiečių Berlynas, sausio 26 —
juos
nuvežė į Compiegne nuosavybes, tai galimas Raudonoji armija, stiptremtiniais vargo, skurdo tynių asmenų: Dr. P. Vi- ra atstatyti laisvą, nenriir beabejo kaikurie iš jų leišio, kun. Dr. A. Deksnio, klausomą,
demokratinę Kongresas Suteikia Prezi ! miškus ir sugrūdo į bara- dalvkas, kad ir Jung. Vals- riai remiama tankų ir akus, kaipo užstatą už tautybių valdžia turėtų kon- viacijos, kuri smarkiai
badu mirė. Mirusiųjų arba jūrų kapitono Lt. P. Laba- Lietuvą. To tikslo bus siedentui
Galią
Kontroliuoti
kad vokiečiai yra užlaiko- fiskuoti vokiečių nuosavy- keliais atvejais
puolė
nužudytų nebereiks mai- nausko, Prof. K. Pakšto, kiama glaudžiai bendrabes
Amerikoje.
,Kharkova.
tapo
sulaikyta
mi
gerai
Jung.
Valstybėse
tinti.
Kun. K. Barausko, Stepo darbiauiant su Lietuvos Susisiekimo Priemones
------------. ir atmušta, praneša VokieDar yra šimtai amerikie
Beje, komunistai kalba Petravičiaus, ir Majoro L. Respublikos oficialiai air apie “lenkų tautos išsi- Zibavičiaus. Artimiausio- kredituotais
svetimuose VVashington, D. C.—Kon čių, kurių naciai nearešta- • Vokietijos reicho ko- tiios naciu karo vadovybė,
laisvinimą”. Kaip žinoma,
kraštuose atstovais, ir vi-,gresas nutarė suteikti vo. Bet areštavę tik įžy- misaro įsakvmu “Ostlan- Naciai taip pat praneša,
lenkų tauta, kaip ir lietu- sauja “išsilaisvinimą tai somis laisvę ginančiomis prez. Rooseveltui galią pa- mesniuosius. Vedamos de- de” turi būti užregistruetį kad pietinėje Leningrado
pramonėje naudojami odi- dalvie jųjų karo jėgos atvių, yra Vokietijos ir Ru- gali būti, kad Stalinas su ar už laisvę bei nepriklau- imti į savo kontrolę tele- rybos juos išlaisvinti,
sijos vergijoje. Jeigu jau savo armija nebegalės grį- šomybę kovojančiomis de- fono, telegrafo ir bevielio Prancūzijoje vokiečiai niai diržai, o taip pat sena mušė raudonųjų puolimus.
patys komunistai prana- žti į Lenkiją ir Lietuvą.
mokratinėmis tautomis. • susisiekimo priemones. i surašinėja
Amerikiečių geležis ir laužas.
i'
URQ

Kaltina Vedus-Klmmel, Short

Surakino 33 Japonijos Laivus

MacArthur Atgavo Svarbias
Pozicijas Filipinuose

Lietuvos Piliečių Sąjungos
Reikalu

Vokiečiai Suėmė 200
Amerikiečiu
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IŠLAISVINĄS POLITINIUS KALINIUS

| vietas, o naciai paskui
• ‘Deutsche Zeitung im
skelbia
spaudoje,
kad
Ostland” rašo, kad Šiaulių
žmonės patys suaukojo.
apygardos vokiečių komi
“Lietuva pergyveno di
saras Gewecke apsilankęs
“Draugas” rašo:
džiojo karo vokiečių oku
Tauragėje. Čia prekyvie
“Didžiojo karo metu Lie paciją ir ji išėjo į laisvą ir
tės aikštėje buvo išrikiuo
tuva pergyveno skaudžią nepriklausomą gyvenimą.
ti 156 politiniai kaliniai,
vokiečių okupaciją. Ką tik Lietuva ir šiandieninę vokurie “sovietų okupacijos
lietuviai geresnio turėjo, kiečių nacių
okupaciją
metu buvo bolševikų su
tuojau vokiečiai rekvizuo- pergyvens ir vėl bus laisklaidinti ir išnaudojami
davo.
į va ir nepriklausoma.
nusikalstamiems
dar
“Kartą ateina vokietis, “Lietuvis visam pasaubams”. Komisaras Gewepas ūkininką ir rekvizuoja liui yra pasakęs, kad nė
cke pareiškęs, kad “nau
paršiuką. Ūkininkas prašo vienam nevergaus, nes jis
josios Europos fiureris”
kvito. Vokietis šyptelėjo, yra pilnai subrendęs laisAdolfas Hitleris
politi
paėmė popiergalį ir parašė vam ir nepriklausomam
niams kaliniams dovano
vokiškomis raidėmis: —gyvenimui”.
jus
laisvę. Jie išsėdėję ka
“Graži kiaulytė, skani mė-----------------lėjime kelis mėnesius arba
sytė ,važiuok į Berlyną —
“Amerika” rašo:
buvę laikomi policijos
gausi per klyną”. Vadina “Vienas naciams palan
priežiūroje. Toliau komi
si, buvo kvitas. Ūkininkas kus Švedijoj laikraštis ra-j
saras, kreipdamasis į pa
išskaityti
.negalėjo
.
, .VO^J šo, kad netrukus Estijoje
leistuosius, pareiškęs: —
kų raidžių ir galvojo, kad būsianti atsteigta patine
“Jie visuomet turi atsi
tai yra tikras kvitas. Su nepriklausomybė. Esą na
minti, kad vokiečiai atėjo
Sabotažas? Ar kas? Valdžios oficiozai pradėjo tyrinėjimą įvykusios ekspliozijos aliejais va
šituo kvitu ūkininkas krei ciai įvertina estų kovas
į šią žemę kaipo lietuvių
pės į vokiečių įstaigas, bet prieš bolševikus.
gone, kuris padegė gretimus kelis vagonus, Hammond, Ind. Vaizdas parodo, kaip ugniagesiai ge
tautos draugai. Kartu su
nieko negavo. Vėliau šis
sina gaisrą, ant geležinkelio relių.
“
Aišku,
kad
tai
nacių
vietine krašto administra
popiergalis atsidūrė Pane
daina.
Pradžioj
jie
panaegzistencija kaipo didi laisva pasiulijimo svarstymu”, prezi cija jie (vokiečiai) darys
vėžio muziejuje, kuris kai. ,. .
bėjo apie vokiečių okuJs>ai kaltejo ir lietuviams,
žmonija, ir laisva egzistencija dentas pabrėžė, “jog Japonija visa, kad kiek galima greipantų darbus. Tai tik vie- ®et
1le 'a,3ai Sreltai paAmerikos tautų šeimos nauja neketino pakeisti nors mažiau- čiau pašalinus karo žalą ir
miršo,
nes
niekada
tokių'
me pasaulyje, bus stovintis iš siu būdu jos godžius pasikėsini- pėdsakus”.
Tenka pašte
nas vaizdelis. Tokių ir panorų
neturėjo.
šaukimas ašims. Ašies diktato mus ant viso Pacifiko pasaulio, bėti, kad panašiai kalba
našių
atsitikimų buvo
.
.
I Prezidentas Rooseveltas atidengia
“
Estai,
kaip
ir
lietuviai!
riai
pasirinko sau geriausią lai- Ir Japonija nerodė jokio palink- visi okupantai, ar jie būtų
šimtai.
ką parodyti visam pasauliui, kimo atsižadėti jos nedorą su- rusai, vokiečiai ar japonai.
“Dabar yra Lietuvą oku ir latviai, gerai žino, kad
rekordą Japonijos viliugystės ir
iš
nacių
jokio
teisių
pripa

jog Jung. Valstybės ir visas1 si vieni jimą su hitlerizmu.
----------------pavę vokiečiai naciai, ku
Vokietijos
Italijos
Sąmokslą.
žinimo
netenka
laukti.
Naujas Pasaulis buvo priskaity-Į “šių metų liepos mėnesį, Ja-’ • Tauragėje, kaip rašo
rie iš žmonių atima viską,
Lietuva, Latvija ir Estija
ką jie turi geresnio.
ti prie jų sugriovimo projekto, ponijos vyriausybė su Hitleriu ‘Deutsche Zeitung im Ost“Naciai vokiečiai įsako: atkurs savo nepriklauso- Aiškiame, faktais - paremta- užbaigti agresijos ir prievartos Tą jie darė 1940 m., kai Hitleris privertė Vichy, Prancūzijos land’, atidaryti vokiečių
žmonėms surinkti įvairių I mybes tik Demokratijoms me pareiškime įvykių,
.... kurie _ga- .pavojus,
. _ . kurie per ilgą laiką ir Mussolini užbaigė susidrau- valdžią, leisti Japonijai gabent kalbos kursai, kuriuos lanmaisto produktų. Žmonės Į pasiekus galutinės perga- lutinai įtraukė Jung. Valstybes grasina pasauliui, ir kurie da- gavimo sutartį su Japonija, k u- savo kariuomenę į pietinę Indo- ką 250 žmonių. Iš laikrašį karą, prezidentas Rooseveltas, bar tiesioginiai kerta Jung. ris žygis tiesiog kreiptas prieš Chiną, ir ji pradėjo siųsti jos čio sužinome, kad kursuomaistą suvežą į paskirtas'lės’
gruodžio 15 d., drąsiai kaltino Valstybių saugumą”.
Jung. Valstybes.
kariuomenę ir karo medžiagą se dėsto 5 vokiečių mokyJaponijos viliugystę ir Vokieti-; Prezidentas pradėjo savo do- “Japonijos strategija Pacifike tenais.
j tojai.

Lietuvos Žmonių

Kodėl Mes Priversti Stoti Į Karę

Britai Stipriai Laikosi Malajoj

jos sąmokslą už suardymą Ame- kumentą su trumpa istorija A- buvo teisinga kopija tos, kurią! Todėl gi pasitarimai tarp šios rm0 Jos glntllI “
kariuomenę
rikos pastangų palaikyti taiką, merikos santykių su Japonija Hitleris vartojo Europoje. Pra-; vald^ns ir Ja n valdžios bu nn° ^°S
karu
Jo pranešimas Kongresui, ku- nuo tada, kai ta šalis užsimez- sisukimu, apsupimu, gazdinimu .
i_ai ind°*Ghinijoj. Gruodžio mėn.
vo pertraukti.
pirmą savaitę nauji ginkluotos
Nušovė 100 Japonų Lėktuvų
ris sudaro karo Baltąjį Popierį, gč su vakarine civilizacija per įr galutinai, atakavimu kaimy-( Kreži fientas nuroct
Prezidentas
nurodo,
_______
, peržvelgė santykius tarp Ame- Commodore Perry nuvykimą nūs sukontroliuoti.' Kiekvienas! T rrezia®n^f nurodo, jog «« jėgQS
jėgos judėjimai parodė ”., ----sakė
Į toks
menesj prezidentas, “jog po priedanga
Londonas, sausio 26 — Kaune buvo susirinkę vo-rikos ir Japonijos nuo 1853 m., 1854 m.
toks pasisavinimas
pasisavinimas buvo
buvo nauja;
nauja
, ' .... *
.. ,se ,
r
J siūle atnaujinti derybas, ir ^ie derybų, atakai ant nepažymėtų
Praneša, kad Malajoj Bri kiečių nacionalsocialistų'iki juodojo sekmadienio gruo- “Įvykių kursas, kuris tiesio- pradžia kitam užpuolimui .
patarė, jog abiejų valdžių atsa- objektyvų buvo gaminami.
tų imperijos karo jėgos partijos nariai — Vokieti- džio 7 d. 1941 m., kada Japoni- gįniai vede prie dabartinės kri- Japonijos diplomatai, prezi- komos galvos asmeniškai suei“Aš greitai prašiau Japonų
, .
.
, .
nušovė daugiau kaip 100 jos piliečiai, gyveną Kau- ja be jokio perspėjimo užpuolė Zgg prasidėjo prieš dešimts me- dentas nurodė .stengėsi slėpti jų*. .
japonų lėktuvų, daugiau- ne.
Nacionalsocialistų mūsų salas Pacifike, ir prezipareiškė. “Nes tada, tikrus norus puikiai - skamban- J
°
SU V*r
Sa“ Y’ vyriausybės paaiškinti kodėl jie
Būčiau buvęs
neišpasa- ....
,
T ,
Y
r
didino savo kariuomenę IndoŠia laike pastarųjų dviejų! (nacių) partija Kaune tu- dentas visam pasauliui atidengė 1931 Japonija pradėjo ant dide- čiais žodžiais, kaip “nauja tvar-1,
- ...__ , j Kytai
Chinijoj”, pabrėžė prezidentas,
dienų.
rinti 285 narius. Susirinki-! Vokietijos - Italijos bendrus
skaiės jos dabartinę politiką ka Rytinėj Azijoj ', ir bendra!
pranese,
keliauti tukstancius <t., ,
..........
i Atsakymas įssisukmejantis ir
Spėjama, kad į Malają! mą atidaręs propagandos planus užvaldyti pasaulį.
i pergalėti Kiniją. Prasidėjo su gerbūvio sfera Didžioj Rytinėj
mylių pasitarti su Japonijos
... .. . ,. _ .. ...
r •>
gražiai skambantis. Pačiu laiku
pribuvo daugiau Sąjungi-šefas Lueth, o paskum von
“Tai yra rekordas, visai isto- invazija Manchurijoj, kuri bu- Azijoj”. Bet ką jie tikrai keti- J ’ *
imperatorium, kad tik pageri- T
... . ,
r
Japonijos veikimai dar spar
ninkų lėktuvų.
Fritsche skaitęs referatą rijai, tkuris bus skaitomas su vo <jaiįs Kinijos. Tautų Lygos no, sakė jis, “tai buvo pavergi- r
nus santykius . Bet norėjau ..
/
.....
../ciau ėjo.
Malajoj dabar smarkiai apie “Vokiečių uždavinius nusistebėjimu, liūdesiu, pasi-( Taryba ir Susirinkimas ant syk, mas kiekvienos tautos, kurią
gauti kokį nors patikrinimą is,
baisėjimu ir pasibiaurėjimu , jr pgj. įjgus ir sunkius mėnesius, galėjo į savo nagus pastverti ir
lyja lietus. Taigi kareiviai rytuose
anksto, kad iš to išeis kokis; “Mes tada nežinojome, kaip
sakė prezidentas, baigdamas sa- nenuilstančiomis pastangomis, praturtėjimas — ne visos Azituri braidžioti iki kelių
--------------nors sutikimas apie pagrindi- 'dabar žinome, jog įsakymai jau
purvyne. Bet jie pasiryžę • Šveicariečių laikraštis vo pareiškimą apie ilgą seriją' bandė Japoniją sulaikyti. Jung. jos, net ne Japonijos liaudies — nius principus . Mūsų valdžia buvo paduoti ir jau pildomi mus
neužleisti nei vieno colio “Neue Zuercher Zeitung” diplomatiškų derybų tarpe šios Valstybės rėmė tas pastangas”, bet karo valdovų, kurie pastvėsunkiai bandė išgauti tokį pati-, viliūgiškai atakuoti,
žemės priešui.
iš Berlyno praneša, kad o- šalies ir Japonijos.
“Bet visi taikos pasiūlijimai rė kontrolę Japoniškos valsty- krinimą iš Japonijos, bet be pa-f Prezidentas Rooseveltas priPriešas smarkiai puola landų
nacionalsocialistų! »Mes dabar esame kare”, pa- neatsuko Japoniją nuo jos tiks- bes.
sekmių.
‘minė jo “paskutinias desperaBritų imperijos karo jė- partijos vadas Mussert pa-; j-^iške prezidentas. “Mes kovo lo, ir ‘šitas barbariškas užpuo-; Šitokiu agresijos kursu, sakė Po tam, prezidentas sakė, —’tiškas pastangas susitaikinti su
tas centraliniame fronte, reiškęs, jog olandų tauta jame savęs apsigynimui. Mes limas’, pabrėžė prezidentas, prezidentas, Japonija privertė “kelios formulos buvo pasiūly-, Japonija, jo gruodžio 6 d., asgalėsianti dalyvauti “rytų kovojame apsaugoti mūsų tau- “nustatė pavyzdį ir modelį kur- įvairias šalis, kaip ir mūsų, lai tos ir diskusuojamos. Bet japo-' menišką pranešimą Japonijos
“Deutsche Zeitung im Europos plotų kolonizavi- tinę egzistenciją, mūsų saugu svi Italijai ir Vokietijai sekti kyti Pacifike savo apsigynimui
nų valdžia vis tęsė savo karo ir imperatoriui, ragindamas jį pa
Ostland” praneša,
kad me
stiprias ginkluotas jėgas ir milmo teisę jnūsų teisę džiaugtis Afrikoj ir Europoj’
pergalėjimo kursą. Paskutinis sistengti išlaikyti taiką. Gruo
palaiminta taika. Mes kovoja 1936 m. prezidentas sakė, Ja- žinišką dalį medžiagos, ką vis- japonų pasiūlijimas, pabaigoje džio 7 d., kuomet Japonijos am
me gindami įstatymų, tvarkos ponijos Valdžia atvirai susi vie- ką mes būtume vartoje prieš lapkričio mėn., nesiūlė jokio pa basadorius davė mūsų sekreto
ir teisingumo principus prieš nijo su Vokietija prisidėdama Hitlerį, tokio nukreipimo net grindo dėl ramaus susitaikymo riui ilgą formalį atsakymą į A
ĮVAIRIOS KNYGOS
pastangas nebuvusio žiaurumo prie Anti - Kominteminės Su- Hitleris pageidavo. Bet galų net nei laikiną sutvarkymą. Ne-'merikos pareiškimą priešas a
gale paaiškėjo, sakė prezidensugriauti tuos principus ir už tarties.
užilgo, kuomet pasitarimai vis takavo. Tas atakas”, sako pre
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para“
Šita
sutartis,
kaip
mes
visi
tas
.turėjo
būti
galas
įvykiams
dėti
ant
žmonijos
neapribotą
re

šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50
ėjo, pagal naujo Amerikos pa- zidentas, “buvo Japonijos tikras
žinome”, sakė prezidentas, “var-! Pacifike, kitaip karas, kuris apžimą
žiauraus
valdymo
per
ne

siūlijimo dėl lengvo ir plataus atsakymas, karo vadų pagamin
VALGIU GAMINIMAS.
Ai knyga labai tinkama
šeimininkėms, nes joje yra labai daug receptų,
apribotą ir nesuvaržytą jėgą”. diškai nukreipta prieš Sov. Są- supo visą Europą, praris ir ry- susitaikymo, Jung. Valstybės tas, ir aišku jog buvo pagamin
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
Kitos šalys, taipgi, preziden jungą, bet jos tikras tikslas bu- tus.
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina. ........ $1.00
FLIS.
sužinojo, jog Japonija vis stip- tas prieš kiek laiko”.
vo
įsteigti
fašizmo
lygą
prieš
“
Todėl
”
,
jis
sakė,
“
šiuo
metu
tas
sakė,
paskelbė
karą
Japoni

ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS .„__ ________________________ ______ $1.25
jai: Australija, Kanada, Kinija, laisvą pasaulį, ypatingai prieš — 1941 — bandydami taikiu
PILIETYBES KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
Costa Rica. Cuba, Dominiška Angliją, Prancūziją ir Jung. būdu išspręsti kilusius nesusi
DRAUGĖ DARBININKE,
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
!
Respublika.
Guatemala,
Haiti,
*
Valstybes
”
.
pratimus
Pacifike,
kuomet
dar
tiems patapti Amerikos piliečiu Si knygutė yra
platink du syk savaitinį laikraštį
labai naudinga įsigyti. Kaina tik......... „.............
25c.
Hondūras. Olandija, Nicaragua,, Po šituo susivienijimu Vokie- buvo progos, Jung. Valstybės
BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna
50c.
Naujoji Zelandija, Panama, EI tijos, Italijos ir Japonijos, pa- pradėjo diskusijas su Japonija”,
“Darbininką”
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS,
Salvador, Pietų Afrika. Anglija gal prezidento, scena parengta “Per devynius mėnesius, kūoparašė kun. Pr. Juškaitis. Kaina ....................
25c.
Jis yra tikras tavo draugas
ir Lenkija. Dar kitos mūsų kai neapribotai pergalėjimo kovai, met pasitarimai ėjo”, prezidenENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ................
10c.
ir
jis
nurodė,
jog
po
tam
Japotas
paaiškino,
“
Jung.
Valstybių
Tfokšti lairtiės ir teisybės — skaityk
myniškos šalys pareiškė jų so
GEGUŽES MĖNUO, Kun. Pr. žadeikis, labai gražūs
nija
žiauriai
nepaisė
Amerikos
valdžia
netik
dėmesį
kreipė
į
lidarumą
Jung.
Valstybėms.
kiekvienai dienai pasiskaitymai.
Kaina buvo
50c., dabar parduodame po__ _____________
25c.
“DARBININKĄ”
“šitos ir kitos taiką-mylinčios teisių ir civilizuotų standardų, savo legalius reikalavimus, bet
JONO KMITO EILES, buvo kaina $1.00, dabar ....
50c.
šalys kovos, kaip ir mes. pirma, ypatingai stumdama jos milita- ir į Japonijos ir kitų šalių,
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
i Jung. Valstybės tvirtai rėmė
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun.
kad padaryti galą Japonijos a- rinius veikimus Kinijoj.
Dr. J. Starkus. Kaina .................................. .......... $1.10
Pusei
metų........ .............................. $2.00
“Kaip Vokietijos, Italijos ir pagrindinius mažų tautų terigresijos programai, ir, antra,
VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų
Imant sykį į savaitę metams......... $2.00
užtikrinti teisę įvairiom tautom Japonijos jėgos vis vienijo jų torijų neliečiamybės principus,
tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina ........
35c.
Pusei metų ...................................... $1.00
ir žmonijai gyventi taikoje, pastangas per šiuos metus”, rėmė neįsikišimą į kitų šalių
saugumo ir teisybės sąlygose”, prezidentas priminė, “aš buvau vidujinius reikalus ,tėmė lygySu užsakymais kreipkitės —
Čekius ar money orderius siųskite:
įsitikinęs, jog šita kombinacija bę, lygybę komercijinių progų
sakė prezidentas.
"DARBININKAS"
“Šios šalies žmonės pilnai vie galutinai atakuos Jung. Valsty-- ir būdų, rėmė tarptautišką koo“DARBININKAS”
bes,
ir
vakarų
Pusrutulį,
jeigu
peraciją
ir
taikiu
būdu
išrišimą
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
ningi savo nusistatyme pašvęs
366 West Broadvvay,
South Boston, Mass. 1
ti mūsų visą tautinę galią ir vi tik bus pasekmingos kituose nesusipratimų.
są kareivinę jėgą ant visados kontinentuose. Jung. Valstybių “Bet paaiškėjo. su kiekvienu
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(Tąsai
(seniau buvo dalimi Azijos
Amerika ir Anglija da-1 žemyno. Per neišpasakytą!
•AINT JOSEPH'8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
bar yra daug maž tokioje metU _daugybę jūra is-(
■ntered aa aecond-claas matter Sept 12, 1815 at the post Office at Kostui padėtyje, kokioje buvo ca- gnauze tarpus ,r padarei
Ma— under the Act of March S 1870
rinė Rusija laike karo su salas; la ,Sai? Francsco;
aeeeptance for malling at speoial rate of poetage provided for ta Secuoo ll<»
Japonija. Tąsyk Rusija pasiekti laivu Manilą trunAct of October 8, 1817, authorized on July 12. 1918
buvo toli nuo karo fronto, kaaPle ‘rjs “va.tes. Lai8UBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINa
jomestic yearly____________$4.00
Amerikoje metams ..............
$4.v 0 Japonija ten pat. Dabar ™ Plaukdav°
sustodami
Domeetic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metama $2.0u
Voreign yearly _____________ $5.00 UžBieny metams ___ ________ $5.00 Amerikai ir Anglijai karo Pacifiko vandenyne eulinFcreign once per week yearly $2.50 Užaienyj 1 kart savaitėj metams $2.5*
vietos yra labai toli, už elos,e ir A“erlkai pnklauOARBININKAS
South Boston. Mas*
plačių jūrų, o japonai ten manuose siose salose
West Broadvvay,
Telephone SOUth Boston 2680
pat. Tai va kodėl Japonija Havajų, Midway. \ ake ir
dabar "mandravoja”.
Gu^“- Kad. smukdyti Amenkos susisiekimą su FiKad artimumas gelbsti iįpįnaįs> japonai pirmas
Japonijai, tai aišku. Bet jajktas buvo pagrobti miMieste Muenstery, Vokietijoj, gyvena uolus ir hetiek iėgT’paiHaponus n5tas
' fr.pagIiobe> ls'
raiškas Vyskupaas Klemensas Augustas Von Galen, !atgirado įjį gW tokius k v"so Ftapinų^os už
kurs drąsiais pamokslais viešai isparodoJr pasmer- smūgius drožti AngIijai ir
400
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------- by---------

Nežmoniškas Nacių Elgesys

. ,
.S. ■.
Jung. Valstybių valdžia turi daug įvairių specialistų mekanikų vyrų
eilėse, bet vyrai reikalingi sunkesniems darbams atlikti, taigi yra moki
namos savanorės merginos bei moterys, kad pavadavus vyrus. Štai vaiz
•
w•
••
*
VV
■ — •»
a .
v •
■•
I
Tai daug maž tiek. kiek
das parodo kaip vyras aiškina merginai meną, kaip suveldinti aluminius.
siog šiurpulingai nežmonišką Gestapo užsimojimą penki metai, kai ji kariau- užima Julija arba šios A_______________________
likviduoU bei žudyti “neproduktyvius” Vokietijos pi-ja 8U beginkle Kinija ir jos
merikos vaUiybės:New kaitrų ten nebūna.‘Tempe-'salos priklaus! Ispanijai, niečių gyvenimo šakose,
lieeius. Pne jų pnskąitomi seni, paliegę zmones ir ne- neparklupdė. O čia dabarYork New jerSey, Penn- ratūra retai kada iškyla Kai 1898 m. Amerika susi- Ispanų kraujas ėmė maipagydomi ligoniai Kadangi Vokietijoj dar tebeveikia atsisuko prieš tokias ga- syivania į. Delaware.
aukščiau šimto ir retai že- rėmė su Ispanija, tai Ame- šytis su filipiniekių krauistatymai, pagal kuriuos žmogžudžiai turi būti bau- hngas tautas ir jos neatsiDidžiosios
turiauk. mįau
deši
rikos ,ai p J vadovystė_ ju. Ispanų - filipiniečių dadziami mirtimi, tai tie neproduktyvus piliečiai is- laiko. Tas parodo, kad Ja- štų kalnų ir ugniakalnių. nių Naktys būna vėsios ir ie admirolo Dewey, nu-bar rokuojama esą apie
gabenami į kokias nežinomas vietas ir tenai nužudo-, ponija šlepe _ savo karines Vieno ugaiakainio smar- teikia patogų atilsj_ Auk- plaukė prie tų salų ir ten 200,000.
mi. Kad nebeliktų jokių įrodymų, jų kunus tuojau su- jęgas ir s ePe savo p anus. kus išsiveržimas ivyko ščiausiųjų kalnų viršūnės nugalėjo jūrų ir žemės is-!
G-s
deginama. Juos žudoma ne už kokius nusikaltimus,
savo jėgų nesiunte j 1911 m ? antro 192g m. apdengtos amžinu sniegu, panų jėgas. Po to karo A-!
(Bus daugiau)
bet tiesiog kaip nebreikalingą valstybės apsunkinimą, inijos gi ūmas, o i uze TąSyk> kaip valdiški žiūro- Filipinuose yra trys me- merika Filipinų salas pasi '
nes jau nebegali dirbti ir tuo būdu neturį teisės gy me e etą svar nj pro i - Vai apSkaičiavo, ugnies iri tų laikai: karštas, kurs ėmė į savo rankas,
Pietų Amerikoje Kelionės
ir svarbiuosius pajų- granj stulpas .buvo iškilęs prasideda kovo vidurvie ir
venti. Bet koks nacių gydytojas turi teisę spręsti apie cijų
rinius miestus. Karines jė- 20 mylių j padangęs.
| ?ęsiasl fki birželf0 ”žne. FiliPin» salos ispanams
Įspūdžiai
jų neproduktyvumą. Nuo to nuosprendžio negali iš
gas taupė kam kitam.
1 v
buvo patekusios dėlto, kad
Manila, Filipinų sostinė, šio vidurio; po to seka ly- garsusis Ispanijos kėliau- Parašė Kun. J. Paškauskas
gelbėti joks teismas, nes “neproduktyvieji” tiesiog iš-' Ką Jaoonija padarė Ki
nyksta, nepalikę jokio pėdsako._ Jų pelenus vėjas išatžvilgiu ffal te ren. guli prie jūros didelės į- tingusis sezonas ir tęsiasi tojas Ferdinandas Magela Knygutė labai įdomi ir verta
įlankos angoje iki spalių m. pradžios; po
a. j 4.
,
m - • kiekvienam įsigyti. Kaina tik
sklaido. Drąsusis Vyskupas mėgino skųstis valdžiai giagi pa(įaryti Hitleris So- lankos.
, . , * ,
i*
Vi- nas atrado tas salas. Tai j- 25c.
Užsakymus siųskite: “Dar
randasi dvi salos — Cabal- to seka penkių menesių vekQ kovQ
Reiš
ir ieškojo visokių priemonių toms baisenybėms su- vįetų Rusijos atžvilgiu
bininkas
”, 366 W. Broadway
lo ir Corregidor. Ant abie- sus sezonas. Balandis ir
stabdyti, bet jo pastangos nuėjo veltui. Be abejo jis F|L|pĮNU sALg
kia netrukus po Amerikos So. Boston, Mass.
jų salų randasi tvirtovės, gegužis yra karščiausi mė- Vadimo“““kUgeU^s“^^
turėjo įrodančių faktų, nes kitaip nebūtų išdrįsęs su nin,,MAc
fcunos dabar yra didžiau- nėšiai, o rugpiutis ir rug- mutinis apke]iavo apPnk
tokiais apkaltinimais viešai išeiti.
r _..
v. .
.
“Neproduktyvūs žmonės! — sako Vyskupas Von Filipinų salos nuo šiau- šia atspirtis pnes japonus, sejis — slapiausi.
v - žemės kamuolį ir faktiškai
Hit Them Where it Hurts
e
Galen. — Gal būt. Bet ar gi dėl tos priežasties jie jau rčs ! pietus driekiasi apie orregi or yra
esmoji
asi.
o en ir žemes jroda kad žemė
yra apsnebeturi teisės vvvent’ Ar vi if.s ir aš turime teise tūkstantį mylių. Jose gy- sala ir labiau apginkluota, drebejimų. Smarkiausias
MagPianas įasiekes
.... BUY BONDS!
nebeturi teises gyvent. Ar gi jus ir as turime teisę
milijonu žmo- Ta sala, japonams bus ant- žemės drebėjimas buvo 2.
Magelanas pasiekęs
gyvent tik tol, kol galime būt produktyvus, ar verMokslo
Z s^. ras Port Arturas.
Maniloje birželio 3, 1863, Fd*P‘nu aalas, buvo issečiau kol kiti mus tokiais nrin
azins ?. Jei iš tmsų
tiesu pn
Dri- jama ka<J kadajse
j M y
P
j-ix
, , j
dės su buriu
savo jūreivių.
pripažins
FiUpinai
šatų kraštų kada dėlto
griuvo katedra,
Vietiniai
gvvento
'1ai aUi.
imtume tą taisyklę, kad neproduktyvūs žmonės
salos jungėsi su didžiosio- juostoj,
netoli
ekvato- gubernatoriaus rūmai ir vius nenrietelinsrai pasiti
nužudyti, tai bėda tiems, kurie susilaukia senatvės, ir mis olandų salomis pietuo- riaus. Ten viešpatauja am— daug kitų žymių pastatų.
tiems, kurie dirbdami krašto turtui ir gerbūviui, ne- se ir japonų salomis šiau- žiną vasara, bet didelių Filipinų žemė tiek der- ko ir įvyko susirėmimas,
...
..... kuriame Dats vadas Magev
T.,
tenka rankų, kojų ar šiaip jau sveikatos. Jei bet ko- reje. Tos visos salos dar slegiančių ir varginančių linga ir juros aplinkui ir ,
J •
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lapas žuvo. Likusieu mreikiam piliečiui bus valia žudyt savo kaimynus, tai dė------------------------------------------------------------------------------

ja mūsų narsiems kariams, kurie grįžo į tėvynę su- mių susilauksime... Deja vokiečių tautai, jei mes viežeisti, susirgę ir sužaloti. Tuo būdu nevienam iš mūsų šai paneigsime tą šventą įsakymą: Neužmušk!”
gyvastis nebus pilnai patikrinta. Juk paskirtoji vai-!
Ne vien tik viršminėtomis žudynėmis Vyskupas
džios komisija bet kokį žmogų gali įskaityti į nepro- Von Galen nacius apkaltina. Jiems dar gi prikaišioja
duktyvių sąrašą, jei tik sauvališkai išspręs, kad jis viešą vagystę, kurią jie diplomatiškai vadina konfisjau nebevertas gyventi. Nė policija negali jo išgelbėti, kacija. Primeta nemoralumą, jaunimo tvirkinimą,
nė teismas tų žmogžudžių nuteisti. Kas tada gali pa- kietą, beširdį auklėjimą vaikų, kuriems iš pat mažens
sitikėti tuo gydytoju, nuo kurio pareina spręsti, ar Ii- skiepyjama atkaklų tėvams pasipriešinimą, ir, kas
gonis yra neproduktyvus, ir kaipo tokį mirtin pa- yra viso blogio priežastimi, — bedievybę.
smerkti? Jei ta pasibaisėtina teorija bus įgyvendinta,
Liūdna vaizduojasi ateitis tautoms, kurias valdo
tai negalima nė įsivaizduoti, kokių apverktinų pasek-, sukietėję bedievybėj diktatoriai...
K.
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KALBŲ PER RADIO RINKINYS
Išvertė iš Anglų kalbos

