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Londonas, vas. 2 — Pra
nai desperacijoj. Negalė- ne®a> kad vokiečiai oku-
dami gen. MacArthur ka- Pantai Norvegijos premie
ro jėgų nugalėti ginklais, ™ paskyrė majorą Vidkun 
kaip Jung. Valstybių karo ; Quisling-, kuris išdavęs 
departmentas praneša, ja- Norvegiją. Šiandien , jo 
ponų lėktuvai gen. Mac- vardas linksniuojamas vi- 
Arthur linijose numetė suose kraštuose, kur tik 
propagandinių lapelių, ra- atsiranda šalies išdavikų, 
ginančių amerikiečių ir fi- Majoras Vidkun Quis- 
lipinų kariuomenę pasi-lmS paskyrimą priėmė, tik 
duoti. Tačiau filipinų ka- klausimas ar jam pavyks 
reiviai japonų propagandą sudaryti ministeriu kabi- 
sutiko su pajuoka ir drą- Kaip žinoma, norve-
siai kovoja. Sai didvyriškai veikia

Reikia žinoti, kad gen. Prde® okupantus. Pabėgu- 
MacArthur karo jėgos y- sieJi i užsienį sudarė savo 
ra žymiai mažesnės už ja
ponų. Tačiau tos jėgos 
tvirtai laikosi, ir japo
nams sudaro rimtą pavo-

6 Bilijonu Doleriu Karo i Jung. Valstybių laivynas
Sudaužė 6 Japonų Bazes

Nuskandino Daug Priešo Laivu
VVashington, D. C.—Pre

zidentas Rooseveltas krei
pėsi į Kongresą, kad pas
kirtu prie laivynui skiria
mu išlaidų dar $6,016,300,- 
000.

Senato 
Prezidento

iždo komisija
reikalavimą P.u°lc ^ponijos vidur-Pa- 

priėmė ir perdavė svarsty- cifiko bazes. kurios truk-
mui kartu su kitomis išlai- de sąjungininkams pnsta- 

tyti karo reikmenis į va
karinę Pacifiko dalį.

Daug

VVashington, D. C., vas. vyno bazių, bet kol kas 
2 — Jung. Valstybių karo jiems ir čia nevyksta, 
laivai ir lėktuvai smarkiai---------------

domis.

CIO Taryba Prieš

Hadu Lėktuvai Pasirodė£ A • •• •Airijoj
Dublin, Airija — Perei-

6 priešo laivų nu- ‘°s savaitė.s Pabaįg°> 
skandinta arba sugadinta, Ulsten0 dalies

JU-

Katalikų Berniukų Skautų kapelionai iš 105 diece- Boston, Mass. — Massa-

Susivienymą Sa ADF 5aūg"i?ktu7ų“SL7aikinta.' Pas*rod5 lėktuvaj
Tik du Amerikos karo lai- J*e buvo apšaudyti prieš.

lėktuvinėmis kanuolėmis.armiją ir, susidėję su są
jungininkais, kovoja dėl zijų pagerbė J. M. 
savo tėvynės nepriklauso- lahoma City ir Tulsa
mybės ir laisvės. darbą, kaipo Katalikų Skautizmo Komiteto pirminin- vienDai®}ai uzgyre tauri- pa(jarvtaįs nuostoliais Ja- s*vbe nugastauja,

Quislingų turi veik kiek- kas. • j nes CI° tanrbos zyglus ponijai. merikos kariuomenei at-
viena tauta. Turime ir j m. vyskupui Kelley įteiktas čia matomas auksi- Pažymėtina, kad tai pir- v-vkus Į šiaurinę Airija, są-

pereitų metų gautas mes> lietuviai. Musų šalies nįs įr daimontais apkaišytas “Ad Altare Dei” Kryžius. nri^č m dvU-iii kartą Amerikos bom- Jun^inia’ai S3-1 uzim i
as reikia mokėti išdavikais yra komunis- „A(J Altare Dei” Kryžius yra aukščiausio pažymė- organizacijį"suvienymą bos numestos ant Japoni- AlrlJOS

iiiunu uitaiiLU įtupcnuiiai 1O uicuu- ------ ----- ---- ------- • , nukentėio ir Dra- minuis r.ji.uinviHi.-i.
. vyskupą Francis C. Kelly. D. D.. Ok- chu^tts Valstybės Indus-- radQ R informuotieji sluogsniai
ulsa vyskuoą, už jo dešimties metu trial Lnion taryba, C1U., rPjčkia nalvp-imm sn teiSia- J°g Airijos vyriau-
„lik,, Sk„, limo „irmininl vienbalsiai užgyrė tauti- a P®*? ““ , sybė nugastauja. kad A-

• Už 
įplaukas
mokesnius (tax). Pirm ne- taL kurie 1940 m. suvaidi- ~ Q £enkĮas. 
gu tuos mokesnius mokėti no Quislingų roles. Jie ir 
nuo įplaukų gautų perei- dabar siekia ne Lietuvos 
tais 1941 metais, reikia iš- nepriklausomybės ir lais- 
pildyti informacijinės v^s, bet kad iš vokiečių o- 
blankos, kuriose reikia pa- kupantų išsilaisvinus Lie- 
žymėti visi šaltiniai gautų tuva yėl patektų į Sovietų 
įplaukų ir kiek iš viso. Kas Rusijos okupaciją, 
turi pildyti blankas? Blan-

Stalinai Svajoja Apie Didelę 
Rusijos Imperiją i

Goeringas Aplankė Italijos 
Viršininkus

jos teritorijos.

Japonai Veržiasi J 
Indies Salą

Okupuotos Prancūzuos 
Naciai Iškviesti 

Berlynan

kas turi pildyti visi pavie
niai (singeliai) ar vedusie
ji neturintieji jokios atsa
komybės ką nors užlaiky
ti iš savo uždarbio ir jeigu 
uždirba $750.00 ir dau

Raudonieji Laimi Ketu
riuose Frontuose

Siekia Pagrobti Lietuva, Latvija
Estija •įj

Maskva, vas. 2 — Prane- 
"jša, kad Vokietijos 68-tos 
" divizijos vadas ir jo pagel-

Batavia, N. E. !., vas. 2—J Vichy, Prancūzija, vas. 
Tokio, vas. 2 —Is Romos Olandai, po suduoto skau- 2 — Iš patikimų šaltinių 
anesa, Kad Vokietijos jaus smūgio japonams sužinota, kad Berlyno val- 

Lroeringas Ko- 5jacassar sąsiauryj, yra į-;džia iškvietė visus aukš-
. .sitikinę, kad japonams ne-, tuosius vokiečius komisa- 

su aukštai-į į>epaVy|<s tajp grejt susi- rus iš okupuotos Prancū
zijos į Berlyną pasitari- 

visomis mams. Spėjama, kad tar-

pranesa
maršalas Goeringas Ro
moje ir turįs 
pasitarimus 
siais Italijos oro laivyno 'stiprinti 
viršininkais”. i

Sakoma, kad esą pasita-
Dabar japonai

Stockholm, Švedi ja —' Estiją. Stalinas reikalauja jėgomis bando įsiveržti j sis kaip įtraukti Prancū-
Šiomis dienomis Times- minimas valstybes įjungti r*5aaJ ąPie praaejl^ asLes.ant Amboina salos, kųriįziją į nacių “naujos Euro-

giau. Gi visi vedusieji ir ^“ulmuštŲTa- Herald korespondentas,,į Sovietų Rusiją. £$ išvedamos kovosi Viena “ SVarbiųjU “ P°S twk’”
kūne vadinasi seimos ga - raudonieji užnugariai Donald Day paduoda svar- Sovietų Rusijos pasiun- bj£ Japonijos
vrzvr, +i.~, ,nfnrrv,no.j •» rbių zmn, apie Anglijos uz- tinys Washingtone Maxim r f. ... .

sienių reikalų ministeno Litvinov taip pat vedąs . • i , - •
Anthonv Eden pasikalbę- derybas su Jung. Valsty- lr. a ^ai an pa® pre 
jimą su Sovietų Rusijos bių vynausvbe c-dėl Lietu-

x , ua ia.uu<Jiueji luuiifcdi ietįvostunpildytiinformaci-ij. djn0 Khar-
Je,‘SU “ ' kovo mieste. Sakoma, kadbo $1,500.00 ir daugiau. 

Vedusieji, jeigu abu dir
bo 1941 metais, jie gali iš
pildyti blanką bendrai ar 
paskirai, jeigu uždirbo 
virš pažymėtas sumas. 
Šeimos galvos, tai yra, ku-j

generolo mirtį patvirtina 
vokiečiai paimti į raudo
nu ių nelaisvę.

Raudonieji giriasi laimė
jimais visuose keturiuose 
frontuose: Ukrainoj, Kry-

. .„ , me, centraliniame ir Lene iš savo uždarbio jplau- , A_. v. .. .. ningrado. Raudonieji zyku užlaiko nepilnamečius °
šeimos narius, ligi aštuo-
niolikos metų, arba Ugo- be vokiefi
tus, kūne irgi re.kal.ng, , lešinimo
užlaikymo, ar senus tėvus, r__________________
turi teisę nuo kiekvieno,
užlaikomo asmens atskai
tyti savo įplaukų po $400.:
Reiškia po $400.00 nuo 
kiekvieno nepilnamečio y- Singapore, vas. 2 — Per rius nušovė virš Singapo- 
ra paliuosuoti nuo mokės- pastarąsias dienas Britų re, o tik prarado vieną sa- 
nių. Yra ir kitų smulkių karo jėgos susilaukė pa- vo lėktuvą. Britai suardė 
paliuosavimų nuo mokės- galbos. Nors Singapore y- vienoje vietoje pylimą, ku- 
nių sumų, ir tai reikia su ra apgultas, bet priešui ris jungė salą su žemės

Sutriuškino Didelę Japonų 
Įsiveržėlių Armijųpremieru Stalinu apie po- vos ir kitų Pabaltijo vals- 

karinę programą. tybių pokarinio likimo.
Stalinas paruošęs devy-; Mes tvirtai tikime, kad 

nių punktų programą ir ją Jung. Valstybių vyriausy- 
pasirašęs įteikė Anglijos bė ir visi sąjungininkai 
ir Jung. Valstybių vyriau- nekeis savo nusiteikimo 
sybėms. dėl pavergtųjų tautų, nes

Darbininkų Unija Nutarė 
Pirkti Defense Bonds Už 

$25,000,000
su-Washington, D. C., vas.i bazės vidur-Pacifike 

2 — Japonijos karo jėgosj daužytos, sąjungininkams 
vėl bandė užimti Corrigi-įbus daug lengviau prista- 
dor tvirtoves, kurias did-ityti karo reikmenis Ba-

VVashington, D. C. — In- vyriškai gina Amerikos ir taan pusiasalio ir Singa-
Toie Stalino programo je tai priešintųsi Prez. Roo- ternational Ladies’ Gar- Filipinų karo jėgos, gen. pore gynėjams. Tos japo-

ketvirtasis punktas kalba sevelto ir Churchillio de-ment Workers unijos ge- MacArthur vadovybėje. į nų bazes, tai Gilbert ir
e Lietuva Latvija ir klaracijai. neralinė ekzekutyvė tary- Karo departmentas prane-! Marshall salos, kur įsisti-

_p_________—______ _— ' Tačiau labai daug pri- ba nutarė pirkti U. S. De- ša, kad gen. MacArthurjprinę japonai trukdė laivų
f. C •! I “ n IL klausys ir nuo pavergtųjų fense Bonds už $25,000,000 karo jėgos ir vėl atmušė; plaukiojimą.

Singapore Susilaukė ragalbos jaBonų puolimą ir sutriuš:|
tas David Dubinsky.

giuoją smarkiai atsiimda
mi miestelius. Kaikurias

“Parazitai" Turi Išsi-
kraustyti iš Washing- Prezidentas Pasirasė Kainų 

tone Tvarkymo Įstatymą

kino jų didelę armi ja, kuri 
buvo atgabenta iškėlimui, 
arti Ternate uosto.

• Lietuvos laikraščiuose 
gyventojai raginami au
ginti kuo daugiausia triu-

VVashington, D. C., vas.' 
Prezidentas Roose-tais patvarkymais susipa- nepasiduos. Tą tvirtovę kraštu, kad priešas nega- 2__

žinti kiekvienam, kurie tik gina 60,000 vyrų gariso- lėtų juo pasinaudoti. Tas veltas pareiškė, kad Wa- ^-3
tas įplaukas turi. nas. Visi gyventojai yra pylimas kainavo $12,000,- shingtonas turi apsivalyti tvrna t:q

Reikia kreipti dėmesio pasiruošę ginti Singapore 000. Padarytas iš akmens nuo “parazitų”. tą įstatymą pareiškė, jog
mano, kad utaį jar nereįškia, kad ko-

Galimas dalykas, kad po šių. Straipsniuose pabrė- 
šio smūgio japonai sunrasĮ žiama, kad “miestų gvven- 
sajungininku galybe Fili-! tojai šiuo metu jaučia 

VVashington, D. C.-Pre-' P1"™86' | kiek didesnį mėsos trūku-

zidentas Rooseveltas pasi- Dabar, kada Japonijos mą’

į šių Persona, Income Tax iki paskutinio kraujo lašo. ir cemento 
blankų išpildymą, neatsi- Didžiulės kanuolės ir lėk- 
žvelgiant į tai, kad ku- tuvai bombomis smarkiai 
riems dėl jų įvairių atskai-bombarduoja Japonijos 
tymų ir nereiks mokesnių karo jėgas.
mokėti. Jeigu esi pavienis Gubernatorius Sir Shen- 
ir uždirbi $750.00 ir jeigu

i Prezidentas
VVashingtone susigrūdo va rfeš inflaciją laimėto, 
daug nereikalingų nieko ir suabejoio kai 
naudingo neveikiančių nuostat tiįsiumu 

--------- žmonių, kurie tik trukdo
Berlynas, vas. 2 — Vo- apsigynimo darbams ir

Filipinų Patriotas Prašąs 
MacArthur Pasiduoti

kurių

tftn Thomas tvirtina, kad kiečių radio skelbia, kad užima kambarius, kurie 
esi vedęs ir uždirbi Singapore bus apgintas. |būk filipinų patriotas, ge- reikalingi pareigūnams, 
$1,500.00, tai privalai pil- Britų lėktuvai ir artile- nerolas Emilio Aguinaldo dirbantiems šalies gynimo

rija smarkiai bombarduo- prašęs, kad gen. MacAr- darbus.

“Šis įstatymas gali būti 
vėliau papildytas”, sako 
Prezidentas.

dyti šių mokesnių blan
kas. Netik ką uždirbai pi-- ja japonų pozicijas, šešta- thur pasiduotų, 
nigus privalai pasakyti, dienį tris japonų bombe- Kaip žinoma, prasidėjus Ašies Karo Iėqos Laimi
bot* iizairinc nnncimpinc! - A_ v ■»■■■'

Japonai Kori Pereiti 
Didžiulę lipę

bet ir įvairius nuošimčius --------------------------------- karui su Japonija, gen. A-
gautus iš bankų, rendasjdimas yra sėkmingas, o guinaldo viešai reikalavo, 
metines algas ir visokios ypač dabartiniame patrio- kad japonai nevartotų jo 
rūšies pajamas

Libijoj Rangoori, vas. 2 — Japo-
---------- nai įsiveržėliai Burmoje

Cairo, Egiptas, vas. 2 — bando nutiesti tiltą per 
tiškame įkarštyje. Perspė- vardo savo propagandai, j Praneša, kad ašies kariuo- Salween upę, šiaurinėje
jamos kolegistės, kad jos Taigi ir Berlyno žinios ga-'menė vėl pasivarė pirmyn nuo Moulmein, kad pa

pėdei tokios skubios ženat- Ii būti niekas daugiau,’tarp 60 ir 85 mylių į ryti- siekti Kadoe salą. Tačiau 
savo kaip propaganda, kad su- nę Libiją. Tačiau britų Britanijos karo jėgos, įsi-Į

• Presidento žmona
Elęąnor Roosevelt perspė- vės nenutrauktų 
ja merginas, kurios tik su- mokslo, bet siekių užbaig- kiršinti ir suskaldyti vie- 
sitikusios savo kavalierius ti, ir prisirengti gyveni- ningą amerikiečių ir filipi- 
ir apsiveda, kad tai esą ne-, mui, nes jų gražuoliai eina niečių frontą. Bet jiems 
visuomet greitas apsive- į kariuomenę; . 1 nepavyks tai padaryti. .■ n