„ A. V. Atkočius

Septintasis Žodis - Godumas
“Tėve į tavo rankas aš atiduodu
savo dvasig".
Žmogus, kuris perdaug myli turtus, yra
nugalėtas žmogus — štai bloga apmaina: jis
galėjo įsigyti dangų savo duosnumu, bet jis
dabar tik turi pasaulį. Jis būtų galėjęs turėti
savo sielą išganytą, bet jis ją pardavė dėl
materialinių daiktų. Kupranugariai greičiau
pereis per adatos skylutę nei godieji per
dangaus vartus. Beabėjo lengva smerkti tur
tuolius, betgi mūsų pasaulyje šiandien per
daug randasi tokių, kurie taip daro. Mūsų ekonomiški sukilėliai tai daro, nes jie pavydi
turtuoliams, ne dėlto, kad jie per daug yra įsimylėję į savo turtus, bet visai dėl kitko. Netaip su mūsų Viešpačiu. Jis — kuris pasmer
kė turtuolį Dives ir tą kitą žmogų, kuris įsa
kė statyti didesnes daržines tą pačią dieną,
* - -r ? * •; - *

kurioje jis mirs — įgyvendino savo mokslą.
Ne ligoninėje, ne dideliame name, ne mieste,
bet tvartelyje Jis gimė — ten gi Jis padarė
nužengimą į pasaulį, kurį Jis sutvėrė. Ne su
pinigais Jis užsidirbo daugiau pinigų, bet
dirbdamas kaip dailydė. Jis užsidirbo savo
pragyvenimą su dvejais primityviniais įran
kiais: medžiu ir kūju. Per tris metus moky
mo Jis negalėjo pasisavinti nei stogo: “lapės
turi urvus, paukščiai savo lizdus, o Žmogaus
Sūnus neturi kur galvos priglausti”. Jo mir
ties valandoje Jis neturėjo jokio turto, kurį
galėtų palikti; savo Motiną pavedė Jonui, sa
vo Kūną — uolai, savo Kraują — žemei, ir sa
vo drabužius — žudytojams. Nors jau viskas
atimta, Jis vis dar tebėra neapkenčiamas ir
Jo neturtas turėtų duoti atsakymą tiems,
kurie sako, kad tikyba turi būti neapkęsta,
nes turtų ieško. Tikyba yra neapkenčiama,
nes yra tikyba, ir turtai tik priežastis, kad
išvarius Dievą iš pasaulio. Kai mūsų Vieš
pats mirė nebuvo nesusipratimų apie Jo pa
likimų raštą, nebuvo ginčų kaip Jo turtas
suskirstyti, nebuvo teismo bylos. Jis buvo
visko atsižadėjęs atlyginti godumo nuodėmę,
ir tik pasiliko vieną dalyką sau, kuris nebu
vo žemiškas siela. Su didžiu šūkiu — tokiu
galingu — kad Jis išlaisvino kūną ir taip pa
rodė, kad Jis atidavė savo gyvybę, o ne kad
ji buvo atimta, Jis šaukėsi: “Tėve į tavo ran
kas aš atiduodu savo dvasią”.
Šūkis nuskambėjo per tamsybes ir išny
ko tolimuose pasaulio kraštuose. Pasaulis yra išradęs visokių trukšmų nuo to laiko, kad
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Filininu salose civiliu a-' Pirma isPani* kolonija
merikiečiu gyvena anie Filipinuose buvo įsteigta;
10.000. Kiniečiu, isnanų ir -^65 m. Nuo to laiko praiaoonu anie 150,000.
sidėj° Filipinų salose nauFILIPINŲ

PRAEITIS

'ja gadynė. Filipiniečiai iki
^to laiko buvo puslaukiniai

Ipagonai. Ispanų misijonieFilipinų salos Amerikoj riai pradėjo skleisti krikšmažai tebuvo žinomos iki čionybę. Ispanų kultūra ė1898 metų. Iki tų metų tos mė atsiliepti visose filipi-

tą šūkį panaikinus. Žmonės užsiima su niek
niekiais, kad jo neišgirstų, bet per miglą ir
miestų tamsybes, ir nakties tylą, tas šiurpu
lingas šūkis skamba visų žmonių ausyse, ku
rie nenori jį panaikinti ir jie besiklausydami
randa du pamokinimu: 1) ko daugiau prisiri
šimo prie pasaulio mes turime, to sunkiau
mums bus numirti; ir 2) mums niekados ne
buvo skirta būti pilnai patenkintiems šioje
ašarų pakalnėje.
Kiekvienoje draugystėje, širdys auga ir
susijungia viena su antrąja, net taip, kad ro
dos dvi širdys virsta viena su viena mintimi.
Dėlto persiskyrimas yra toks skaudus; nėra
dviejų širdžių persiskyrimas, bet lyg viena
širdis draskoma į gabalėlius.. Kada žmogus
nepaprastai įsimyli į turtus, jis ir turtas au
ga ir didėja sykiu, lyg medukas augantis pe
plyšį akmenyje. Mirtis tokiam žmogui yra la
bai skaudi, dėl jo materialinių daiktų prisiri
šimo. Jis turi tiek daug dėlko galėtų gyventi
ir, rodos, nereikėtų jam mirti; mirties valan
doje jis virsta skurdžiausia elgeta didžiau
siame neturte, nes jis nieko neturi ką galėtų
neštis su savim. Jis pervėlai sužinojo, kad jis
gyveno ne sau, bet tiems daiktams — o tur
tas yra beširdis ponas. Per gyvenimą turtas
neleidžia žmogui apie kitką pamąstyti kaip
tik save kaip didinti. Dabar žmogus randa,
kad tik užsiimdamas pripildymu savo kluono
— jie niekuomet nebuvo tikrai laisvas išsi
gelbėti vienintelį daiktą, kurį gali su savim
neštis į amžinąjį gyvenimą, jo sielą. Kad įsigyjus dalį žemiškų daiktų, jis prarado viską;
* z. '
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Make no mistake—this is a life
or death struggle. Men are dy-

ing in your defense. Dying tnat

America may be safe!
Give our flghting men the
guns, the planes, the tanks they
need! Bonds buy bombs. Ev
ery dime, every dollar you put
into Defense Bonds and Stamps
is a blow at the enemy. Hit them
where it hurts —buy bonds!
Bonds cost as little as $18.75 up—
stamps as little as 10 cents up.

jis laimėjo dalį žemės — dabar tereikės tik
šešių pėdų iš jos. Kai milžinas, patekęs į prie
šų rankas, pririštas 10,000 virvių prie 10.000
stulpų daugiau neturi tikros laisvės ir jis tik
galvoja apie tą, ką jis paliksiąs. Užtat, mirtis
godiems turtuoliams yra tikra sunkenybė.
Priešingai, kai prisirišimai prie pasaulio
yra mažesni, atsiskyrimas daug lengvesnis.
Kur mūsų brangenybės ten ir mūsų širdis.
Jeigu mes gyvenome dėl Dievo, tada mirtis
yra išsilaisvinimas. Pasaulis ir jo brangeny
bės yra narvelis, kuris mus laiko uždaręs —
o mirtis atidaro jo duris, per kurias mūsų
siela išlekia į kelionę prie josios Numylėtojo,
kuriam ji vienam gyveno ir dėl kurio laukė
mirties. Mūsų galia atsižadėjimo yra dides
nė kai mūsų galia turėjimo: mūsų rankos
negali apgriebti visą pasaulio auksą, bes mes
galime panaikinti tokius norus. Mes negali
me pasisavinti pasaulį, bet galime jo atsiža
dėti. Už tat siela su neturto įžadu yra dau
giau patenkinta nei turtingiausias šio pasau
lio godulys, nes antrasis neturi to, ko dar
nori, o vienuolis nieko nenori — net beveik
galime sakyti, kad vienuolis turi viską ir yra
pilnai patenkintas. Toks sielos neturtas, iš
keltas į aukščiausį laipsnį, padarė mūsų
Viešpaties mirtį taip lengva. Jis neturėjo jo
kių prisirišimų prie pasaulio. Jo brangenybės
buvo su Tėvu ir Jo siela pasiekė dvasišką pa
traukimo įstatą. Auksas, kai žemė krinta;
labdarystė, kai ugnis keliasi: “Tėve į tavo
rankas aš atiduodu savo dvasią”.
(Bus Daugiau)
* I

Antradienis, Sausio 27, 1942

Iš Šešėlių - Į Šviesą
(Dievo keliai, ne mūsų ke- j malonių jau esu praradęs.
Žūti. Iki nusidėjėlio paskuti Jau buvau užmiršęs, koks
nio atsidūsėjimo,
kantrus, skaidrus džiaugsmas atei
gailestingas Kristus vis lau na tam, kurs myli Dievą,
kia jo širdies atsivertimo. Pa kurs stengiasi surasti Jo
skaitęs apie žymaus šių die jo Valią ir ją pildo, kurio
nų žurnalisto, Edvardo Do- sąžinė švari, kuris vis vyherty sugrįžimą į kat. Bažny- liasi Dangumi, kurs džiaučią, buvau stačiai sužavėtas giasi kūdikišku pasitikėji
švelniu Dievo Malonės veiki mu į Dievą, kurs moka sa
mu nusidėjėlio širdyje.
Ma vęs išsižadėti. Slinko pro
nau, kad šio žmogaus patyri- mane kiti šiurpulingi vaizmas bus nevienam įkvėpimo dai; Štai klūpuoju prie sašaltinis. Leisiu jam pačiam vo tėvo karsto, paskendęs
kalbėti).
- savęs paniekinime ir gėdo-

“1935 metais laikraščio
^ėl savo nuodėmių. Štai
redaktorius įsakė man ap- ta Jucx^a beviltis apgaubia
lankyti C. Coughlin-ą, pa- mano sielą, kai mėginu
garsėjusį savo ugningo- me^stls
say?. sunkiai
mis kalbomis per radiją, sergantį sūnų. Tiesa, asaMat,
turėjau
parašyti ro* vllSė ™ano akls„.
straipsnį apie jį ir jo veiki- nak^i viešbutyje, tačiau
mą. Tačiau, kun. Coughli- Jas Pagimdė ne gailestis
nas manęs neprisileido ir uz Praeities subedievejimą
tiek! Praėjo dvi savaitės, o?r pasiryžimas sutvarkyti
aš vis tebelūkuriuoju Dėt- savo gyvenimą, bet tos
roit-o mieste, skaityda- knreos Srozis » žavingu
mas to kunigo raštus įr^masrinkdamas medžiagą apie'
Stengiausi, bent, taip
jo gyvenimą. Vieną dieną. sau išsiaiškinti, bet negapradėjau galvoti apie jo iėjau sau įsitikinti, kad tik
Globėją — Šv. Teresėlę ir dėl to mano ašaros byra.
pagaliau nupirkau knygą Tai_gį» nors Įr nenorėjau
apie josios gyvenimą.
tikėti, tą naktį pamačiau
“Tą naktį savo viešbuty- šviesą ir toj šviesoj pamaje begulėdamas lovoje, pasave, pradėjau verkti,
ėmęs tą knygą, pradėjau Supratau tada, kad Šv.
ją skaityti. Buvau manęs, Teresėlė buvo man numekad peržvalgęs ją trumpai, tus vieną iš jos stebuklingreit užmigsiu. Tačiau, g4 rožių. Aplaistęs tą gėlę
juo daugiau skaičiau apie savo ašaromis, žinojau,
tą nepaprastą mergaitę, kad ji tikrai žydės — tatuo labiau buvau sužavė- čiau širdyje
nenorėjau
tas ir giliai sujaudintas, sau taip įsitikinti. MaNėviena knyga iki šiol ne- niau, kad dar nepasiruogalėjo manęs taip paveik- šęs sugrįžti į Bažnyčią,
ti, kaip šis paprastas, kuk- Juk per toli buvau nuo jos
lūs, gražus aprašymas sa- pasitraukęs! Tikėjimas vivo sielos įspūdžių parašy- siškai manyje užgeso. Bū
tas pačios Teresėlės.
čiau veidmainys, jeigu da“Kad tik aš taip galėčiau bar grįžčiau. Tokiais išverašyti! Kad tik aš taip gy- džiojimais kankinaus visą
venti galėčiau! Negalėjau naktį. Saulės šviesus spinužmigti. Praeities gyveni- dūliai, pagaliau, išvaikė tą
mo vaizdai kilo prieš akis. sužavėjimą, kuriuo MažioBuvo laikai, kada aš irgi ji Gėlė užbūrė mane. Pri
pažinau Dievo meilę. Jau- siminiau, kad man reikėjo
nystės dienose daug esu būtinai kaip nors tą dieną
svajojęs apie kunigystę, pasimatyti su kun. Cough
Džiaugsmas imdavo ma- linu. Tą ryt man pasisekė
ne, kada galėdavau tar- nors ir labai keistai, panauti šv. Mišioms. Sulau- siekti savo tikslą. Kun.
kęs tryliktų metų, nore- Coughlinas nors ir buvo
jau įstoti
vienuolynan malonus man, vistiek užsiir tapti šventuoju.
spyręs nenorėjo man pa“Kas, tat, atsitiko man pasakoti apie savo veikiužaugus? Tapau garsiu mą. “Dėl to, kad tu kataližurnalistu, apleidau tikėji- kas”, jis rūščiai man tarė,
mą. paskendau nuodėmių “buvai manęs, kad lengva
purve. Skaudu man darėsi išgauti iš manęs viską—”
ir koktu. Ne, nemanykite,
“Pertraukęs jo kalbą aš
kad aš tą naktį atsiver- jam tada paaiškinau, kad
čiau! Nenorėjau tada, kaip aš esu apleidęs Katalikų
sūnus paklydėlis grįžti į Bažnyčią. Jis didžiai nutėvo namus. Tačiau giliai stebo ir tarė: “Jei tu prižapradėjau jausti, kiek daug dėsi eiti išpažinties ir pri-
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KONCERTAS
JORDAN HALL
Huntington Ave. ir Gainsboro St., Boston, Mass.
SEKMADIENĮ,

Vasario - Feb. 8 d.. 1942
3:30 vai. po pietų
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Art. Apolonija Stoškiūtė (Polyna Stoska),
pasižymėjusi savo dainavimu ir vaidinimu Europos operose. Ji turi dra
matinį soprano balsą. Art. Stoškiūtei akompanuos įžymus pianistas Arthur McArthur.
Dalį programos išpildys pianistas T. Marier ir vyrų kvartetas, muz. Ra
polo Juškos vadovybėje.