Britų šarvuotis tankas kelyje pro nacių paliktus
bomberiai: nuskandino tris stiprinusios naujoje pozi- 
priešo laivus, kuriais vežė ęijoje, yra pasiruošusios 
karo reikmenis - ašies jė- -japonus sutikti ir sunai- sužalotus nuo britų kanuolių tankus, kur. nors Libijoj., 
goms. — - kinti. ct-.hiį į Ten naciams ir italams britai kerta smūgį po smūgio.
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Į Užsienį
Laikraštis Laisvę” de

da tokius paieškomų žmo
nių skelbimus:

1) Ką nors žinančius a- 
pie kareivį Joną Atkočių, 
tarnavusi Lietuvos ka-
riuomenėje I-am pėstinin-

(Cenzūros Direktorius vartojama, reikia pažymė- kų pulke> ^še^ų lai_ 
paaiškina apie siuntimą ti vartojamą kalbą ant kaig pašto dėžutė30a/U 
KKkų)- konverto. . paskutiniu laiku buvusį

Reguliaris susinėsimas 4) Negalima rašyti jo- Pabradės poligone, prašo- 
paštu su priešų ir priešų- kių in.ormacijų apie apsi- me pranešti Atkočiui, Jo-
užimtose šalyse dabar yra gynimo reikalus, siunti-,nuj Voveršių kaime, Skie- 

nius arba orą.nelegalus ir nebus pavė
lintas, sako Cenzūros Di
rektoriaus pranešimas.

monių paštas, Utenos ap-
5) Biznio firmos ir dirb- krįtyS 

tuvės, kurios gamina pa- 2) v Povilas Rak.
Du išėmimai bus nave ,J“S k r ? šnys, buv. Biržų nuovados
Uu išėmimai bus pave- valdžios darbą negali mi- , * .« ».

linti. Bus galima siųsti (1) nėti tą faktą laiškuose. |^įninkąs kilęs įs Siau- 
trumpus asmeninius pra- 6) Firmos ir asmenys ?Pskr”-Jo”įSkl°K\^C.” 
nešimus per Amerikos negali tarpininkauti gavi- irze 10 men- V1
Raudonąjį Kryžių ir (2) me ar išsiuntime laiškų.
laiškus karo belaisviams. Armijos narys, siųsda- 

Siunčiant laiškus į sve- mas laišką į užsienį, nega- 
timas šalis, ne priešų ar |j paduoti vardą jo apsisto- 
priešų okupuotose šalyse, jjmo vietos, jo stovyklos
Cenzūros Direktorius nus- arba stoties ir tokiu būdu v ~ o
tato kelias taisykles ko-jis turi paduoti jo vienutės soferj Antaną Sabalj, kilu- 
respondentams, kad pa-pašto numerį, su žodžiais s ia 1G,e.nos .. 111A ĮP 
lengvinus cenzūros darbą. ‘j„ care of New York Post- gUS' 1941 bl^ho 24 d”

arba ‘in care of Praso“1 pran,estl % *“>- 
liui P. Maželiui, Kauno

kų išvežtas su šeima. Kas 
turi apie jį ar šeimą kokių 
nors žinių, prašome pra
nešti J. Rakšniui,- Panevė
žys, Prekybos Mokykla.

3) Turintieji žinių apie'

JI;F hI

to nepranešus apie busi-j Raseiniuose Sugriauta
mą perskyrimą. • j y

Visa šeima siunčiama iki namai
pakrovimo stoties viena-
me vežime ir tiktai pakro- • “Deutsche Zeitung im 
vimo stotyje šeimos galva Ostland” aprašinėja, kad 
patalpinamas į atskirą Raseiniuose iš 753 miesto 
nuo šeimos vagona. skirtą namų sugriauta 237, t. y. 
šeimos galvoms. Susikro- vienas trečdalis. Ne visi be 
vimo metu išsiunčiamųjų pastogės likę gyventojai 
bute šeimos galva turi bū- ligšiol apgyvendinti pa
ti įspėtas, kad asmeniški kenčiamose patalpose. Jų 
vyrų daiktai sudėtini į at- apgyvendinimas aplinki- 
skirą čemodaną, nes iš- niuose kaimuose esąs sun- 
siunčiamųjų vyru “sanita- kiai įmanomas. Todėl esą 
rinis apdirbimas” (sani- nusistatyta taisyti mažiau 
tarnaja obrabotka) įvyks nukentėjusius namus, 
atskirai nuo vaikų ir mo- Kelmėje be pastogės li
terų. Pakrovimo stotyse kusiems gyventojams ba- 
areštuojamieji šeimos gal- rakai esą jau baigiami sta- 
vos talpinami atskiruose, tyti.
jiems skirtuose, vagonuo- ---------------
se, kuriuos nurodys spe- • Vokiečių reicho komi- 
cialiniai tam tikslui pas- saro įsakymu pertvarko- 
kirtas operatyvinis tar- mas statistikos darbas, 
nautojas”. Statistikos davinių rinki-

Šis šiurpus dokumentas mas ateityje leidžiamas 
yra per daug aiškus, kad tiktai su vokiečių reicho

ŠVEDŲ LAIKRAŠTIS 
APIE VOKIEČIŲ 

UŽIMTUS KRAŠTUS
1) Laiško siuntėjo var- master’ 

das ir adresas turi būti ant San Francisco Postmas- R . 
konverto ir laiško viduje, ter’. Arba toks armijos na-

2) Jeigu galima, visi laiš- rys gali paduoti vardą , 4> Kas 2,"° apie Žilins
kai turi būti anglų kalbo- draugo ar giminės Jung. TO švedų
je, ir laiško turinys aiškus Valstybėse, kurio priežiū- ^17 £" “Aitonbladet”
ir trumpas. Nevartokite roj galima atsakymą pa-
sutrumpinimų, jokių ne- siųsti, 
suprantamų ženklų, pra- Cenzūros Direktorius į-
vardžiavimų, kokokšų vie- rodo, kad neprisilaikymas įtai!*s ov^ Kim ,uv‘ 
ton dirbtuvių, firmų, as- šių taisyklių tik trukdys Krazl« vlkar^’ neatsisa- 

korespon-
FLIS.

sanitaru, prašom pranešti 
Vydūno ai. 15, M. D.

5) Jei kada matei kun.

• Vokiečiams simpati-

menų ir panašiai. persiuntimą
3) Jeigu angių kalba ne- dencijų.

kyk išsamiai pranešti Ant.

PRIEŠSOVIETINIO 
ELEMENTO IŠSIUNTL 

MO DOKUMENTAS

• Iš latvių šaltinių prane- 
laikraštis šama, kad Latvijoje su 
paskelbė rastas dokumentas, kuris 

straipsnį apie vokiečių už- vaizduoja, kokiu būdu bu- 
imtus rytų kraštus. Pasak vo įvykdytas “priešsovie- 
laikraščio, Ukraina bū- tinio elemento” išsiunti- 
sianti padalinta į 12 gene- mas iš Pabaltijo valstybių, 
ralinių komisariatų, kurių šis dokumentas vadinasi

Šlinskiui, Jablonskio g. 21, kiekvienas būsiąs didesnis “Instrukcija apie Lietu-
° 7 * * A • •• 1 X Ik T T . • • • •

Panevėžys.

būtų reikalingi 
mentarai...

kokie ko-

• Vilniuje, kaip praneša 
vokiečių laikraščiai, veikią 
keli biurai, kurie surašinė- 
ją prašymus beraščiams ir 
nemokantiems vokiečių 
kalbos. Tie biurai ligšiol 
už savo darbą ėmę nevie
nodus mokesčius. Dabar 
Vilniaus miesto vokiečių 
komisaras nustatęs,

Lietuvos Žuvusių Piliečių Turto 
Globotojai

• Kauno dienraštis “Į 
Laisvę” spausdina teismo 
sprendimus, kuriais ’ ski
riami be žinios dingusių 
piliečių turto globotojai. 
Iš skelbiamų pavardžių at
rodo, kad “nežinia kur e-

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” atsispausdino į- 
domų pašto ženklą. Ženk
las yra sovietiškas, bet ant 
jo užspausdinta: “Nepri
klausomoji Lietuvą. 1941.

Juozas Bitkauskai, 3) A- yj 23”. Tą užrašą liepė 
dolfo Leščinsko turto glo-, atspausdinti: laikinoji vy
bė ju — Aldona Gerulaity- rįauSybė, kuri susidarė per 
te; 4) Vinco ir Eugenijaus sukilimą prieš bolševikus. 
Kalniečių nekilnojamam gįe pašto ženklai kurį lai-
turtui, esančiam Desiukiš- 
kių vienk., Kurklių valse.,

ką galiojo.

• Per Kauno radiją buvo 
perskaitytas laikraščio “Į 
Laisvę” straipsnis “Jie 
gyvena” — žiupsnelis min

santieji” yra išvežti bolše-; globėju skiriamas Pranas 
vikų laikais į Sibirą arba Ciemnolomskis, gyv. Pa- 
kur nors kitur dingę. Gau- nevėžyje, Velžio kelias N. 
tuose minėto dienraščio 22; 5) Jono Maceikos ne- 
numeriuose paskelbtos to- kiln. turto Penagalio kai-Į^iy, ryšium su Vėlinių tra
kios nežinia kur esančių me, Troškūnų vaisė, glo-; dicijomis. Straipsnyje liu
pavardės:

1) Igno Bieliūno turto 
globėju paskirtas Eugeni
jus Bieliūnas; 2) Onos ir

bė jomis paskirtos Teresė r°d°ma, kad dėl tų tradici- 
Žvirblienė, gyv. Anykščių 3U mūsų santykiai su tė- 
mieste, ir Marija Toma-

komisaro leidimu. Tuos 
davinius gali rinkti tiktai 
statistikos įstaigos.

Naciai Vėl Nužudė 
10 Norvegų

Washington, D. C.,
2 — Norvegijos atstovybe 
sako, kad Norvegijoj vo
kiečiai naciai vėl nužudė 
10 norvegų patriotų. Ats-

kad tovybė sako. kad vienas iš 
už 2 puslapių raštą galima nužudytų vyrų buvo kalti- 
reikalauti 50 pfenigių, o už mamas už “veikimą prieš 
raštą iš 4 puslapių —1 vokiečių okupantų jėgų 
markę. Į interesus”.

Dabarties Bildesiuos

už Šveicarijos plotą. Nuo vos, Latvijos ir Estijos 
Ukrainos atskirta Besara- priešsovietinio elemento o- 
bija ir Transnistrija, te- peracijos įvykdymo tvar- 
kusios Rumunijai, ir sritys ką”.
apie Lvovą, prijungtos ,
prie Lenkijos generalinės k Šioje mstrukcųoje paša- 
gubernatūros. Baltgudija kyta,: .^ssovietinio ele- 
ssudarysianti atskiri vie- y1®"40 siuntimas is Pa- 
netą “Ostlando” ribose. baltlJ° ''espublikų yra 
Balstogė efenti prijungta svarbuTs PohW «davi- 
tiesiai prie Rytprūsių. Dėl nys‘ /° Pasekmingas is- 
Pabaltijo kraštų sakoma, grendimas pareis nuo to, 
kad ten esą norima kuo klek t ruPestingai apskn- 
greičiausia pašalinti sovie- c1.'1. *°!koS lr of*.ratyvl' 
tų valdymo pėdsakus. Pri- mai,,stabai sugebes , Iš
varinis turtas būsiąs re-ruost,1 °pera1ciJ°s ^“y- 
privatizuotas. Sunkiausia mo Planą lr?lku numatys 
tai esą įvykdyti stambiam vlaa- kas °P®-
žemės ūkyje ir stambioje fat^in‘M . ^upių ares- 
pramonėje, nes tų turtų tuojanciųjų) instruktavi- 
savininkai daugumoje pa- apskričių ‘troikos ’ at
bėgę, buvo išvežti arba heka operacijos isyakare- 
stačiai bolševikų nugau- se “aksimakmai trumpu
binti. Dėl Pabaltijo valsty- lal.ku p"es, °?šraTS.1plš; 
bių ateities kompetetingo- AP?kflc»« ?°lkos
se oficialinėse įstaigose e- laiku Pampina reikalmgą- 
są pareiškiama, kad tas slas transporto priemones 
klausimas esąs atideda- operatyvinėms grupėms 
mas iki karo su rusais pa- isvea>ot* 1 operacijos vie- 
baigos. Tie kraštai, spėja- Us kaimuose. Instrukta- 
ma, būsią Vokietijos pro- vus operatyvinės grupes, 
tektorate “su plačiausia JOIns Įteikiami dokumen- 
savivaldybe”, bet glaudžia- J“ aple issiunciamuosius. 
me bendradarbiavime su dokumentai turi būti su- 
Vokietija. O ką reiškia vo- destytl pagal operatyvines 
kiečių “protektoratas” aiš- grupes, valsčius ir kaimus 
kinti nereikia, faktai kai- tokiu ,budu, kad jų isdali- 
ba minas vyktų be susitruk-

-------------- dymų. Atvykusios į kai-
• Per Kauno radiją buvo mus, operatyvinės grupės, 

perskaityta ištrauka iš lai- prisilaikydamos reikiamo 
kraščio “Naujoji Lietuva”, slaptumo, susižino su val- 
Straipsnyje patariama ne- sčių sovieto pirmininku, 
lieti ašarų, brolius-parti- sekretorium bei nariais ir 
zanus palydint į karą. Ge- išaiškina išsiunčiamų šei- 
riau būsią pasekti visiems, mų tikslią gyvenamą vie- 
partizanų pavyzdį. Lietu- tą.
viai nepakenčią, kad jų že
mė mindžiojama svetimų
jų; taip pat nepakenčią ir 
svetimųjų jungo. Gyveni-S siunčiami į kitas Sovietų 
mas Lietuvoje jau grįžtąs Sąjungos sritis. Turint 
į normalines vėžes, bet lie-! galvoje, kad išsiunčiamų- 
tuviai kovoti nenustojo.! jų dauguma turės būti a 
Jie pasiryžę nešti laisvę ir reštuota ir apgyvendinta 
kitoms tautoms, ‘kovojant specialinėse stovyklose 
petys į petį su vokiečių ka- (liogeriuose), o jų šeimos 
riuomene’. Turbūt, šlykš- turės būti apgyvendintos 
čiau pasityčiot iš lietuvių specialiniuose punktuose 
vokiečiai nebesugebėtų.; tolesnėse srityse, reikalin- 
Prievarta siunčia lietuvius ga išsiunčiamos šeimos 
į Hitlerio karą ir dar skel- galvos ir šeimos narių su- 
bia, kad jie karikus už ko-‘ėmimo 'operaciją atlikti

• Japonams kariaujant 
su kinais, Changsha apy
linkėje, kur paskutiniais 
laikais kiniečiai supliekė 
apie 100,000 japonų, yra 
metama kaltė, kad japonų 
karo vadai nesugebėję pa
tvarkyti karo planų taip, 
kad išeitų laimėtojais. 
Taigi dabar iš to japonų 
fronto žinios ateina, kad 
du japonų generolai apim
ti desperacijos atėmę sau 
gyvybes.

kas nacius gąsdiną , nes 
toji liga gali nacius pa
sveikinti Ispanijoje su vi
su stropumu. Dabar pra
nešama iš Turkijos, kad 
Hitleris ir prie didžiausių 
pastangų, dabartiniu lai
ku negalįs pulti Turkijos, 
nes generolas šaltis ir snie 
gas pilnai turi savo kon- 
trolėn visas pozicijas ir li
gi birželio mėn. pabaigos 
pilnai saugu nuo bet kokio 
priešo puolimo.

• Tie, kurie turėjo kokių 
nors reikalų su Stalino as
menybe, pasakoja, kad jei
gu kas Stalinui nepatinka, 
tai tą jis vadina ‘Monsie
ur’, gi kas jam patinka, tą 
vadina ‘Mister’. Atrodo, 
kad įvairios anglų delega
cijos pas Staliną išmokino 
ir Staliną angliškai. Sako
ma, kad geriau ką nors ge
ro patirti kad ir vėliau, ne
gu niekad. Mažieji vaikai 
pradeda irgi mokintis po 
žodžio kalbą mokintis, bet 
jie pradeda nuo mama, gi 
Stalinas nuo Mister. Kapi
talistai, atrodo, išmokins 
proletarą, kaip ant kačer- 
gos jot.