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

imti šv. Komuniją ir lan nigas pasakė, kad žmona pirma norėčiau priimti
kyti šv. Mišias kas Sekma ir aš gyvenam nuodėmėje. Krikštą Kat. Bažnyčioje”.
dienį, aš tau papasakosiu Už tai ir supykau ir pasi “Po šito pasikalbėjimo
apie save ir savo veikimą”. dariau atkaklus. Žmona su savo mylimąja žmona,
Žinoma, pačiam tada teko eidavo, tačiau, su manim nuvažiavę į Kaliforniją akrustelti iš didelio nuoste- Bažnyčion kas Sekmadie tostogoms, apsigyvenom
bio. Vis dėl to davėm viens nį, nors ji išpažino Protes kalnuose.
Vieną gražią
kitam ranką — prižadė tantų tikėjimą. Laikui bė dieną mano žmona gerai
jau. O jis man papasakojo gant ji man sakydavo: nusiteikus, linksmai šyp
kas man buvo reikalinga “Vistiek ten tavo Bažny sodama išėjo, viena, kopti
sudaryti įdomų straipsnį. čioj yra kažkas, ką aš my į kalną. Kalnai žaliavo.
Buvau ištikimas duotam liu. Negaliu geriau išsiaiš Dangus mėlynavo. Paukš
jam žodžiui. Ėjau išpažin kinti. Ten randasi ramybė. čiai linksmai
čiulbėjo.
ties, bet negavau išrišimo, Nepažinau tokios sielos Saulės spinduliai visą
dėl to, kad buvau ėmęs' ramybės pirmiau. Vien tik gamtos gražumą šiltai
SPECIALĖ VAIKUČIAMS MALDAKNYGĖ
šliūbą nekatalikų bažny-: tavo Bažnyčioj mano sie glamonėjo. Ji išėjo apie
'Darbininke'' dar galima gauti Lietuvoje čioje. To nežiūrint, lan-; la paskęsta ramybėje. At pirmą vai. po pietų. Užtek
"Maldos" bendrovės išleistą vaikučiams pritai kiau šv. Mišias kas Sek sisėdu suole, užsimerkiu, tinai jai laiko buvo užkop
kintą maldaknygę: "JĖZAU PAS MANE ATEI madienį, nors ir pradžioj imu melstis ir nusiramina ti kalną ir sugrįžti prieš
keistai jausdavaus, mano širdis”.
šešias. Laiko jai net buvo
KI". Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai labai
lyg koks veidmainys. Ma-' “Tomis dienomis mes a- atsisėsti kalno viršūnėje
vaikučiams lengvai suprantamu būdu paaiš nyje nebuvo jokio ypatin
dažnai ir ilgai kalbėda ir beilsintis paskęsti ty
kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai go pamaldumo. Ėjau Baž bu
vom apie Kat. Bažnyčią, lioj maldoj ir svajonėse.
kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip nyčion ne Dievą garbinti, Tikėjimo tiesas, stebuklus “Vakaro tamsūs šešėliai
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš bet kad išlaikyčiau duotą ir pan. Kiek galėjau, sten tyliai slinko nuo kalnų —
jį žodį. Ilgainiui tas jaus giausi jai viską išaiškinti. o ji dar nesugrįžo namon.
ku.
Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirve- mas pasikeitė. Seniai iš Nekartą ji man tardavo: Pamąsčiau sau: “Ji gal
moktos maldos sugrįžo “Norėčiau būti katalike, truputį ten po medžiais
laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas. man
į atmintį. Seniai gir
Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią dėtos giesmės aidėjo ma tačiau negaliu tikėti ir ne užsnūdo”. Jau pasidarė vi
imti šliūbą prie kat. sai tamsu. Didžiai susirū
knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbą no galvoje, žodžiu, atėjoj noriu
kunigo. Negalėčiau to pa pinęs skubiai pradėjau lip
ir vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė laikas, kada labai norėjau kęsti”.
ti į kalną jos ieškoti. Liūd
nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda visiškai sugrįžti į savo Tė “Bet negalėsi būti kata nai aidėjo mano balsas iš
vo Namus, bet negalėjau, like, jei nepataisysim šliū gąstingai šaukiąs jos var
rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.
nes vis atidėjau kas svar bo Kat. Bažnyčioj”, jai at dą. O ji vis man neatsilie
Užsakymus su money orderiu siųskite:
biausia: būtent, pataisyti sakiau.
pė. Tuojaus pranešiau po
•
"Darbininkas"
Kat. Bažnyčioje savo ne “Gal kada nors vėliau licijai. . * Po ilgų širdies
į 366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass. gerą šliūbą. Mat, man ku taip įvyks”, ji atsakė, “bet skausmo' pilnų valandų at
!Z

rado ją negyvą giliame ESTIJA ATŠAUSIANTI
griovyje šalia tako. Viskas POLITINE SANTVAR
rodė į netikėtą nelaimę —
KĄ
siauras, vingiuojąs takas
labai arti gilaus griovio — • Lietuvos
gyventojai
užkliuvo koja už medžio perspėti,
kad peržengti
šaknies — puolė, o čia pat Vokietijos sieną be nusta
griovis ir mirtis.
tytų pažymėjimų drau
“Ji užmigo maldoje”, džiama. Prasižengę prieš
mąsčiau sau liūdnai tebe- šią tvarką bus suimami ir,
žiūrėdamas į jos išblyšku- ke to, baudžiami teismo.
sį veidą”, ir atsibudo gar- • Vokiečiams
simpatibėje”. Kunigas vėliau atė- zuojąs švedų laikraštis
jo aplankyti mane tyliai “Aftonbladet” paskelbė inpaskendusį
skaudžiame formaciją iš Helsinkio, pa
nuliūdime.
remtą žiniomis iš Talino.
“Krikštas yra trijų rū Pasak laikraščio, karinė
šių”, švelniai aiškina J1S administracija
Estijoje
man. “Žmogus bus išga pasiliksianti iki pavasario,
nytas, jei bus apkrikšty po to gi Estija vėl, esą attas vandeniu arba krauju, gausianti tą politinę san
kaip tai kankiniai, arba;tvarką, kurią ji turėjo
geidimu: būtent, kada pa- prįeg rusų invaziją. Esą,
reiškia norą priimti tą Sa- jau ir dabar Estija užikramentą. Otavo žmona, mantį ypatingą padėtį Pajuk,
norėjo hnti
būti katalike! baĮtįj0 kraštų tarpe: visi
-mlr nnrpin
Ištiesų, vakar geras Gany seni estų įstatymai ten vėl
tojas, ieškodamas pakly gaiioją ir komunaliniai or
dusios avelės, vaikščiojo ganai ten veikią nor maliai.
kalnuose, kai ji puolė ir Estija turinti ir savo poli
paėmęs ją į savo glėbį, nu ciją bei šaulius. Priežastie
nešė ją namon.
dėl kurios Estija nau
“Jos kūną parvežėm į Či jantis kitokia padėtim.
kagą ir palaidojom. Po ke negu Latvija, ir Lietuva,
letos dienų sugrįžome ^glūdinti tame, jog vokieNew Yorko miestą. Tenj^įai įvertinę labai aktyvų
tylioj gatvėj suradau ma estų dalyvavimą krašto
žą bažnytėlę ir ten jau- kovose prieš bolševikus,
kiuose
šešėliuose
prie Estų kariniai daliniai visą
klausyklos laukė kunigas laiką vedę kovas greta ginišgirsti mano nuodėmes ir klo brolių - vokiečių, o estų
suteikti
man išrišimą. savanorių būriai užėmę
Dieve! Kaip ilgai jis ten Dorpato dalį dar prieš vo
belaukė manęs! Suole nu kiečių atėjimą. Miškuose
žemintai palenkiau galvą ir balose šiaurinėje Estijos
ir sutrinta širdimi nagri- dalyje estų karininkai sunėjau savo sąžinę. Koks darę partizanų
grupes,
geras, koks gailestingas trukdžiusias rusams gamano Dievas! Išsigyniau, benti transportus ir, pro
Jo, kaip Petras, pardaviau gai pasitaikius, puldavuJį už pinigą, kaip Judas. sias atskirus rusų daliNorėjau Jį užmiršti, pa- nius. Gyventojų pasyvus
niekinęs Jį, ilgai prieši- pasipriešinimas visą bolnausi Jo malonėms. O ne- ševikų valdymo laiką irgi
žiūrint mano niekšišku buvęs labai stiprus. Apie
mo, štai Jojo išrinktas at 10,000 civilinių tremtinių,
stovas — kunigas tyliai, išgabentų į Rusiją, jau sukantriai laukia man su-'grįžę Estijon, kai vokieteikti gailestingumo Kris- čiai užėmę
vietas, kur
taus šventu Vardu! Paga-{ tremtiniai buvę išgabenti.
liau nuvarvėjo ant mano i
--------------vargšės sielos Kristaus iš-! Šio gyvenimo laimė sleganingas Kraujas ir nuva- pia savy kančių bedugnę:
lė ją skaisčiai nuo visų dė- atkasei laimę, tuoj išsivermių. Koks aš dabar lai-Iže ir kančių šaltinis,
mingas! Kažkodėl man pa- •

sirodė, tą vakarą, lyg kad
Mažoji Gėlė stovėjo labai
arti
manęs ir didžiai
džiaugėsi mano atsiverti
mu. Mums sakyta, kad
džiaugsmas
viešpatauja
Danguje nusidėjėliui su
grįžus”.

Leiskite
man pridėti,
kad taip pat ir čia ant že
mės atėjo didelis džiaugs
mas, kurio šis nusidėjėlis
dar iki šiol savo nelaimin
game gyvenime nebuvo
ragavęs.
Kun. Pr. Aukštikalnis, S. J.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelėje
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
lyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina

35c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilps
ta vakarų programas prakalbčlių, monologų,
dialogų ir deklamacijų. Kaina .................................... 30c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3
moterys. Kaina .........i........... ........................ -.......................

15c.

KNARKIA PALIEPUS, 1-no akto komedija. Sulie
tuvino Gineitis. Vaidinime dalyvauja 3 vyrai
ir 1 moteris. Kaina .................................................
...... 15c.

UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS,
3 veiksmų
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina

25c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys
asmenys. Kaina ..................................................................

30c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė'ginimas”. Kaina ...........................
............ .....................

15c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"
366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.
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Paminėjo Gedimino Mirties Sukaktį