• Po ilgų debatų ir kovų 
Kongrese Civilio apsigyni
mo direktorius La Guar
dia, laimėjo kovą ir jam 
nutarta pavesti šimtą mi
lijonų dolerių šalies civilio 
saugumo reikalams.

vais ir protėviais nenu
traukiami. Tautos dabar
tis yra susijusi su praeiti
mi ir ateitimi. Mes uždega
me prieš paminklą žuvu- 
siems prie Karo Muzie
jaus žiburius, norėdami 
tuomi pagerbti paaukoju- 

čio Kaune, Stulginskio g. s^s savo gyvybę už Tėvy- 
47, globėja paskirtas Ona n®s laisvę- Toliau straips- 
Lakšanskienė, o turto e- nyie užsiminta apie lietu- 
sančio Paežėlių valse., Pa-V^4 jaunimo surengtą^ de- 
nemunės dvare, globėjais monstraciją prieš bolševi- 
paskirti Elena ir Bronius kus pereitais metais per 
Laurinaičiai; 8) Stasio Tu-Vėlines. Vėlinių proga tu- 

! mo ir Elenos Tumienės rime pagerbtu savanorius, 
į turto globėjais paskirti partizanus, žuvusius ko- 
Elena Guževičiūtė, Stepas v°ie prieš bolševikus, o 
Baveris ir Jeroslavas Kar- taip pat prisiminti sa va
pa vičius, 9) Kazio Žubaus- n°riy testamentą.
ko turto, esančio A. Pane- i e “Deutsche Zeitung im 
munėje, Biliūno g. 45, glo- Ostland” praneša, kad Vil- 

Stepas nįaus radijaus stotį šiomis 
i Vazbys, 10) Jadvygos Sut- ; dįenomįs perėmusi Vokie- 
kienės turto, esančio Mai- I ti jos reįch0 radiofono ben 

j roniškių kaime, Lapių vai- drovė Vilniaus radiofono 
sciuje pne Vėjo g.49 Nr. orkestras, kurin įeina 50 
Kaune), globėja paskirta muzįkantų, esąs sujungtas 
Stanislava Paltarokiene; su Vilniaus filharmonijos 
11) Balio žygelio turto, e- orkestru. Jungtinis orkes- 
sancio Romainiuose, Rau- įras įr toliau koncertuo- 
dondvario valse., globėju sįąg radiofone ir Vilniaus

šiūnienė, gyv. Andrioniš-
Juozo Vosylių turto globė- kĮ° bažnytkaimyje, Anyk- 
jais paskirti Magdalena iri ščių valse.; 6) Kauniečio
------------------------------------- Vytauto Račkausko turto

globėju paskirtas Vikto
ras Račkauskas; 7) Anta
no Atkočaičio turto, esan

VVrZIALS NEARER— 
Chrūtaas Day will be ucd- 
disg day for Gloria Vandet* 
ialt, to ahe deparU from Ncw
York via air lincr for West 
Coast where nuptials wilJ ba' 
hcld. Pat di Cicco, hubby-to- 
be, intended to go with her, ,-v. 
būt had to go to WashingtoA, (-*

, on buiiness at lašt moment.

Darant kratą, išsiunčia
miems pranešama, kad vy
riausybės nutarimu jie iš-

paskirtas Aleksandras Žy
gelis; 12) Alberto ir Sta
nislavos Milvidų turto glo
bėju paskirtas Liudvikas

filharmonijos orkestro sa
lėje.

• Iš Kauno
Velbutas; 13) Stasio Paš-; matyti, kad
kevičiaus turto globėjais

1 paskirti Marijona Sadaus- 
i kienė ir Jonas Paškevi
čius..

laikraščių
‘Paramos”

kooperatyvo pirmininkas 
yra J. Dagys; “Paramos” 
vyr. direktbri<u$ Mate 
levičius. kią tai laisvę.

• Dažnai spaudoje buvo 
įvairių pranašysčių, kad 
Hitleris puls Gibraltarą 
per Ispaniją, ar iš Graiki
jos puls Turkiją. Kas link 
Gibraltaro, tai per Ispani
ją traukti naciams gręsia 
sunki kelionė, nes Ispanija 
civilio karo nualinta ir dar 
dabartiniu laiku tai vienur 
tai kitur pasirodo dėmėto
sios šiltinės ligos ženklų,

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syfc savaitinį laikraštį

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Puse* metų ..................................... $2.00
Imant sykį į savaitę metams.........$2.00
Pusei metų ..............................   $1.00

>
Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBININKAS”
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Published every Tueaaay ana hnaay except Holidays sucn a 
New Year, Good Friday, Memorial Day, independence Day 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
by

Lietuvių Kultūrinio Instituto Veikla
Neseniai įsisteigęs Lie-I rupijos kleboną, Camden.i Malonūs ir gerai žinomi 

tuvių Kultūrinis Institu- N. J., buvo parodytas tas Chicagos lietuvių tarpe 
;tas savaite po savaitės pats nuoširdumas Institu- pp. Jonas ir Adelė Kaza- 

caterad m ■econd-ciass matter sept 12, ims at the post omce at Boston, plečia savo veiklą, garsin- to reikalams ir visi trys į- nauskas, pirmininkas 
damas Lietuvos vardą irsirašė Rėmėjais ten pat. stambios finansinės įstai-

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOh

Mass. under the Act of March ? 1870 
acceptance for mailing at special rate of postage provided for m Section m> 

Act of October 8, 1917. authorized on July 12. 1918 
SUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINa

domestic yearly __________ $4.00
Jomeetic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________  $5.00
Foreign once per vveek yearly $2.50

<66 West Broadvvay

Amerikoje metams ______ $i
Vieną kart savaitėje metams $2.0
Užsieny metams ......................... $5.0
U žaieiiyj l kart savaitėj metams $2 h

jos reikalus po visą platų
jį pasaulį. Pirmasis Insti
tuto leidinys “The Lithua
nian Situation” per mėne-

DARBININKAS
South Boston

reiepnone 8OUth Boeto» 2680

P-nas Antanaitis, Phila- gos Mutual Federal Sa- 
delphijos Lietuvių Radio vings & Loan Assoc.) vie- 
Valandos Vedėjas, atjautė ną vakarą suruošė tikrai 
Instituto veikios svarbu- menišką ir jaukią vakarie- 

sį jau pasiekė įtakingus mą ir mielai sutiko būti nę, į kurią buvo pakviesti
ne-lietuvių visuomenės va-'jo Rėmėju, asmeniškai į- Metropolitan State Banko 
dus Amerikoje, didesnes teikdamas Direktoriui sa- pirm. p. J. Brenza su žmo- 
bibliotekas, išsiųstas įta- vo mokestį. i na. Teisėjas Jonas T. Zu-
kingoms įstaigoms, užsa- Kun. J. Bakšys, Roches- ris su žmona, kompozito- 
kytas ir skleidžiamas lie- ter, N. Y. klebonas, kuris rius Antanas S. Pocius, ir 
tuvių tarpe. kiekviena proga jautriai Instituto Direktorius. Va-
Insiituto Rėmėiai ' pritaria tautos reikalams, karienės metu buvo padis-

Į Instituto pakvietimą irS* Prisiuntė savo Rėmėjo! kusuota apie Institutą ir

Prancūzijos Katalikai Stengiasi 
Atsistatyti

Nesėkmingo karo parblokšta, prancūzų tauta ati
darė akis ir ieško savo nelaimių priežasties. Ilgai ieš
kot nereikia. Išvados pačios siūlosi. Pralaimėjimo prie
žastis — tai dorovinis tautos susmukimas, nenoras 
ginti tėvynės, nemaža sabotažo, savanaudiškumas ir 
plaukianti iš jo stoka pasišventimo, žodžiu, kietas, 
sausas asmeninis egoizmas. Žinoma, čia pralaimėji
mo priežastys neišsemia. Dar lieka viena iš stambiau
siųjų: tai vokiečių armijos pajėgumas. Bet tai jau ki
tas klausimas. Daleiskim, kad pasidėkojant vokiečių 
stiprumui ir kur kas geresnei organizuotei, prancūzai
vis vien būtų pralaimėję bet jiems reikėjo daug ryž- . phUaįelp'hijos joyed The Lithuanian Si 
tingiau kovoti ir išlaikyt, tautos garbę. Gi jie tiesiog tuation very mueh. It is

tapti jo bendradarbiais ir 
rėmėjais atsiliepė nuošir
dus ir gausingas būrys 
prietelių.
Pirmasai 
Garbės Narys

Instituto Direktoriui ap-

nario mokestį. jo reikalus. Visi susirinkę
Dr. Ernest R. Myers, Sa- pareiškė norą bendradar- 

skatoon, Saskatchewan, biauti tokiam svarbiam
Canada, svetimtautis gy- lietuviškam reikale ir visi 
dytojas, narys Canadianiten pat įsirašė Rėmėjais. 
Institute of Internat onal Kvic£iame j |alk
Affairs, žymus ir itakin- . T

didelis nu-' Lletuv‘1 Kultunnis Ins-

nenorėjo kariauti. Paprasto tautos žalumo ir pajėgu
mo visai nesimatė. Buvo daug garbingų pasišventė
lių — taip. Bet tai tik išskirtys. Eilinis prancūzo tipas 
jau nebe tas. Seniau jis būdavo kad ir nepastovus, bet 
drąsus, ryžtingas karys. Dabar ne. Kodėl?

msuiuto uireKtonui ap- gas veikėjas, -------„ titutas dabar ruošia spau
silankius Philadelphia, Pa. skriaustų tautų prietelių antrąją knygelę “The

prisiuntė Institutui $25.00 „ ~ ,
anka ir nuoširdžiausiu Baltoscandian Confedera- auką, ir nuosu džiausiu i^., (3Q pus,( visiems

Instituto darbams reika
linga visokeriopa parama 
ir pagalba iš plačiosios lie-

$100 auką
ar $100 — Garbės

ir sustojus pas nuoširdų 
lietuvių ir didelį patriotą 
Kun. Igną Valančiūną, ne- linkėjimų laišką, kuriame, 
reikėjo nei prašyti, ir jau tarp kitko, rašo: “I en-

Dėdės Šamo šalyje yra labai daug prekių, kurios 
turi vardą — “Made in Japan”. Po Havajų bombarda
vimo daugelis biznierių pasipiktino ir štai pavyzdžiui, 
Massepeąua, L. I., biznieriai iškraustė visas tos rūšies 
prekes ir paaukavo sudeginimui. Vaizdas parodo pleš
kančias “Made in Japan” prekes.

lams. Tokiu būdu Kun. Ig-ivaluable Information forst°jant na^ai® ($10z
nciun^s ^an?Pa^^^ ^he^mav^6!^1,111^ knygelių užsaky-

pirmuoju Instituto Garbes wnerever iney may De. 1 knkia anka TTž
Nariu PhiladelDhiios lie- am only sorry that I could .... . .!

Į tą klausimą patys prancūzai atsako: jie kiek tuviai' laimingi turėdami not make my contribution ^Įnksto^riMe1^ 
įmanydami stengiasi grąžinti katalikybę ir pagilinti jau ne pirmą tokį kleboną, g1 eater to the work you 4 lietuviška 
religinį gyvenimą. Tuomi pripažįsta, kad tautos su- taip nuoširdžiai užjaučian- are instituting. Kindest 4

tį plačius lietuvių tauti- ;regards and best wishes
nius interesus. Tokiu buvo f°r Your success. Sincere- 
ir Kun. Valančiūno pirm-py yours, Ernest R. Myers, 
takūnas, Kun. J. Kaulakis, M- ’

nas Valančiūnas tampa students

smukimo priežastis glūdi tikybos ir doros paneigime.
Dabar jau kaip ant delno aišku, kad apsileidimas re
ligijoj visados eina greta su doroviniu ir, pagaliau, 
patriotiniu sunegalėjimu. Kad ir vėlai, prancūzai bet 
gi puolėsi tą klaidą atitaisyti. Nelengvas tai uždavi
nys. Visų pirma trūksta dvasios vadų. Prancūzijos į- 
statymai siunčia kunigus į frontą ne vien kapelionais, 
bet ir kariais - kovotojais. Tūkstančiai jų žūsta. Dau
gelis tebelaikomi vokiečių nelaisvėj, nes bedieviai na
ciai gerai žino, kuriuos tautos vadus reikia ko ilgiau- “ “V?
šiai nelaisvėj laikyti. Tad po kiekvieno didesnio karo1

kuris tiek nusipelnė savo; Panašių linkėjimų laiš-

Prancūzijoj labai trūksta kunigų. Be to, dėl padalini
mo Prancūzijos į okupuotą ir neokupuotą, nemaža 
vyskupijų tapo suskaldyta: viena dalis vokiečių žinioj, 
kita — laisvojoj Prancūzijoj. Suskaldytos vyskupijos 
ir sumažybinta dvasiški ja tai labai stambios kliūtys

tautai įvairiais būdais, y- ka‘ Sautj nuo kiV» j*?’! 
patingai Didžiojo Karolk,nf» afrikiečių mtel.-.
Metu leisdamas savo lėšo- geP . v. . v. .
mis įtakingą anglų kalba P^iosios
žurnalą “A Plea For The ^tuvių darbo mases ats- 

į tovai įsirašę Instituto Rė
mėjais buvo Pranas Či
žauskas, 5742 So. ArtesianRėmėjai

Ta pačia proga apsilan- Avė., Chicago, III., ir kitas 
kius pas Kun. Kleboną E- taip pat nuoširdus Chica- 
milijų M. Paukštį, Ches- gos lietuvis, N.N., kuris 
ter, Pa., ir radus pas jį K u- prašė savo vardo negar-

religiniam gyvenimui gaivinti, bet katalikai darbuo- nig?,Dr- v- Martusevičių, sinti. Abu šie lietuviai ži- 
. . j- - • - Sv. Jurgio parap. kleboną, nomi iau nuo jaunų dienųjasi ryžtingai. Pirmiausia atkreipę rimto dėmesio Phi|ade|phia, PaP, ir Ku*. kai polŪ3 rėmėitri visų 
vaikų auklėjimą. Mokyklossa gražinta religijos dės- B Verbick šv. j io a. lietuvišku darbų, 
tymas. Organizuojama katalikų jaunimas. Steigiama —---------------------------------------------- ------ ----------------
prirengiamosios dvasinės seminarijos. Labai sunku su 
lėšomis, nes maistas pernelyg pabrango. Tačiau semi
narijoms paremti vis dėlto sukelta virš milijono fran
kų.

Ką bolševikai per kelis savo įsivyravimo metus

buvo suardę ir susmukdę, tą dabar uolūs ir patriotingi 
katalikai stengiasi skubotai pataisyti. Barbarai - ardy
tojai, stumdami civilizaciją atgal, užduoda žmonėms 
daug bereikalingo darbo: atstatyti tai, kas jau buvo 
pastatyta. K.

ASMENINĖ LAISVE
II DALIS

Mons. Fulton J. Sheen
KUN. J. A. KARALIAUS 
Premijuotas Vertimas

KALBŲ PER RADIO RINKINYS
Išvertė iš Anglų kalbos

A. V. Atkočius

Septintasis Žodis - Godumas
"Tėve į tavo rankas aš atiduodu 

savo dvasia".
Tokia yra reikšmė, kuri glūdi paskutinia

me atsisveikinimo žodyje nuo kryžiaus. Tūk
stančius metų atgal saulė švietė augalams ir 
medžiams ir laikė juos savo šilumoje ir švie
soje. Šiandien mes iškasame tą šviesą ir šilu
mą anglyse, ir anglis bedegdama siunčia liep
sną aukštyn ir taip mes atlyginame mūsų 
skolą saulei. Taip tada Dieviškoji šviesa, ku
ri per 33 metus buvo užsidariusi žmonių šir
dyse, grįžo atgal pas Tėvą — visuomet pri
minti mums, kad tiktai atlikdami tokią pat 
kelionę, t. y. pavesdami savo sielas dangiška
jam Tėvui, mes atrasime galą nusivylimams

ir pradžią amžinos ramybės mūsų amžiams 
sutvertų Sielų.

Viskas yra nusivylimas, išskyrus Atpirki
mo Meilę mūsų Viešpaties. Žmogus gali ženg
ti pirmyn vis įsigydamas naujų daiktų, bet 
jis liks neturtėlis iki jo siela bus pripildyta 
Jojo meile, kuris mirė ant kryžiaus už jį. 
Kaip akis buvo sutverta matyti, ausis — gir
dėti, taip ir siela buvo sutverta vien tik kad 
vėl sugrįžtų pas Dievą, jos Sutvėrėją. Jeigu 
ji turėtų kitokį tikslą tai žodžiai mirštančio
jo Išganytojo būtų jį nurodę. Siela turi talpą 
begalinybei; mokslas apie vieną gėlę, gyve
nimas vienos valandos, meilė dėl minutės — 
visi šie neišsems jos begalinybės: ji nori visų 
šių daiktų papildinį — žodžiu sakant, trokš
ta Dievo.

Mūsų naujųjų amžių tragedija, kad tokia 
didžiuma įdeda savus malonumus noruose, o 
ne atradimuose ar atsiekimuose. Praradę 
vienintelį žmogaus sielos gyvenimo tikslą — 
Dievą, jie ieško pavaduotojo tam tikslui že
mės menkniekiuose. Po pakartotinių nusivy
limų jie pradeda siekti savo laimę ne malo
nume, bet jo siekime; lyg plaštakos, kurios 
visuomet lekia — jie gan ilgai nesustojo su
sipažinti su savo vidujiniais norais, lyg bėg
dami lenktynėse — turėdami viltį, kad jos 
niekados nesibaigs, vis verčiant atgal pers
kaitytus puslapius, bet niekados neatrasda- 
mi turinio, lengvai belsdami į duris, kad kar

aciu:
Visais Instituto reikalais 

prašoma kreiptis:
Lithuanian Cultural 

Institute,
6017 So. Kenwood Avė., 

Chicago, Illinois.