• Poetas Antanas Miški dradarbiauti su krikščio
sutriuškinti militarizmą,
nis per Kauno radiją skai niškuoju pasauliu. Jis kū
karo ponų užkartą paverg
tė paskaitą "600 metų nuo rė istoriją nevien kardu;
toms tautoms — išlaisvin
Gedimino mirties”. Prele jis įkūrė Vilnių, kur turė
ti pavergtąs tautas — įgentas charakterizavo Di jo bujoti kultūra. Naujoje
steigti laisvę žodžio, lais
dįjį Kunigaikštį,
kaipo Lietuvos sostinėje buvo
da
Japonai,
fašistai
ir
navę
religijos,
laisvę
skurdo
į plataus valstybinio mąsto leista veikti ir vienuoliams
Amerikos žmonių dvasinė nuotaika niekada nebu- c*a* Pradėjo savo krauju- ir laisvę nuo baimės, visur
vyrą ir pirmąjį Lietuvos bei statyti savo šventyk
vo geresnė kaip šiuo laiku suteptą pergalės taką, di- pasaulyje.
‘ valdovą, kuris nevengė las. Miesto garsas greit
— Jung. Valstybės nieką- desnės jėSos renkasi prieš Dėl tų tikslų kovosime—
naujenybių, neskiepijo fa- paplito po pasaulį moks
nebūsime
patenkinti
vien{ natizmo ir nevengė ben lais ir menu. Vilniaus ar
da nebuvo tokios vienin- Juostik
juos
įgyti.
Šį
laiką
mes
chitektūra
liudija apie
gos, kaip šiandien — šalis Mes Suvienytos Tautos,
žmonėmis, kurie matė na- garbingą praeitį ir apie
niekada nebuvo taip pasi- taip panaudosime savo jė- esame pasiryžę netik laiį
cių gaujas prie pat Mas- į miesto statytojų skonį,
ryžus imtis rimto darbo, gas ,kad galėsime smogti męti karą, bet taipgi užtikvos vartų ir, kurie su be-, Vilnius greit suliepsnojo
Japonijos užsimojimas savo bendrą priešą, kurį krinti saugumą taikai po
veik virš-žmogišku pasi-į idealais ir skleidė vakarų
Perlų Uoste buvo įyykdy- daugiausia blėdies galėsi- karo.
Įryžimu privertė įsiveržė- į kultūrą į rytus. Gedimino
tas, kad mus parblokšti — me padaryti. Berlyno iri Bet moderniniai karo
Į lius atgal pasitraukti.
ainiai ne visiškai supratę,
išgasdyti mus tiek, kad Tokio militaristai pradėjo budai milžiniškas^ darbas,
Mes kovojame pačioje kodėl Gediminas nesistenmes atsuktume savo in- šį karą. Bet jį užbaigs su- nes reiškia netik šovimą ir
pusėje
su narsiais Kinijos gė plėsti ekspansijos gindustrijos ir militarinę jė- sitelkusios ir įpykusios jė- kovojimą, bet pasišventi' žmonėms, kurie per pus-įklu. Jiems atrodę, kad Liegą į Pacifiko rajoną, arba gos bendrosios žmonijos.
dirbti ir gaminti karo
penktus metus atsilaikė tuvai naudingiausia prinet į savo kontinento ap- Hitleris su savo Italijos1 pabūklus. Suvienytų Tauprieš bombas ir badą ir jungti svetimas žemes,
gynimą.
šakmatais
(chessmen), ty viršenybė karo pabūkkartotinai pliekė įsiveržė- Gediminas gi suprato Tė
Šis planas neįvykdė savo norėtų suardyti galybę Juose ir laivuose turi būt
bus nežiūrint geresnių ja- Vynės laimę kiek skirtintikslo. Mes nebuvome par- Anglijos, kartu su Rusi- tokia milžiniška, jog ašies'
*ponų
įrengimų ir ginklų. Įgai, būtent, vidujinėje stiblokšti.
Mes nebuvome jos, Kinijos ir Olandijos — kraštai niekados negalėtų
Mes kovojame toje pa- prybėje ir kultūros stiprėišgasdyti arba sumaišyti, ir tada sulieti visas savo tikėtis jų pasivyti.
čioje
pusėje su narsiais o- jįme.
Nuotaika tylaus, griežto jėgas įvykdyti savo galuti- Mes turime pristatyti
landais.
'
_________
pasiryžimo, kuri čionai ną tikslą — užkariauti karinius ginklus tinkamu
Mes kovojame toje pa
apsireiškia, gręsia tiems, Jung. Valstybes.
laiku į rankas užkariautų
MIŠIŲ MALDOS UŽ
čioje
pusėje su visoms iš
rie konspiravo ir san-į Jie žino, jog laimėjimas tautų vyrų, kurie laukia
MIRUSIUS"
tremtomis valdžiomis, ku
įninkavo nužudyti pa- mums, reiškia laimėjimą pirmos progos sukilt prieš
rias nei Hitleris, nei visos
sj.u. uaiką. Ši nuotaika laisvei.
vokiškus
ir japoniškus
jo armijos, nei jo visas Laikraštis “Darbininkas" 1S. Amerikos žmonių Jie žino, jog laimėjimas prispaudėjus ir prieš išda
Gestapo negalėjo pergalė- leido labai naudingą 63 pu^la^sistatymą, kad pasaulis mums, reiškia laimėjimą vikus savo eilėse, kurie
tl.
i pių mažą knygutę — “MIŠIŲ
ateityje niekada neturėtų demokratijos įstaigai
dabar vadinami * <4kvislinBet mes visos Suvieny-MALDOS Už MIRUSIUS”,
taip vėl kentėti.
, seimos idealui, ir paprasto gaį” ICai mes įtpiksimp
tos Tautos neaukaujame Joje yra nevien Mišių maldos
žvaigždės ir Juostos vėl padorumo ir žmoniškumo gįnkius tų šalių patriošitas visa žmoniškas pa- už mirusius, bet ir bendros taiplėvesuos virš Wake ir principams.
tams jų šūviai bus girdėti
stangas ir gyvastį sugrįžti syklės laidotuvių, mėnesinių bei
Guam salų. Narsūs filipi- Jie žino, jog laimėjimas aplinkui visą pasaulį,
s&i
prie tų laikų, kuriuos ap- metinių sukaktuvių metu. Yra
nai atsikratys Japonijos mums, reiškia laimėjimą Mes visukuo turime paLaivų statytojai darbininkai prie veldinimo ope turėjome po paskutiniu maldos išlydint numirėlį iš naimperializmo, ir gyvens religijai. Jie to negali pa- greitinti produkcijos darmų, prie Katafalio. maldos lylaisvėje, saugumoje ir ne- kęsti. Pasaulis permažas bą. Tegul niekas nesako, racijų. Jie pridengę savo veidus, kad kibirkštys nenu pasauliniu karu.
Mes
šiandien
kovojame
dint iš bažnyčios j kapus ir kipriklausomybėje.
parūpinti tinkamą ‘‘gyve- jog tai negalimas daiktas. degintų jų veido. Jie dirba dienomis ir naktimis. Jų, o
dėl saugumo, pažangos ir tos. Knygutės spauda aiški, raiSusivienijimas Suvieny- nimo vietą” Hitleriui iri Taip turi būti įvykdinta— ypač išmokintų. - prityrusių reikalauja daugelyj vietų,
taikos, netik sau, bet vi- dės didelės. Kaina tik 20c.
tų Tautų
žmoniškumo, Dievui.
įr mes prisiėmė įvykdinti. nes šalis varo didžiulę apsigynimo programą.
siems žmonėms, netik vie- Užsakymus siųskite:
medžiaginių ir karinių jė- Šiuo pasiremdami, na- Ką tik pasiunčiau laišką
‘DARBININKAS”
pasiekti mūsų pakraščių, nai kartai, bet visoms kar
gų prieš mūsų bendrąjį ciai jau paskelbė savo pla- mūsų valdžios tinkamiems tinių tautinių įplaukų.
366 W. Broadvvay,
Tas reiškia taksus ir bo- ketiname šitą kovą vesti toms. Mes kovojame, kaip
priešą jau yra vykdomas, ną vykdinti savo naują vo- departamentams ir įstai
So. Boston, Mass.
mūsų tėvai kovojo, palai-,
Tai yra pirmasis tikslas kišką, pagonišką religiją, goms, su įsakymu jog mū nūs, bonus if taksus. Tas jų pačių žemėse,
solidarumo deklaracijos, visam pasauliui — planas, sų produkavimo rata turi reiškia atsižadėjimą viso- Amerikos ginkluotos jė- kymui doktrinos, jog visi
vyrai sutverti lygūs Dievo'
po kuria pasirašė 26 vais- kuriuomi Švento Rašto ir būti padauginta, jog — kių daiktų ir kitų nereika- gos veiks daugelyje vietų
tybės Washingtone, sau- Mielaširdystės
Kryžiaus1 1. šįmet — 1942 — mes lingumų. Tai tik tie pa- Tolimuose Rytuose. Jos akyvaizdoje.
šio 1 d., 1942 m. prieš ašies vietą užims ‘Mein Kampf’,1 pagaminsime 60,000 lėk- greitins galutiną visišką rasis visuose vandenynuo- Tie anapus jūrų stengia
se — saugodamos visus si sunaikinti šitą gilų įsi
jėgas.
i ir Swastika ir plikas kar- tuvų. Iš tų, 45,000 bus ka- pergalę.
tikinimą ir sutverti pašau-1
Planai jau yra vykdomi das.
riniai lėktuvai — bomba- Nekreipkime permažai susisiekimus, kurie taip
Jung.
Valsty- lį savo pavidalu — tironi-'
čionai, ir kitose sostinėse, Mūs tikslai yra aiškūs: nešiai, nardomieji bomba- dėmesio į mūsų priešą. Jis svarbūs
jos, žiaurumo ir vergovės;
nešiai ir vyjimo lėktuvai. yra galingas ir klastingas, bėms. Jos ims vietas britų pasaulį.
Kitą metą — 1943 — mes žiaurus ir žvėriškas. Per salose, kurios sudaro svarNAUJOSIOS ANGLIJOS
Šis Karas Negali Baigtis
gaminsime 125,000, įimant ilgą laiką jis rengiasi ši- bią tvirtovę šioje pasaulikarui — jis planavo, nėję kovoje. Jos padės ap- Jokiomis Nuolaidomis Iš
KATALIKŲ SEIMELIS 100,000 karinių lėktuvų. tam
Mūsų Pusės. Tik visuotina
2. Šįmet — 1942 — pabu- konspiravo, lavinosi, apsi- saugoti šitą pusrutulį... ir
pergalė
gali apvainikuoti
ginklavo, kovojo. — Mes visas bazes, kurios gali
Vasario 22 d., (Jurgio Washington gimimo die davosime 45,000 tankų; ki
CfUTtt tOSTOM
jau paragavome pralaimė- būti vartojamos atakams toleravimo, žmoniško pa
noj), įvyks Šv. Pranciškaus par. salėje, 94 Bradford tą metą 75,000.
dorumo, laisvės ir tikybos
UNITED NŪN FUND
pagaminsime jimo. Mus gal užpulti to- prieš Ameriką.
St., Lawrence, Mass., Naujosios Anglijos Lietuvių Ka 3. Šįmet
Jan. 22 — Feb. 11
FLIS.
lesni blogus žygiai. Pripa- Jeigu bet kurie mūsų čampionus.
talikų Seimelis. Kviečiame visas organizacijas bei 20,000 priešlėktuvinių ka žinkime, jog šis karas gali prįešai, iš Europos arba
.'WS3V/
1
draugijas'tą dieną prisiųsti atstovus, nes šiuose nera nuolių; kitą metą 35,000. būti sunkus karas , ilgas įg Azijos, bandys ilgo-tolu4. Šįmet
pastatysime
miuose laikuose yra daug reikalų.
"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA
8,000,000 tonų prekinių karas, kruvinas karas ir mo užpuolimus “saužuDienotvarkė ir Seimelio eiga bus paskelbta vėliau. laivų, sulyginus su 1941 brangus karas.
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —
dystės” eskadronus bomA.L.R.K. Federacijos N. A. Apskričio Valdyba —
m. 1,100,000 tonų. Kitą Mums reikia, iš kitos banešių, jie taip darys
ABC Pradžiamokslis - elementorius. 40 pusi. Kaina 30c.
■ Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas,
metą — 1943 — pastatysi pusės, saugotis nuo defea- vientik viltyje išgąsdinti
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS
ant Kalno
Antanas Zaveckas, pirmininkas,
La Salette, vprtė kun. Ig. A. Abromaitis, 65
tizmo. Hitlerio propagan- mūsų žmones ir suardyti
me 10,000,000 tonų.
pusi. Kaina ..................................................... .. ...... 25c.
Benediktas Jakutis, raštininkas,
Iš šitų ir panašių karo dos mašina kartotinai var- mūsų dvasią. Mūsų žino
DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III, kie
pabūklų skaitlinių japonai toja tą ginklą su pavojin- nės to nebijo. Mes sakysitais apdarais, 267 pusi. Kaina
. 50c.
ir naciai pradės suprasti goms pasekmėmis. Ji ne- me, kaip žmonės Londone
GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka. 96 pusi. Kaina 20c.
ko jie atsiekė užpuldami bus sėkmingai vartojama sakė "Mes galime tai atsTRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
prieš Amerikos žmones.
toti!” Ir kas daugiau, mes
Perlų Uostą.
gė Kun. J. B. Končius, Š.T.D. Kaina .................20c.
Mūsų darbininkai pasi Mes turime vengti visą atgal galime smogti — ir
KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
dvigubai,
P. Juškaitis. Kaina
............. 15c.
ryžę dirbti ilgas valandas; rasinę diskriminaciją bet sm°gsime
NOVENA prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
daug daugiau darbo atlik kurioje šlykščioje jos for- Daug žmonių klausia:
Kaina ........................................................................ ..... 15c.
ti per dieną; sukti mūsų moję. Hitleris vėl bandys "Kada šis karas baigsis?”
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina
20c.
industrijos ratus ir kurti pagimdyti nepasitikėjimą Jis užsibaigs kada mes jį
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
ugnį dvidešimts valandų ir neapykantą, sukiršinti užbaigsime, mūsų sujung
Kaina .............................................................................. 15c.
per dieną, septynias die vieną žmogų prieš kitą, tomis pastangomis, mūsų
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina
20c.
nas per savaitę . Jie pilnai vieną grupę prieš kitą, vie sujungta galybe, mūsų su
TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
Graži apysaka. Kaina
25c.
supranta, jog nuo greitu ną rasę prieš kitą, vieną jungtu pasiryžimu kovoti
PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė
mo ir veiklumo jų darbo valdžią prieš kitą. Jis net ligi pabaigos ir dirbti ligi
Kun. J. Paškauskas. Kaina
25c.
priklauso gyvybės jų sū ir dabar bando su mumis pabaigos — pabaigos miPLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS,
parašė Gerutis. 87
nų ir jų brolių kovų lau taip daryti. Bet jis ras litarizmo Vokietijoje, Itapusi. Kaina
................................................
20c.
vieningą valią ir tikslą lijoje ir Japonijoje. Neatkuose.
SPARNUOTI LIETUVIAI
— Darius ir Girėnas.
Parašė kap. P. Jurgėia. gerais apdarais. Kai
Karui reikia pinigų. Iki prieš jį, ir jie tvirtai laiky sirokuosime už mažiau.
na ............ .............................................................
$1.60
dabar, mes ką tik pradėjo sis pakol jo visi juodi pasi Mes kovojame toje pa
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ
PRIŽIŪRĖJI
me už jį mokėti. Tauti kėsinimai bus išnaikinti. čioje pusėje su Anglijos
MAS.
Čia rasite daugybę įvairiu valgiams
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu
$1.10
niam apsigynimui mes pa- Pilnai sumobilizavę mū žmonėmis, kurie vieni ko- !
vedėm tik 15% mūsų tau sų jėgas ir galybes mes a- vojo per ilgus, baisius mė
Su užsakymais kreipkitės —
-priešą, mes nesius ir, kurie taip stiptinių įplaukų. Mūsų karo takuosime
jiem ir vėl'riai, atkakliai ir gabiai atprograma ateinantiems fi- smogsime
"DARBININKAS"
skališkiems metams kai smogsime, kur tik ir kada silaikė prieš priešą.
386 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
nuos 56 bilijonus dolerių tik galėsime juos pasiekti. Mes kovojame toje pa
daugiau kaip pusė kasme- Neduosime
jam progos čioje pusėje su Rusijos
.SS
i
Sutrauka Prezidento kai-! dėl bendradarbiavimo ir
bos, pasakytos sausio 6 d., j lygios akcijos. Mes nekoapie mūsų šalies stovį ir ,vojame atskiruose karuonustato Amerikos karo se — kiekviena tauta sau.
programą.
Pirmą kartą nuo laiko ka
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darbininkas

N. A. Lietuviai Tiesia Pagalbos
Rankę Savo Broliams

dėl nėra reikalo duoti pa Jeigu nenori būti tuo
tarimus ieškoti saugios laiku tamsoje, tai turi pa
vietos pas gyventojus ar ruošti kambarį savo na
ba biznių namuose.
muose taip, kad nei pro
langus, nei kaip kitaip ne
Tik Keletas Ne...
simatytų
šviesos. UžNeprarask savo galvos. dengk langus arba aptem
Panika sužeidžia daugiau dyk langų stiklus su opažmonių, kaip bombos.
que dažais (paint). Pada
Nemėgink eiti labai toli ryk bandymus. Žiūrėk,
nuo tos vietos, kur tu esi, kad nė kibirkštėlė šviesos
kada ušgirsi aliarmo bal nesimatytų iš lauko. Tuo
są'
met panaudok tas priemo
Neatidėliok imtis papra nes paslėpti šviesas, kada
stų priemonių apsaugoti gausi staigų pranešimą tai
savo namus nuo gaisro.
padaryti.
Neišrask specialių taisy
klių, kaip tu pats ir tavo Turi Patikrinti...
šeima turi užsilaikyti. Čia Ar išvaliai savo namų
paduotos
taisyklės yra pastoges, ir ar pasinaudo
vartojamos Anglijoje, kur jai saugotojo (Warden)
turėjo tikrą patyrimą. Ki patarimais
pasirūpinda
tos taisyklės sukeltų tik mas smėlio ir vandens ap
paniką ir suklaidintų.
sisaugojimui nuo gaisro?
Neik į Bostono požemio Ar žinai kaip uždaryti
perėjimus apsisaugojimui, gasą ir elektrą?
nes jie nėra saugūs nuo Ar turi flashlight?
bombų.
Ar jūsų apylinkės sau
Netelephonuok niekam
gotojas (Warden) pagel
tuo laiku.
Nemanyk, kad Civilių bėjo išrinkti saugiausią
vietą jūsų šeimai?
Apsaugojimas yra tai dar
bas kitų. Susirask sau Ar jūs turite puodą ar adarbo, jeigu ir nebūtų sotį dėl vandens gėrimui,
daugiau, kaip apsaugoti jeigu vandens dūdos truk
savo namą... ir jį atlik, tų arba būtų užsuktos?
DABAR!
Ir Baigiant...
Žodis Apie
Ar jūs pakartotinai kal
Blackouts«.
bėjotės su savo šeimos
Puolimui iš oro prasidė nariais ką turite daryti,
jus, jūs galite
tikėtis kada užgirsite puolimo ablackout įsakymo, ar tai liarmo garsus?
per radio arba tos apylin
(Pas.) J. W. Farley,
kės saugotojo (Air Raid
Executive Director
Warden).
Nieko nelau

I pamaldų gana gausiai rinkosi
[klausytojai į svetainę. Prieš
ĮSPŪDŽIAI
pradedant paskaitas rengėjai
KOLONIJOSE atliko kitus poltinius vietos
(Tęsinys)
klausimus, paragino balsuoti
už sau artimus kandidatus į
Su “Darbininko"
j vietos savivaldybes. Klebonas
Redaktorium
i kun. Kneižis įžangoj tarė žodį į
J Norwoodg
susirinkusius, kurių prisirinko
Sekmadienį prieš pat piet at- pilna salė. Kalbėtojas, kaip ir
važiuoja į Lawrence p. A. Knei- kitose kolonijose buvo labai ažys, “Darbininko” Redaktorius, tydžiai išklausytas. Aukų Liet.
nusigabenti kalbėtojo į Nor- Gelbėjimo F-dui Norvvoodiečiai
vvoodą. Ten jis gyvena, ten jo sudėjo viso S89.60. Paviešėti
įįbsb
šeima, ten ir jo brolis kun. šioj parapijoj ir arčiau susipaKneižis yra Šv. Jurgio parap. žinti su maloniu klebonu kun.
Vaizdas parodo eilę merginų studenčių, kurios po dienos darbo vaka
klebonu. Toje parapijoj ruošia- Kneižiu neteko, bet ir tose
rais mokinasi suveldinimo darbo, kad pavadavus vyrus. Tai yra tikrai pa
mos prakalbos ir daromos rin- trumpose valandėlėse jutau jo
girtinas dalykas, kad jaunimas suprantą momento svarbą ir ateina į pa
kliavos Liet. Gelb. Fondui. Gra- nuoširdumą ir didelį susirūpinigelbą su savo ištikimu darbu.
žų sekmadienio popietį automo- mą patriotiškais darbais,
bilis neša į pietus, palikdamas'
net Bostoną, o mudu sau šne- Breektongs Jau Laukia
kamės įvairiais opiais politikos/ Dar
Europos pa-;
visuomeninio gyvenimo klausi
veikslus,
pranešta, kad jau į
mok ir atsimink ką daryti, išmokti ką daryti, kada įmais. Dėl to ir kelionė nebuvo
Brocktonas manęs laukia. Ir iš Šis karas nėra toks, kaip
ilga ir nuobodi. Šiais laikais re
kiti karai. Karas gali pa jeigu priešo lėktuvai arba spėjimas bus padarytas.
, tikro, kun. J. Petrauskas su saJeigu Jūs Namuose... Lai
daktorius yra panašus karo va-;
siekti jūsų gatvę... jūsų bombos pasirodytų.
j vo automobiliu pribuvo. Bet vis
visa
jūsų šeima sueina į
dui, lygus apaštalui. Šiandien,....
,
,
.
. namus... bile momentu. Jūs Busite Jspėti
, . .
. gi jis nebuvo toks griežtas, lei-i T_
...
,
v. ,
saugiausi namų kambarį...
kariaujame
ie ne ttik žvangančiais , ,
. _ . . _T
, Jus galite būti ŠIO karo
do dar pasistiprinti Norvvoodo .
.
,
...
Daugybė tėmytojų yra Užgesink
gasmj pečių,
ginklais, bet ir spausdintu, ar ,, . .. .
.
, . .
x kovoje ryt, ar kitą savaitę,
,
. t klebonijoj prie vakarienes stai
tt
pareigose
per
24
valandas
gasinį
refrigeratorių
ir kipasakytu žodžiu, Redaktorius ,
.
, . „ ,
ar kitą menesi. Jūsų val
patriotas, surenkąs sau gerus .. . .
džia prašo iš jūsų tik vie- paroje Atlantiko pakraš- tus gasu šildomus prietai,
linkui. Kelias labai klaidus, ne,
, , ,
, .
panašius bendradarbius laik- ..
.
. .
, . ,
no paprasto dalykos, bet čiuose. Kaip tik priešo sus. Užgesink visas švie2.. . ,
. .
....
žinantis tikrai visą naktį blu- .
, .
S
Iš lėktuvai bus pastebėti at- sas> jeigtr langai nėra ap
raštininkus stoja armijai į pa- dingt
...
.
.
vieno .laoai
svarbaus...
iš
kur
tų
kunigų
lekiant į jūsų pusę, jie visą temdinti... ir virš visko,
galbą spausdintu žodžiu para- 1
padrąsindamas'
Amerikoj
tiek
uždebar
parapijiečiai
prie
savo
ma