Derliaus Šventė Vilniuje
• Vilniaus dienraštis 

“Naujoji Lietuva” apraši
nėja derliaus šventės iš
kilmes Vilniuje. Iškilmės 
prasidėjo pamaldomis Ka
tedroje. Po pamaldų J. E. 
Vyskupas M. Reinys pasa
kė pritaikintą pamokslą.' 
Po to iškilmės vyko Vil
niaus Filharmonijos salė
je. Jas atidarė Vilniaus ap
skrities viršininko pava
duotojas Čeberkis. Jis y- 
patingai prisiminė lietu
vių partizanus, kovojusius 
prieš bolševikus. Į garbės 
prezidiumą, be vokiečių 
komisarų, buvo išrinkti:

generalinis tarėjas švieti
mo reikalais Dr. Pr. Ger
mantas, Vilniaus miesto 
komisarinis tarėjas pulk. 
K. Dabulevičius, Vilniaus 
srities komisarinis tarė
jas K. Kalendra ir Vil
niaus srities agronomas J. 
Lukoševičius. Be anksčiau 
įvardintų asmenų, dar kal
bėjo Vilniaus apskrities a- 
gronomas M. Kraužlys. 
Vilniaus mokyklų sureng- 
ytame minėjime kalbėjo I 
gimnazijos direktorius Dr. 
K. Trukanas ir suaugusių
jų gimnazijos direktorius, 
V. Dasys.

Švenčionyse surengtos 
šventės metu kalbėjo aps
krities agronomas Mal- 
džiūnas. Iš laikraščių at
rodo, kad po to buvo su
giedotas lietuvių Tautos 
Himnas. Salė buvo papuo
šta Lietuvos Herbu. Dai
navęs kooperatininikų 
choras, vadovaujamas A. 
Šerėno.

"Lietuviškos Vestuvės” 
Vilniuje

vyks didžiulis vakaras, or
ganizuojamas Instituto ir 
studentų vadovybių. Prog
ramoje inscenizuojamos 
H-jų veiksmų “Lietuviš
kos vestuvės”. Režisorius- 
artistas Velička, šokius— 
Vokietaitytė, dainas— So
deika.

Gyvai veikia studentų li
teratų būrelis. Gruodžio 
mėn. buvo rengiamas lite
ratūrinis teismas “Rašy
tojas tarybiniais metais”. 
Literatų būrelio globėjas 
yra lektorius Vytautas 
Maknys, pirmininkas — 
Paulius Drevinis, vice-pir
mininkas — Juozas Bežin- 
skas, sekretorius— O. Ma- 
želytė, valdybos nariai: — 
Ipolitas Cieška ir Vytau
tas Vajėga. Sporto gyve
nimui vadovauja lektoriai 
Vokietaitytė ir Pempė. E- 
konominiam gyvenimui 
vadovauja Kavaliūnas ir 
studentų atstovybė: Vado- 
palas, Žilytė, Stempožec- 
kas, Markūnaitė ir kt. Ins
tituto patalpose įsteigta 
studentams valgykla.

• Iš Vilniaus Pedagogi- Šio gyvenimo laimė slė
nio Instituto gyvenimo pia savy kančių bedugnę: 
skelbiamos tokios žinios: atkasei laimę, tuoi išsiver-

Institute greitu laiku į- žė ir kančių šaltinis.

tais jos neatsidarytų juos pakviesti į vidų! 
Tuomet gyvenimas virsta į bėgimą nuo ra
mybės — vietoj į jį, į laikiną pasprukimą iš 
apvylimo — vietoj į pergalę dvasioje.

Karts nuo karto žmogui švystelėjo šviesa 
per Kalvarijos debesis ir tuo kartu jis išgirs
ta aidus žodžių — sielos atsidavimo Dievui 
Tėvui. Bet gi, vietoj daryti didį stropumą 
patenkinti gyvenimo tikslą, jie jį prikryžiuo- 
ja. “Vynininkai gi kalbėjo viens kitam: Tai 
tėvonis; eikite, užmuškime jį, ir tėvo paliki
mas bus mūsų. Nutvėrę jį, jie užmušė ir iš
metė iš vynuogyno”. Taip kaikurie žmonės 
tiki, kad jeigu jie galėtų išvaryti Dievą iš 
pasaulio, įpėdinystė nuodėmei nereikalautų 
gailesčio; ir jeigu jie tik galėtų nutildinti są
žinę, jie galėtų paveldėti ramybę nors ir be 
teisės! Buvo kaip tik šis įsitikinimas, kuris 
nuvedė mūsų Viešpatį prie kryžiaus. Jeigu 
Dievo balsas būtų nutildintas, jie tikisi, kad 
galėtų džiaugtis šėtono balso ramybėje.

Dabar paimkime skirtingą vaizdą šiame 
pasaulyje. Kiek galėtų sakyti, įskaitant tuos, 
kurie bando numalšinti savo sąžines, kad esu 
linksmas nėra to, ko norėčiau! Bet jeigu tu 
nesi gan drąsus taip pasakyti, tai kam nesi
ruoši kad galėtum? Ir kam neieškai ten, kur 
žinai ,kad laimė glūdi? Mirties metu tu viską 
paliksi; bet tik ne norą gyventi. Tu nori tai, 
ką Kryžius tau atnešė: gyvenimą per mirtį.

Tada savo blizgėjime gyvenimo paslaptis

išsireikš! Kryžius daro į mane įtekmę — as
meniškai ir individualiniai, lyg šiame pasau
lyje nieko kito niekad nebebuvo. Ant kry
žiaus Jis man nupiešė kentėjimą, kuris yra 
kilniausias visų veiksmų — programą mūsų 
gyvenimui: “paklusnumas Dievo valiai”. Jis 
keliavo nuo Gethsamenės į mirtį ant Kalva
rijos kalno iš pasišventimo Tėvo garbei ir 
mano išganymui. Už mano sau pataikavimą, 
Jis atlygina savo pasidavimu.

Kadangi šis Kūrėjas pasaulio darnumo ne
praleidžia maža mano styga tame darnume; 
kadangi šis karų Kapitonas mato mano ietį 
gerumo mūšyje; kadangi šis Dailininkas ne
praleidžia mano spalvos mažą tepimą pui
kiausiame Jo meno darbe — atpirkime; ka
dangi šis pasaulio Architektas pastebi mano 
mažo akmenuko nebuvimą Jo šventyklos sta
tyme; kadangi šis Gyvybės Medis pajaučia 
nupuolimą mano lapelio į nuodėmingumą pa
saulyje; kadangi šis Dangiškasis Tėvas pasi
ilgsta manęs, matydamas mano kėdę tuščią 
Jo pokylyje iškeltam milijonams Jo vaikelių; 
kadangi šis Kalbėtojas nuo kryžiaus gali pa
stebėti mano neatydumą, kai aš atsisuku pa
žvelgti į Jo žudytojus; kadangi Dievas tiek 
daug rūpinasi mumis, tuomet ištikrųjų aš 
esu kiek vertas, nes Jis mane taip myli!

Užbaiga
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MUSU SODALIETĖS
Sveikos, Gyvos, 
Panelės, Sodalietės:—

Malonu tarti džiaugsmo žodį, 
jaučiant kiek Sodaliečių širdin
gai seka šį skyrių. Tas reiški-

Kitas Apskričio Valdybos su
sirinkimas įvyks balandžio 19- 
tą dieną. Vieta bus paskelbta 
vėliau.

Susirinkimas baigėsi 5.01 vai.
nys parodo, kad mūsų pastan-’P° Piet^’ MaW* atkalbėjo Dva- 
gos nekrinta ant kurčių ausų. sios ' adas kun- P- V. Strakaus- 
Kiek jūs merginos įdėsite dar kas.
bo į savo gražios organizacijos 
reikalas, tiek ji augs ir neš 
gražaus skatinimo kitoms mer
ginoms.

Apskričio Valdybos 
Susirinkimas

Sausio 18-tą dieną šv. Juoza-

P-lė Elena Saulinaitė, 
Apskričio Raštininkė.