apsaugos mašineriją pa- būkite toliau nuo langų.
gindamas
rėjo?
Vieną
pažinau
Brooklyne,
lonaus kleb kun. švagždžio ra- leis į darbą. Jūs užgirsite Yra geras dalykas atidavoti už laisvę, ginti savo šalį.
antrą
Chicago
j,
Bet šiandien laikraštininkas,;antrą umcaS°J’ gyveno, žinau mybėj gyvena ir gražioj vieny- sirenas arba švilpimą savo rytį langus, jeigu oras yredaktorius ir kiekvienas spau-;vienas Marij°nas- štai susidu- bėj su savo D v. Vadovais. Pats apylinkėje, arba užgirsite ra šutas. Jeigu užgirsite
dos darbuotojas atlieka apaš- riu su ketvirtuoju, kuris atga- klebonas labai malonus, nuošir- nuolatinį varpų skambėji- bombas arti, tai vistiek a- kiant turi žinoti
talo ir net misijonieriaus kilnų-1 bena mane i Šv’ Roko ParaPija- dus žmogus ,atrodo dar pilnoj mą trumpiausia per dvi atidaryk langus. Neik į daryti.
jį darbą, jei iš po jo plunksnos Privežęs prie klebonijos ir tik energijoj ir stiprybėj dėl to ir minutes, arba jūs pamaty- Įauką.
šimtai ir tūkstančiai skaityto- Pažmęs kleb. kun. Švagždį tuo- amžiaus negalėjau atspėti,
site užgesintas
šviesas Jeigu Esi Mokykloje...
jų pagamina tiesos žodžius, gy- Jau V1SUS Pristato i parap. sve-' _ Kai aš buvau kunigu įšven- gatvėje. Gali būti radio Nieko daugiau
nereikia
venimo žodžius. Bet priešingai, tamę- Ji Pilnutėlė. Tiek publi-j tintas, dar jūsų tikrai pasauly stotis, kurios jūs kiaušy- daryti, kaip tik tą, ką dasite.» nutrauks
nuo
gaisro
mankštoje! kurio
plunks- kos dar nė vienoj- kolonijoj
ne- Jje nebuvo,
Ir be ,----JC1
nunu laikraštininko
dsuiiinr.d piuiiAO_ .
-’ juokavo Jjis.
—- —
~~
.transliavi.
. rote
rote II
U(J g
a. ĮSI O IIiailK&LOna palieja neapykantos žodžius, buvau matęs. Nestebėtina, kad veik atspėjo. Tesuklydo vos ke- mą. Tačiau, palikite radio jg. Darykite tai ką įsako
melagystes, jei skabia šėtono kalbėtojas ne tik įkaito, bet ir lėtą mėnesių. Trumpai esant, atsuktą. Pavojui praėjus, mokytojas daryti,
evangeliją; deja jam, nelaimė! &er°kai prakaitavo per savo norisi daug išsišnekėti. Klebo sirenos arba varpai prajejgU Esi Gatvekaryj Ar
to laikraščio skaitytojams, me-įkalbą. Svetainė labai jauki, nas ne tik svetingas, bet daug nes, jog “visur ramu” ir a" Autobuse...
Operatorius
lagystė suvilioja,
melagystė, naujutė. nors dar nevisai už- gražių įr įdomių nuotykių pa- pie tai bus pranešta Per bandys sustoti arti sau
parduoda ne tik draugus, ji iš-! baigta.
Nuotaika klausytojų, pasakojo iš savo gyvenimo, ap- radio.
gios vietos. Eik ten ir būk
duoda kaip Judas savo tėvus ir taip
labai jauki ir nuoširdi.; silankymo Lietuvoj ir veikimo »iki pavojus praeis.
Jūsų Didžiausias
i Toje salėj, po gražios klebono Amerikoj. Nestebėtina,
kad
savo tėvynę.
Jeigu Esi Automobiliuj...
J kun. Švagždžio prakalbos ir greit vidurnaktis prisiartino, o Darbas
ku_ Jeigu gali, įvažiuok į šoniRedaktorius, kuris mane vežė
i svečio pristatymo ir jo paskai^ sekančią dieną ir pietų metas. . Yra daug dalykų,
* ‘j
, . np o-ofVP Tačiau kur ne
į Norvvoodo lietuvių parapiją, y itos, buvo surinkta $103.18. Bet Malonios valandos sakoma vi- nUOS JUs Sallte padaryti,
iaciaj Kkr nC
'
•- . ,
...
.
vynuos, saKoma, vi
anąai lemti «avn šeima SUStOSl, pastatyk automora senas darbuotojas lietuvių
įsgirdau iš brocktomecių. ir sad greit prabėga, bet jos pa- KaQ aP^-UgOU savo seimą
_ ________~
visuomenėj.
Jo redaguojamas
ir
pagelbėti
kaimynams,
ūilių
prie
šalygatvio,
užgei pats klebonas papasakojo, kad lieka ilgus prisiminimus. Kun.
“Darbininkas” yra pasidaręs
i kun. Petrauskas esąs meistrą- j. Petrauskas mane atgabeno, jeigu įvyktų puolimas iš sink šviesas ir motorą ir
tikras darbininkų draugas, pa
oro, bet nieko
nebūtų pasiieškok
sau saugios
vas žmogus. Jis daug savo lais-j jis pasirūpino taip gi savo greit
triotiškas ir katalikiškas du
svarbesnio, kaip rimtas vietos. Apart visų kitų dai vojo laiko pašvenčiąs tos salės I bėgančiu vežimu pristatyti makart savaitinis laikraštis.
užsilaikymas. . Gal
nebūtų
tykų, nevažiuok greit, ir
I išplanavimui
ir papuošimui, ne į South Bostoną, kur rado- . . .
.
,
nevažiuok į susigrūdimo
Šv. Jurgio parapijoj,
Tokiai parapijai, kaip Šv. Roko, me kunigų, kaip atlaiduos. Kitą
j:
bet tai yra didžiausia jū- apylinkę.
kur dauguma lietuvių susispie- sykį apie tuos atlaidus.
Norwoode, Mass.
sų atsakomybė... jūsų tikJeigu Esi Bažnyčioje,
(Bus daugiau)
Kai pasiekėm kleboniją, žmo j tę vienoj vietoj gyvena.
ras darbas. Jūs atliksite Teatre Arba Kitame Viesvetainė ir salė labai reikalinga,
Kun. A. Deksnys.
nės rinkosi į rožančiaus pamal-i
savo darbą geriau, jeigu šame Susirinkime... Būk
i Tai iš
das. Kleboną dar radome klebo-!Tai
* tikro,
««■»• ypatinga
ypatm-a parapijūs perskaitysite ir dar kur esi, jeigu nebus aišnijoj. kuri nors senokai staty-i*’ galima sakyti atskiras lietu
WASHINGTOH, D. C
kartą perskaitysite teikia- kaus įsakymo ką kitą da
ta. bet darė įspūdį naujos, gra- vių miestelis. Bet jį turėjo ir
rnus čia patarimus. Ge- ryti. Saugiau būti ten, kur
VALDYBA
žiai sutvarkytos. Įspūdis dėlto; gana įdomią praeitį. Kadaise

PRAKALBININKO

Visuomenė Saugumo Komiteto Patarimai

kad nesenai

atremontuota. Po buvo kovų, “revoliucijų”.

SMAGU MELSTIS
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas” siūlo šias maldaknyges
už labai nupigintą kainą:
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi. ..... ................................................ .. ..... ............

35c.

GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai,
384 pusi...... ................................................................ ............

65c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ................... $1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti
apdarai _.................................... .............................. .................. $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, balti eeluloidiniai viršeliai

90c.

MALDŲ RINKINĖLIS, balti eeluloidiniai viršeliai
su kabike.......................................... ........... .............................. $1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
555 pusi...........-................ .. .............................. ....... .................. $2.50

SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai,
raudoni kraštai, 384 pusi.................................................

65c.

VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygi,
parinktos gražiausios maldos. Šilkini labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai ........................ $1.30
GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ............................. 20c.

"DARBININKAS"
So. Boston, Mass.

366 W. Broadway,

A
-i _

—

Da

• riausia tai išmokti atmin- esi, kaip gatvėje.
...
....
.
,,
tinai, 2ir_.žiūrėkite,
kad visi
Jeigu Esi Darbe... Eik į
rinkime išrinko sekančią valdy________ L_.
___
šeimos nariai visus . saugiausią
namo vietą,
. .
. ., . . bą: Pirmininkas — Dr. Ellis
„
... tuos patarimus
gerai su- paprastai
ant vidurinių
luHaworth; pirmas v,ce-pirmmmp
J
Būk
nuQ

kas ,r latm sekejos p,rmm,n- p
. įr ke,tuvų duobi
m
kas — p. Frederick Schoning;
J
č.- v
i . - - .
.
---- ----sink
šviesas, jeigu jos gali
.
.
,
...
jūsų
nuosavybe
bus
sau
antras vice-pirmmmkas
i»- •»
J
................................. lr
gesnė, kaip, kad jūs nieko būti matomos nuo gatvės.
tuvių sekcijos pirmininkas —
..........................
- - Saugios
Jeigu
Nesi Arti
.
t,
_
nežinotumėte ką daryti
p. Amilija Regutyte; trecias vi
Vietos... ir užgirsi krin
ce - pirmininkas ir amerikiečių Susipažink Sn
tant bombas... Gulk veidu
sekcijos pirmininkas — Dr. Le- Apylinkės Saugotoju
žemyn ant žemės, padėda
onid I. Strakhovsky; ketvirtas
mas galvą ant rankų. Apvice-pirmininkas ir suomių sek-, Jfig turjte
-inti
sidengk galvą švarku.

ką turi Massachusetts Committee
on Public Safety, Boston.

VARPELIS

Kur Pranciškus, Ten Taika
trokšti taikos,
užsisakyk pats ir paragink savo
draugus ir kaimynus užsisakyti

uŠv. Pranciškaus Varpelį”,
mėnesinį religinį Šv. Pranciškaus dvasioje
laikraštį.

Leidžia Lietuvos Pranciškonai
Kaina metams $1.

savo

cijos pirmimnkas - p. Reino
,inkžs ^gotoją (Air Ben<l«ri_
Luomą: penktas vme-pirminmWarden) įš matymo'
Vartok paprastą protą.
kas ir estų sekcijos pirmininkas arba yardu Rūk pasiruo.
— p. Ivan Luht; generalis sejam pagreyfc>eti; daryk Susirask saugią vietą, kur
krętorius
Pvt. L. J. Esunas,
j.g tau ar j.avo šeįmos atlieki kasdieninę darbo
Atsimink, kad
iždininkas — Miss Ludmilla narjams įsafcyS daryti lai- pareigą.
Jay: socialė sekretorė
Miss ke užpUOlimo iš oro. Jis y- tiesioginis smūgis yra re
Lndmille Floss; užrašų sekre- pa į<gsiiavįnęs įr tebesilavi- tas, bet didžiausias pavo
torė — Miss Chnstme Kelley;[na j-avo apsaugai. Bom- jus yra nuo sudaužytų
marsalka
Dr. William PepU0Įant jis bus tavo stiklų ir krintančių ske
veldrų, ir nuo jų rimtai el
rau; nariai, veikiančioji taryba geriausias draugas.
giantis galima apsisaugo
— p. J. J. Strikol. ponia Everett
_■ «ti. Atsimink, kad laike
Ansley ,p. Toivo Ranta. p. Otto Taisykles
priešo puolimo iš oro kiek
S. Beyer.
Paprastos
L. J. Bsitnfts.
Kiekvienas gali lengvai vienas gelbės kitam ir to

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

”BV. PRANCIŠKAUS VARPELIO"
pirmas numeris jau pasirodė.
Adresas:

Sv. Pranciškaus Varpelis,
1532 Magnolia St.,

Pittsburgh, Pa.

Antradienis, Sausio
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JUOKELIAI

Mienaonus

VIETINES ŽINIOS

A t A

t

ŽINUTES
Visus Lietuvai gelbėti kon
certo
rengėjus ir prietelius
kviečiame atsilankyti į svarbų
susirinkimą, sausio 27 d., 8 vai.
vakare, bažnytinėn salėn, W.
Sth St., pasitarti, tikietų pasi
pirkti, rėmėjais tapti, ir tt. Čia
bus iššaukiami rengimo komis!
jos visų narių vardai.

Lietuvos gelbėjimui, koncerto
proga, aukavo $2.00 Pranas Ai-'
tutis, iš Bridgewater, Mass. Iš J
So. Bostono aukavo $2.00 ponia'
Ieva Jankauskienė, Blaivininkų
kuopa aukavo $5.00. Koncerto
garbės ręmėjais tapo ponas ir
ponia A. Rusai, iš Dorchester,
Mass.

VINCAS KALIMUS
Sausio 25 d., 1:30 vai. rytą, staiga mirė, sa
vo namuose, 47 Armandine St., Dorchester,
Mass., Vincentas Kališius, 62 metų amžiaus.
Jis paėjo Marijampolės parapijos. Amerikoje
garbingai pragyveno 44 metus. Paliko savo
mylimą žmoną Barborą (Mileškaitę), gerai
išauklėtus ir išlavintus sūnus — Vincentą ir
Albertą, dukterį Evelyną, seserį p. Zigmantienę ir brolį Juozą. Laidojamas su trejomis šv.
mišiomis, sausio 27 d., 9 vai. ryte, iš fev. Pet
ro par. bažnyčios, Naujos Kalvarijos kapuose.
A. a. Vincentas buvo taikus ir uolus vetera
nas darbuotojas Šv. Petro parapijoj, jos drau
gijose: Šv. Petro ir Povilo, Šv. Kazimiero Lie
tuvių Susivienijime, Šv. Vincento Labdarin
goj draugijoj, LDS 1 kuopoj ir kitose. Visą
laiką dirbo prie kriaučių. Iki paskutinių dvie
jų savaičių nebuvo sirgęs. Nors paskutiniose
dienose jautęsis silpnu, bet vis dirbo iki sau
sio 24 d.
Melskimės už jo nemirtingą vėlę ir už jo
nuliūdusią šeimą.

Po Lietuvai gelbėti koncerto |
yra rengiama artistės pagerbi-!
Adv. A. Jankauskas, pirm.
mui vakarienė. Ir vakarienės
Adv. J. Grigalus, raki.,
tikietas galima gauti “Darbi
Kun. Pr. Virmauskis, ižd.
ninke”, komisijos susirinkimuo
se ir pas narius.
Ponia B. Cūnienė šiuomi pra
šo visų Lietuvai gelbėti koncer Sausio 28 d., 7:30 vai. vak.,į
to tikietų pardavinėtojų suneš bus laikomos Tretininkų -Broli
ti neišparduotus tikietus j ren jos pamaldos ir susirinkimas
gėjų susirinkimą, kurs įvyks Sena valdyba perduos savo rak
tuoj po Šv. Teresės Novenos pa tus naujai valdybai.
maldų, antradienio vakarą, po
bažnyčia.
Sekmadienį, vas. 1 d., 8 vai.
ryte, Blaivininkų kuopos bus
DAKTARAI
šv. mišios, Šv. Komunija ir at
naujinimas įžadų.
Vakare laukiama Brocktonie• ietuvis Dantistas
čių su patriotinga programa.
A.

L.. Kapočius

517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660
^fiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:80 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
(pagal sutartį)

i

i

.i .......... .i

i

Tel. TROwbrWge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Sausio 23 d., po Šv. Valandai
Federacijos skyrius laikė susi
rinkimą. Pageidauta, kad visi
draugijų atstovai lankytųsi su
sirinkimuose. Išrinkta atstovai
į seimelį ir prašyta atstovų ra-Į
ginti draugijas siųsti savo ats-'
tovus. Nutarta turėti dideles
prakalbas vas. 23 d., 7:30 vai.
vakare, MUnicipal Building sa
lėje Lietuvos Nepriklausomy
bės ir Amerikai lojalumo reika
lais.

A -f- A
VINCUI KAUMUL

LDS 1-mos Kuopos nariui mirus, reiškia
nuoširdžią užuojautą dideliame nuliū
dime likusiai jo žmonai, sūnums, dukte
riai ir giminėms,
LDS 1-mos Kp. Valdyba.

> •** : ‘
* j .4

*
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Šiemet “Darbininkas” išleido
Viršininkas — Jau kiek
l! puikų ir labai praktišką kalenkartų aš Tamstai sakiau,
j dorių, kuris kiekvieno lietuvio
kad įstaigoje darbo metu
kataliko akį į savę patraukia.
rūkyti draudžiama, o Tam
Šio kalendoriaus kiekvieno mė
sta ir vėl rūkai.
nesio lapą puošia skirtingas ko
Raštininkas — Bet juk
kio nors šventojo paveikslas.
aš nieko nedirbu, ponas
Į kiekviena diena pažymėta tos
viršininke.
dienos šventojo ar šventosios
vardais. Visi pasninkai pažymėDr juozas Antanėlis,
Kiek tau metų, vaiketi žuvimi. Taipgi yra Naujosios turįs akių patikrinimo ofi- li?
Anglijos lietuvių R. Katalikų g^ go Bostone, nuoširdžiai — šį rudenį sueis dešimti,
bažnyčių pamaldų tvarka.
remia
art.
Apolonijos — Dešimti metai! Bet tu
Vienas kalendorius kainuoja Stoškiūtės koncertą, ku- toks mažas, mažesnis už
_2Sc. Imant nemažiau 10 kalen- rig jvyks vasario - Feb. 8 man0 skėtį,
dorių, atiduodame po 15c.
d-> g m,f 3:30 vai. po pietų, — O kiek metų turi Tam! Užsakymus siųskite: “Darbi- jordan Hali, Huntington stos skėtis?
ninkas”, 366 W. Broadway, So. Avė. Bostone.
i
Boston, Mass.
į

________

i Dr. Juozas Antanėlis, ne

VYČIŲ NARIAI

paisydamas kiek jis yra
užimtas savo praktika, sutiko įeiti į art. Rapolo Juškos vadovaujamą kvarte
tą, kad pagelbėti išpildyti programą.

Pereitą sekmadienį, susirinkipme dalyvavo Pranas Grigaliųlė kas, Vytis, buvęs iždininkas,
L kuris tarnauja kariuomenėje,
,Nors keletą valandų turįs apAČIŪ KLEBONUI
lankyti savo tėvelius ir drau
gus, bet neužsimiršta ir Vyčių.
KUN. VIRMAUSKUI
Taipgi Juozas Kibartas, Vy------------tis daug dirbęs sporto rateliuo- Pereitą ketvirtadienį, klebose atrašė atvirutę vienam drau- nas kun. P. Virmauskis surengui, ir apart kitko, dėkuoja Vy- gė mažajam chorui puikų pasičių kuopai už siuntinėjimą ‘Vy- linksminimą. Visiems užteko
ėio’, kurį jis laiko kaipo susi- visokių skanumynų. Vaikai busiekimą su lietuviais, ypač vo labai patenkinti ir dėkojo
draugais vyčiais. Sako, išsiilgęs klebonui už vaišes. Prižadėjo
visų draugų, ir siunčia sveikini-' dirbti sunkiai ir kviesti daugiau
mus. Sargentas J. Kibartas y-'jaunų mergaičių ir berniukų
ra Fort George G. Meade. Md. prisirašyti prie mažojo choro.
Labai malonu išgirsti nuo Kun. Abracinskas buvo atėjęs
lietuvių Vyčių kariuomenėje.
su vaikučiais praleido linksA.E.L.
valandėlę.
Buvęs.

LANKĖSI

GAVO GERA DARBĄ

ĮVAIROS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis

LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daiktus

TAIPGI IR PATAISAU

366 VVest Broadway,
So. Boston, Mass.

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

HOTEL KODY
7643 Harding Avė.,

Miami Beaeh, Flo.

Queen Ann Laundry
7-11 Ellery St.,

Pirmadienį, sausio 19 d. DarBronius Janušonis, žinomo
dan Hali, vasario 8-tą dieną.'
So. Boston, Mass.
Nuoširdžiai
Dėkoju
bininke lankėsi p-nia Mykolina veikėjo Antano Janušonio sūSausio 24 d., trumpai pasir Lietuvai Gelbėti Koncerte.
278 HARVARO STREET
Blažaitienė iš Pittsburgh, Pa., nus nesenai gavo La Guardia
Tel. ŠOU 2923
Kampas Inman arti Central Sq
gusi, mirė miesto ligoninėje Ie
Vyrai tikrai sunkiai dirba.
CAMBRIDGE, MASS.
lydima p-nios E. Nanartavičie- Air Porte gerą darbą su puikiu Skalbiame visokius skelbimus
va Nauskunienė, 64 metų, gyv. Dienos metu visi užsiėmę savo
Dėlei techniškų kliūčių,
Oflao Valandos 2—i ir 6—8.
met
gerokai
suvėlavome
spausneį kUH bUV° Ubai Stip’"i k&n' Atlyginimu. Linkime gero pasi66 Tudor St. Paėjo Užuogoščio darbu. Pavargę, bet vistiek be
Pajimame ir pristatome
met geroKai suvėlavome, spaus- di&t- . “Darbininko” metinio- sekimo
parapijos. Amerikoje pragyve veik kas antrą vakarą eina į dinti sieninius “Darbininko” .
į namus dykai.
...
,
baliaus populianskumo karano
28
metus.
Paliko
dvi
duktė
Tel. ŠOU 651
praktikas. Dr. Antanėlis, užda kalendorius. Kad kalendorius ,ienfe konlestą
ris, sūnų ir dvi seseris. Laidoja ręs savo ofisą prieš devintą va
greičiau baigti, prisėjo kviesti
Blažaitienč atvyko ( sa . Vyčių Šokiai — Vasario 6
Dr. Jbert P. Kiburis
ma iš Šv. Petro par. bažnyčios, landą. skubinasi į praktikas. talką, į kurią maloniai pribuvo
_
.
. .
South Boston Garage
‘
,
vo sunaus vestuves, kurios jvysausio 28 d., 9 vai. ryte, Šv. My Juodaitis iš mokyklos ir sun ir nuoširdžiai
Podiatrist- Chiropodist
dirbo sekantieji: ,
.,
.
, 1 Vyčių šokiai įvyks penktadie
ko pereitą šeštadienį Ausros
(Kojų gydytojas)
kolo kapuose.
nį, vasario 6 d., Foresters sve BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav
kaus darbo, taipgi bėga, kad
'
O.
Nevieraitė,
B.
MeškeliūnaiVartų
par.
bažnyčioje,
WorcesAutomobilistai! Jei jūs norite,
479-A Broadvvay,
tainėje. kampas “K” ir Fourth
būtų daugiau laiko mokytis
kad
jūsų karas ilgai laikytų ir
tė, M. Kilmoniūtė, D. Januške- ter, Mass
Sausio 25 d., po Mišparų, Mal
SO. BOSTON, MASS.
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
gatvės, South Boston.
dainuoti. Barauskas, visą dieną
vičienė, E. Nanartavičienė,, pa
gasoliną pas mus.
dos Apaštalystės draugijos va
Ofiso valandos:
Visi kviečiami — nariai, jau
išdirbęs, ir iš mokyklos, skubi
Nuvalom purvinus karus Ir
nelė Glineckaitė, E. Marksienė.
dovybėje, kun. K. Jenkus laikė
Nuo 9 iki 12, nuo 1 iki 5:30; 7-9
JAUČIATĖS BLOGAI?
ni ir seni. Visi į šokius. Pasku
nasi, kad su savo balsu ir dai
išgrysuojame.
Trečiadieniai* nuo 9 iki 1 Vai.
J. Puodelienė, J. Račkauskienė.' tikrai palengvinsite sau —
įdomią paskaitą apie vienuolių
nomis galėtų prisidėti prie to Ag. Savickienė. J. Galinis. A.| »lu° *">DERBNO'D^U- ‘velniu tiniai prieš gavėnią. Proga pa
Tel. ŠOU 9530
gyvenimą — ypač Trapistų. Pa
■ae.
silinksminti. Įžanga labai priei 541 Broadvvay So. Boston, Masa
darbo.
Zaveckas, T. Jakavonis, V. Va- * Kuomet kankinatės vidurių užkieskaita visi labai džiaugėsi.
, .,
«. c-. •
Ujimu — žarnos neveiklios — skau- nama: taipgi bus ir užkandžių.
ĮVAIROS SKELBIMAI
Taigi, šie “amerikoniukai” latka. V. Kalisius. bt. Gngana- da galvą. nėra energijos, palengvinPradžia 8:09 valandą.
A.E.L.
Blanche kramtykite
Mte 5311 šiuoFEEN-A-MINT.
modemišku būdu —
dirba visomis jėgomis, kad pa vičius, pr Rusienė,
Remkite tuos profesio
ši sko-,
IŠSIRENDAVOJA 8-nių kam "AMERIKONIUKAI"
gražintų programą.
Sykes, J. Kumpa, J. Razva- ninga vidurius liuosuojanti kramto-1
nalus
ir biznierius, kurie
GARNYS...
barių puikiai įrengtas flatas šu
Dr. Antanėlis, A. Barauskas,
savo skelbimais remia
dauskas. A. Slnkevttius, A. An- rai, K™
išvalyti vidurius. Milionai žmoTikimės, kad salė bus pilnu
visais patogumais. Rehda tik A. Juodaitis ir R. Juška, visi APonams
Kleofui
ir
Onai
(
Gidriūnas, K. Supraflūvičius, O. nių naudojasi feen-a-mint. Pa-į ---------------------- _
— į “Darbininką”.
$42.00 į mėnesį, Inman Sq., inerikoj gimę ir augę, Lietuvos tėlė. Jeigu dėl tokio kilnaus _.
.
_
„ ,.
.... kramtykite feen-a-mint
einant lies) Kavoliams, gamvs paliko
Siauriene, E. Zabarauskiene ir
tikrai jausite CTraži_ dukrele šeštadfeni sau.
Cambridge. Atsišaukite, 84 An nematę, bet stropiai rengiasi tikslo būtų tik pustuščia, tai kiti. Taigi, nuoširdžiai visiems palengvinimą ir vėl jausitės puikiai I &
GRABORIAI
o
„ x,
,__
šio
24,
š.
m..
3:45
P.
M.
Dukrelė
amerikoniukai
”
tikrai
gailėsis
Visai šeimai pakelis kainuoja tik
trini St., Cambridge, Mass.
vakarais, kad geriau sudainuoti
ir visoms dėkoju už parodytą
sveria septynis svarus. Motina
(26-30-2) art. Stoškiūtės koncerte, Jor- savo sunkaus darbo.
nuoširdumą ir pagalbą.
ir dukrelė sveiksta Miesto ligo
Visi į Jordan Hali, vasario 8,
S. Barasevičius ir Sūnus
A. PELDUŪS,
ninėje. P-nai Kavoliai gyvena
į koncertą.
MOTERIS PAGELBININKfi
Cambridge, Mass.
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
Pampuška “Darbininko” administratorius.!
Lietuvis Gydytojas

Draugijų Valdybų Adresai

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS SVč.
Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. Sth St.. So. Boston, Mass.
Tel. Šo. feoston 1298.
Vice-Pirminlnkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Bdstfcm, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 fe. Sixth ŠI., So. Bostoh, Mašs.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 VVashington SL, Roslindale,
Tel. ParkUajr 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston. Mass
Tvarkdarė — Ona MiZgitaienė.
948 Ė. Broadway, S. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą, antradienj mėnesio. 7:30 vai.
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

SO. BOSTON. MASS
Tel. SOUth Boston 2590

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Boston. Mass.
Vice-Pirm. — Pranas Tuleikis.
127 Bowen St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.
Iždininkas — Vinca3 Zaleskas,
613 E. Sth St., So. Boston, Mass.
Maršalka — jenas Zaikis,
7 tyinfield St., So. Boston, Mass.

Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.
Tel COLumbla 2537

CASPER

FUNERAL

HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas
NOTART PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį
Koplyčia šermenims Dykai
Tel ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.

Valgomų Daiktų Krautuvės

ZALETSKAS

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

Ponias Bttshnumas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702
y

Savin Hill Avenue
Dorchester. Mass.

COL 19S1

Markei

FUNERAL

564 East Broadway

į

P. Baitrušiūnas - p. Klinga, Sav

753 Broadway
Tel. 9OV 3120, So. Boston.

HOME

.1 Oi 'IJ

SOUTH BOSTON, MASS
O. A. Zaletskas
F. E. Zaletskas
Graborial ir Balsamuotojal
Patarnavimas dieną lr naktį
Koplyčia šermenims dykai
NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

Antradienis, Sausio 27,1942

■■■■■

Rytinių Valstybių Žinios

8

DAR BININKAS
s?***;*/*

MMRFUMD

1
Caatpaifat af kmtrieati Red Cross, Greoter Boston Community Fund,
;niai. Baigiant programą, kalbė
locol Soldiers and Safers Committee mZ United Service Organizations.
jo klebonas kun. J. Valantiejus
Sausio 19, teko lankytis gar- aPie Lietuvos dainas, Lietuvos
DARBO ĮSTAIGOS LIETUVOJE
šioje lietuvių kolonijoje, Wa- M ir Jos Papročius. Svetimtauterbury, Conn. ir teko nueiti į ^ai kleboną pagerbė atsistojiju rengiamąjį parapijos /Choro mu. Apie jo kalbą nerašysiu,
• “Deutsche Zeitung im specialistui” tenką 10-15
nes
jis
yra
visai
Amerikos
lie

koncertą. Koncertas buvo mies
Ostland” paskelbė pasi vietinių tarnautojų.
tuviškai
visuomenei
žinomas,
to muzikališkame klube, dėl
kalbėjimą su karo admi Toliau Peschel aiškino,
kaipo
lietuvių
tautos
didis
asMattatuck Musical Art Society,
nistracijos tarėju ♦Peschel, kokiais dėsniais skirstomi
kur Waterburio ir apylinkių muo ir j°s didis mylėtojas. Pa
kuris esąs priskirtas prie darbai. Tai vykstą pagal
vokiečių generalinio komi “darbo įnašo” (Arbeitseinmuzikai priklauso, taipgi ir šokta pora lietuviškų šokių, ku
rie
svetimtaučiams
labai
pati

sariato Lietuvoje. Peschel satz) dėsnį. Darbai esą
komp. A. Aleksis. Todėl jam šį
ko.
vadovaujantis
vadovaująs “darbo įstai skiriami,
metą buvo skirta surengti lie
Po programos buvo visi vai
bendraisiaisvalstybės ingoms
”
.
Tokių
darbo
įstaituviškų dainų ir giesmių prog
šinami, netik choristai, bet vi
gų “Lietuvos generalinėje teresais. Tokiu būdu tarramą.
si dalyviai koncerto, ir koncer
apygardoje” esą keturios: nautojai, moką vokiečių
Nuvykus j svetainę, pasirodė
tas buvo nemokamas. Tikrai
Kaune, Vilniuje, Šiauliuo- kalbą, buvę paskirti į naugražus būrys muzikų, ir muzi
VVaterburiečiai yra laimingi tose
ir Panevėžyje. Be to, jas darbovietes Vokietijo. .
,
, ... , . ,
T
kos rėmėjų. Parapijos choras,
_
kius vadus turėti, kaip kun. J.
kiekvienoje
apskrityje je ir vietoje. Pasak Pesmergaitės buvo pasipuošusios ya]antiejUSj komp. A. Aleksis;
veikianč-ios
pagalbinės chel, neatsakingi sluokskas taipgi tokį jaunimą, kuris nebi
lietuviškais kostiumais,
darbo įstaigos. Į klausimą, niai platiną kalbas, kad esvetimtaučius tikrai suįdomino. jo lietuviškos tautiškos sukne
|
kodėl nebuvo
perimtos santi vykdoma deportaciChoras gražiai ir armoningai, lės užsivilkti, ir svetimtaučių
• Lietuvoje veikusios darbo ja, tačiau Vokietijoje dediriguojant komp. A. Aleksiui, akyse pasirodyti iš kokios šabiržos (darbo parūpinimo portacija nesanti žinoma,
ir pianu akompanuojant A. Sta- lieg jų tėvelis ir mamytė yra
ir
tarpininkavimo įstai todėl ji “nėra priimta”.
nišauskui iš Bridgeport, Conn., kilusi. Sveikiname jus Watergos), Peschel atsakė, kad Kai kurie žmonės neužsi
sugiedojo Amerikos Himną.
buriečiai, ir to vakaro vedėją!
jos esančios užaugusios registravę darbams. Todėl
Vakarą atidaro Waterburio
Buvęs
“liberalistinėje dvasioje”, Kauno komisaras išleidęs
lietuvių žvaigždutė p. M. Andritodėl
jos naujam uždavi naują įsakymą. Tada per
NEW HAVEN. CONN.
kis (Andreikytė), kuri savo
niui
netikusios.
Todėl 3 dienas užsiregistravę
gražia anglų kalba apibudino
Sausio 18 d., įvyko Moterų
“darbo įstaigos” (Arbeit- 800 žmonių, daugumoje
kiekvieną dainelę ir giesmelę,
Sąjungos 33 kuopos susirinki
samt) guvusios perorga- specialistai, kuriems busupažindindama su muzika ir
mas, kuriame sėkmingai svars
nizuotos “vokiečių pagrin- vęs suteiktas darbas. Su
žodžiais. Apie šią panelę galima
tyta kuopos reikalai. Nutarta
dais”. Vokietijos darbo j gyvenamąja vieta dėl perbūtų daug ką pasakyti ir para suruošti kortavimo vakarą ga
ministeris pasiuntęs į Lie- sonalinių ar ekonominių
šyti, nes ji daug rašo lietuviš vėnios metu. Komisija išrinkta
tuvą kelioliką specialistų, intersų surišti darbininkai
kuose laikraščiuose, ir daug į - darbščių Sąjungiečių, būtent,
kurie pradėję organizacinį gauną darbą vietoje arba
“Muzikos Žinias Ji netik ang- Z. Markūnienė ir O. Čirvincdarbą. Taip pat vietiniai netoliese. Nevedę darbiliškai gražiai kalba, bet gražiai jjįeng
tarnautojai turėję pereiti ninkai
naudojami dar
Lcndonas nuo nacių bombardavimo dar vis valosi. Štai tūla gatvė ne
lietuviškai rašo ir kalba. Mes
Pirmininkei prisiminus apie
specialinius kursus. Dabar bams ir kitur. Į Rytų Prūtoli St. Paul’s valoma su pagelba didžiulių kranų kilnotojų. Metalas at
tokių mažai turime Amerikoje, organizuojamą Raudonojo Kryvietinių tarnautojų esą a- siją pasiųsti darbininkai
skiriamas nuo medžio ir akmenų griuvėsių ir visas jovalas išvežamas.
Tad būk pasveikinta Waterbu- žiaus skyrių, tuojaus Sąjungiepie 300. Vienam “vokiečių' gali savo sutaupąs siųsti į
rio lakštute, čiulbėk savo lietu- tės pritarė ir pasižadėjo savo
baisenybės palietė ir mūsų šalį tikslui yra rengiamas gražus
Lietuvą. Vokietijoje dirHARTFORD. CONN. i
viška gražia daina, ir dirbk darbu prisidėti, o kurioms laiKalbėtojai
savo
kalbose
nuro

Ameriką, kuri yra mūsų antra vakaras, kurio programą išpilbantiems darbininkams edaug dėl jos.
kas neleidžia, prisidėti darbu,
dė
minimo
paminklo
statymo
tėvynė, ir mūsų tautybės sūnai, dys Šv. Kazimiero parapijos
Šv. Elžbietos draugijos metisą galima siųsti šiltus dra
Choras padainavo: ‘Oi tu Jė- tos pridavė pinigiškas aukas,
broliai, bei giminaičiai stojo į choras; bus gerų kalbėtojų, nis susirinkimas įvyko sausio svarbą, ir ragino brooklynie- bužius žiemai iš Lietuvos,
va Jėvuže’ — Petrausko; ‘Pa- Malonu yra matant Sąjungiekariuomenę, kad prisidėjus prie Taipgi dalyvaus vietos klebonas 13 d. Nauja valdyba užėmė vie- čius ir bendrai visus Amerikos bet tiktai per darbo įstai
sakyk Mergele’ — Žilevičiaus;
čių
tokį
gražų
susipratimą
ir
z
•
šios garbingos ir demokratiš- kun. E. Gradeckas. Programai tas: Pirmininkė — p. Agnieška lietuvius šį kilnų darbą parem gas.
“Tu ir Aš’ — Vanagaičio; ‘Mes gerą širdį, parodytą šiame mokos šalies apgynimo. Taigi ir užsibaigus įvyks šokiai. Pelnas Stankienė; vice-pirmininkė — ti. Dabar paminklo Fonde yra
Peschel pareiškė, kad
grįšim Ten’ — Aleksio; ‘Berne- mente, kada pradžia šiam darmes lietuvės moterys ir mefrgi- šio parengimo paskirtas šelpi- p. Emilija Karpuškienė: prot. surinktų aukų $1,700.00 su Kaune ir Vilniuje esą pra
li mūsų’ — Aleksio; ir kitas, bui yra kiek sunkesnė.
nos neturėtume atsilikti nuo ki- mui Lietuvos tremtinių, taipgi raštininkė — p. Marcelė Baro- virš, bet pastatymui paminklo monės įmonių, kurias rei
Taipgi giesnųes, vaikinų okte-' Džiugu buvo matyti kuopos
tų tautų, neprisidėjusios savo Amerikos Raudonajam Kry lytė; pagelbininkė — p. Leono reikia daugiau. Buvo renkamos kią išlaikyti ne tiktai karo
tetas: ‘Tėve mūsų — Gruodžio; susirinkime
dalyvaujant po
ra Plaužienė; fin. rašt.— p. Ka aukos paminklo fondui.
darbu bei aukomis prie suteiki- žiui.
metui, bet ir po karo. Tarp
‘Pulkim ant kelių’ — Strazde- rimtos
ligos Sąjungietę M.
Surinkta $88.06.
zimiera Servo: pagelbininkė —
mo pagalbos Raudonajam Krytokiu įmonių paminėtos:
Parengimas arba paminėji
Iio; ‘Sveikas Jėzau gimusis‘ —; Pranckevičienę,
kuri visoms
p. Ona Vailonienė; kasininkė—
žiui, kuris nelaimei ištikus vi
Kalbėtojams,
dainininkei,
pu

medžio, metalo, tekstilės
mas įvyks Vasario 8 d., 5 vaAleksio; ir baigė ‘Lietuva tėvy- pareiškė širdingą padėką už
p. Barbora Bartusevičienė; pa blikai, aukotojams, aukų rinkė ir chemijos dirbinių įmo
sus šelpia be skirtumo tikėjimo , .
r
J
landą po pietų, parapijos svenė mūsų’ — Kudirkos, ir ‘God gražią vaisių pintinę .kurią sąpažiūrų bei partijų. Taigi kve- uin5je.
Greene gt Įžanga gelbininkė — p. Julė Kavaliaus jams ir visiems už malonę para nės.
Bless America’. Visos dainos ir jungietės ją sergant apdovanočiu visas šios kolonijos moteris
kienė ; maršalka — p. Bernotina mą šio vakaro nuoširdžiausiai
J
25 centai.
giesmės išėjo gražiai ir švel-^jo.
prisidėti prie šio naudingo dar
Ladavičienė. Revizijos komisija dėkojame.
Visos kuopos narės liūdi su
bo. šeštadienį, sausio 31 d., y- Lietuviai rinkimės į šį pami- — p Agnieška Gižienė ir p. Ve°hone 1181
žinojusios, kad šiuo tarpu ser ra šaukiamas susirinkimas dėl nėjimą, kur gražios lietuviškos ronika Ambotienė. Lietuvos Gy-j , N°FS p*'akaIbose Publikos bu
ga kuopos vice-pirm. Stasė Ta- susipažinimo ir užsiregistravi- dainelės sužadins mūsų jaus- n;mo Komisija — p. Ona Medo-1' ° ne^F augiausiai, nes uv<
A. P. KARLONAS
mulevičienė. Susirinkimas su mo darbui: ar tai mezgimui ar mus * primins senąją tėvynę, nien€ ir
MarcĮjona Pateckai-' ,bai
** SUS1”n
kalbėjo
maldą,
prašydamos
Die
Lietuvis Graborius
siuvimui.
Susirinkimas
yra kuri dabar yra prispausta prie- tė Atstovė į Pranciškiečių sky- kUS1CJ1 *vertmo Paminkl° sta
vo sugrąžinti sveikatą mūsų;
tymui vedamą darbą.
bendrai dėl visų, ir įvyks 8:00 šų, ir savo atsilankymu sušelp- rjų — p Cecilija Labeskienė.
NOTARY PUBLIC
darbščiai narei.
valandą vakare, parapijos sve- sime Raudonąjį Kryžių, kuris Atstovės į draugijų vienybę — Pasitikime, kad ir kiti brook280 Chestnut St.
tainėje, 339 Greene St. Kurios savo pagalbos, ranką ištiesia p Marijona Gaučienė ir Jedvy- lyniečiai, apylinkės ir bendrai
STEIGIAMAS RAUDONOJO
Amerikos lietuviai aukomis pa
norėtumėte gauti kokių infor- kiekvienam varge bei nelaimė- ga pugžlienė.
KRYŽIAUS SKYRIUS
New Britain, Conn.
rems ir neilgai laukus pamink
Nutarta paaukoti $5. dėl las bus pastatytas pagerbimui
Kadangi šiame momente karo macijų, kreipkitės pas M. Joku- je- Taigi kas save vadina lietuviu ir kuriam rūpi Lietuvos rei-Raudonojo Kryžiaus ir pirkti mūsų žuvusių didvyrių — Da
baitę.
kalai, neužmirškit Vasario 8 d., Bond už S1000.oo. Narės ir su riaus ir Girėno.
MOTERŲ SĄJUNGOS NAUJŲ atsilankyti į parapijos svetainę
aukomis prisidės prie vakaro Taigi prašome teikti Jūsų ma
NARIŲ VAJUS
!
------- -------------lonę auką sekamai: Išrašant če
dėl Raudonojo Kryžiaus.
kį ar Money Orderį vardu Da
Sausio 1 d., prasidėjo Moterų PARAPIJOS VAKARIENĖ
rius
- Girėnas Monument Fund
Sąjungos naujų narių vajus.
ĮVYKS VASARIO 15 D.
Prakalbos Ir Aukos Dariaus ir adresuokite Komiteto iždi
JOHNSON’S
Vajaus metu yra didelis palen
ninkui Mr. John Spurga, Port;
Parapijos metinė vakarienė įGirėno Paminklui
gvinimas
visoms,
norinčioms
Jefferson Station, Long Island.i
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
vyks vasario 15 d. Rengimo koN.
Y. Iždininkas gavęs Jūsų
prisirašyti, nes nereikia mokėti
Sausio 9 d., š. m., Grand PaAtėję j tavernus ar restoranus visuomet
. . ..
,
misija ir klebonas kviečia visus
auką
veikliai prisius patikrini
įstojimo mokesčių. Taigi katali,
......
radise salėje, Brooklyne. Įvyko
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir
iš anksto nusipirkti įžangos bimo kvitą, o Jūsų vardas ir au
kės moterys ir merginos pasi
gražus vakaras, kur; surengė kuota suma tilps laikraščiuose.
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai
lietelius, kad žinojus dėl kiek
NAUDOJAMA PER VIRS 50 METŲ
naudokite šia puikia proga, ap
Dariaus ir Girėno paminklo
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
Paminklo Fondo Komitetas —
žmonių ruošti vakarienę. Ka
PARDUODAMA VAISTINĖSE
sidrauskite vienatinėje moterų
statymo komitetas, tikslu vi
Adv. S. Briedis. J. Spurga,
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: —
dangi maistas pabrango, tai iš
katalikių organizacijoje. Ypa
suomenę supažindinti su veikia
W, Shabunas, A. Gudonis,
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
tos priežasties reikėjo ir bilietų
tingai šiame momente, kada
J. Rairys.
mu
darbu
paminklo
naudai.
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo
kainą pakeisti, kad padarius
Koresnondentas
K. J. P.
daugiau moterų stoja į įvairius
Vakarą atidarė Fondo Komi
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.
pelno. Bilietų kaina yra $1.50
i darbus ir gręsia didesnis nu asmeniui.
teto narys Walter Shabunas.
i silpnėjimas bei nelaimės, tai
Kalbėtojais buvo laikraščių reUžsisakykite Toniko Pas Mus
i kaip tik dabar yra proga apsi Paremkim komisijos darbuo- daktoriai bei veikėjai: J. Tysit saugoti bei apsidrausti, įsira tę savo dalyvavimu vakarienė- liava, J. B. Laučka, J. V. Stili! šant į gerą organiazciją — Mo- je.
M. sonas, K. J. Paulauskas. Taipgi
i!
terų Sąjungą.
komiteto nariai: J. Šaltis, Adv.
S. Briedis ir Maspetho lietuvių
i
. ! | [as
Juozas
Ki
BENDRAI MINĖSIM
Atsimainymo par. klebonas ku
ii
Kainos prieinamos.
Ine,
VASARIO 16 D.
nigas Jonas Balkūnas, ir sve
Telefonas
Tarpdraugijinis
komitetas, Laidotuvių Direktorius
60 Ellsworth St.
čias iš Brazilijos .kunigas Pijus
Patarnavimas
Dieną
ir
Naktj
Worcester, 5-4335
kuris gyvuoja mūsų kolonijoj
Ragažinskas
ir New Yorko
Worcester, Mass.
jau keli metai ir bendrai veikia
miesto tarybos narys A. J. DiPHONE
BOSTON BRANCH
tautos reikalais, šį metą taipgi
Giovanna.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
BALTIMORE, Md.
So. Boston
1^10 Columbia Rd.,
nutarė bendrai paminėti Vasa
Meno programą pildė p. Lionė
2271
Telephone Plaza 8595
South Boston
rio šešioliktą, mūsų tautos ne
Juodytė; dviem atvejais daina
Limosinal dėl visokių reikalų.
priklausomybės šventę. Tam
vo solo ir skambino gitarų.

WATER3URY, CONN.

TŪKSTANČIAI
NAUDOJA JĮ
KAS METAI
PALENGVINIMUI
MUSKULŲ SKAUSMO

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

RED CROSS
PLASTER

Pristalom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
visokiems Parengimams.

■tHlliimtmMIlIlinilinillltlimttIltlIMMMa

602 Washington Blvd.

Myopia Club Beverage Co.

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