Sveikinimai
Jūsų Redaktorius reiškia sa

vo širdingiausį sveikinimo žodį 
Norwoode Sodai ietims už jų 
puošnų ir įvairų žurnalą. Raš-

po parapijos svetainėje, Lo-'tai įdomūs ir atatinkamai su 
well, Mass. įvyko Apskričio; tvarkyti. Lauksime kito leidi- 
Valdybos susirinkimas. Susi-! nio.
rinkimas prasidėjo 2:30 vai. po] Waterbory> Conn godalie- 
pietų. Susirinkime dalyvavo,^ irgi reikia 4*^.
Apskričio .pirmininkė p-lė Ona mo s|taitant apie * veik.
Pazniokaitė. raštininkė p-lė E- u garbingoje parapi
Iena Saulinaitė, p-lė Suzana 
Jarmalavičiūtė iš Brocktono.
Apskričio Dvasios Vadas Kun.
P. V. Strakauskas ir Kun. An-] 
tanas J. Baltrušiūnas iš Cam- j
bridge, Mass.

nau Gerbiamas jūsų Klebonas, 
kun. Juozapas Valantiejus be
galo džiaugiasi jūsų gausiais 
darbais. Nenuleiskite rankų.
Parodykite kitoms Connecti-■
cut lietuvių parapijų Sodalie- 

Maldą atkalbėjo Dvasios Va-Jįggjg kaip reikia dirbti Marijos
didesnei garbei.das Kun. P. V. Strakauskas 

Pereito susirinkimo protokolą 
perskaitė Apskričio raštininkė. Mrry.rrs gžiinln TiftšntfTS 

prlim7 augina šimtmetinį•vienbalsiaiProtokolas 
tas

Brocktono parapijos Sodalici- 
jos pirmininkė p-lė Susaza Jar
malavičiūtė išdavė raportą a- 
pie savo pasikalbėjimą su ats
kiromis kuopos narėmis ir gavo 
pastovių žinių, kaip narės žiūri 
į Sodalicijos veiklą ateitį. Ra

Art. Apolonija Stoškiūtė (Polyna Stoskah <

ARTISTES APOLONUOS STOŠKIvTESKONCERTAS
JORDAN HALL

Huntington Avė. ir Gainsboro St., Boston, Mass.

SEKMADIENI,

Vasario-Feb. 8,1942
3:30 vaL po pietų

pasižymėjusi savo dainavimu ir vaidinimu Europos operose. 
Ji turi dramatinį soprano balsą. Art. Stoškiūtei akompa
nuos įžymus pianistas Arthur McArthur.

Dalį programos išpildys pianistas T. Marier ir vyrų kvar
tetas, muz. Rapolo 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.

LIETUVAI GELBĖTI FONDO KOMITETAS

Atsakymai
P-lė V. iš Nashua, N. H. Se- gyvenimo tikslą 

kantieji paveikslai yra užtvir- Kai galvoju, apie grožį, 
tinti Legion of Decency: ‘Kath- Ilgai klausiu pati savęs; 
leen’, ‘Suspicion’, They Died Ar gražesnė balta rožė, 
with their Boots On’, ir ‘Dum- Ar lelija mūs lauke ? 
be”. Paskutiniai du paveikslai, Gražūs perlai, brangumynai, 
kuriuos minėjei savo laiške yra Auksas, sveikata, garbė, 
draudžiami. &ar gražesni žaliumynai

P-lė M. iš South Boston. “H. Ir marga lauky. gėlė.
M. Pulham, Esq.”, “Playmates” Bet gražus ir vandenėlis, 
ir “Design for Scandal” nedrau- Kurs čiurlen’ žalioj lankoj, 
džiami. Apie scenos veikalą O gražesnė yr žvaigždelė,
“M. G.” geriausiai paklausk Mirgančioji tolumoj. 
savo Dvasios Vado; jis daugiau Tik už žvaigždę dar skaistesnę 
galės tau paaiškinti.

gu Ji tavę globos, pasieksi savo, venime iki grabo lentos pris
paudė didelių nusiminimų. “Kli
kos” tą patį padaro mūsų or
ganizacijose. Sodalietės ardyki
te savo tarpe “KLIKAS”, tuo
met ateitis jūsų kuopos bus pa
stovi ir pavyzdinga.

Apsimoka 
Garsintis

Ką veikia mūsų apsigarsini- 
mo Komisijos? Versk lietuviš
kus laikraščius. Versk “Mūsų 
Sodaliečių“ skyrių “Darbinin 

1 ke”. Skaityk Norwoodo Soda
liečių mėnesinį žurnalą ir maža 
sužinosi apie Naujosios Angli 
jos Merginų Sodaliečių veiki
mą. KAS YRA?

LAIVŲ STATYMO 
PROGRAMA

Šiomis dienomis Washingtone Laivų statymo darbas renka ši- 
Jung. Valstybių Laivyno Komutuos daiktus į užbaigtus laivus, 
sija pranešė, kad ji jau pradėjo^ “Mes žinome, kad fiziškai yra 
žygius pildyti milžinišką laivų- galimas daiktas išpildyti prezi- 
statymo programą iš 8,009,000 dento reikalavimą dėl 8,000,000 
tonų 1942 m. ir 10,000,000 tonų tonų laivų 1942 m., jeigu tik 
1943 m. kaip reikalavo prezi- medžiaga bus pristatyta, kada 
dentas Rooseveltas savo kalbo- ji būtinai reikalinga, ir jeigu 
je Kongresui sausio 6 d. Kon- darbininkai pasiryžę dės petį 
traktai jau išduoti pastatymui prie rato. Originale statymo 
kitų 632 laivų. kurių pastaty- programa reikalavo penkių die- 
mas kainuos $1,150,000,000. ] nų savaitės ir 8 valandų į dieną.

“Visi laivai bus užbaigti prieš Padidinta laivų statymo prog-

medį
Dažnai mes esame pripratę 

skųstis gyvenimo sunkumais ir 
nepatogumais. Pamirštame, kad 

' visi dideli pasaulio žmonės sun
kiai lipo į savo gyvenimo pasi
sekimo namų stogą. Skaityda
mas Richmondo Barthe gyve- 

jo drą-portas gan įdomiai sutvarkytas,
. ... nimą, turėjau stebėtismalonių žinių “***•«’ Jir duodąs daug

kaslink merginų atsiliepimo į 
Sodalicijos organizacijos dar
buotę. •

Nutarta dar kartą prašyti,' 
kad ir kitų kuopų pirmininkės 
darytų pasiryžimą pasikalbėti 
su savo kuopos narėmis “Perso
nai Contact”.

Laikydamiesi šventojo Tėvo 
Pijaus XII atsiliepimo į Šoda-

. šia dvasia. Gimęs iš negrų tėvų
Saint Martinsville, Louisiana

j jis nežiūrėjo, kad ir žmonija a 
belnai su panieka žiūri į jo tau
tos žmones, vienok jautė pri
traukimą prie skulptoriaus pro
fesijos ir dėjo pastangas pakil
ti į garbės viršūnes. Kas nema
tė jo statulos Abraomo Lindol- 
no. Devynių pėdų pločio arą 
kuris puošia Sočiai Securitieslietes duoti gražų pavyzdį, Aps

g^iNamo fasadą, Washington, D 
C..

•kričio valdyba kviečia visas 
dalietes vengti pasaulio demo
ralizuotos dvasios. Ypatingai 
vengti rūkymo ir girtuokliavi
mo.

Didžiuma jo kūrinių perstato 
Amerikos negrų gyvenimo var 
gus ir tikėjimo ištikimumą. Ne

Kalbėta apie Pasaulio Sodali- pamirškime, kad Richmondas 
cijos Dieną “World Sodality Barthe yra Sodalietis.
Day”, kuri įvyks Gegužės 10-tą' Kiek jūs Lietuvaitės Sodalie- 
dieną. Sekantis susirinkimas tės galite pasimokyti iš jo gy- 
nustatys platesnį darbuotės venimo. Kiek jūs dirbtuvėse, 
planą. | raštinėse, krautuvėse ,kur gau-

Daugelis Gerbiamųjų Klebo-nate savo kasdieninį dienos už- 
nų nusiskundžia, kad įvairios 
Sodalicijos Akademijos neveik-

Meilė artimo šventa.
Ir visų, visų gražiausia 
Nekaltybės lelija.Naujos 

Pirmininkės
Visų parapijų naujos išrink-! 

tos pirmininkės teiksitės pri- Rūpestingumo 
siųsti Apskričio Raštininkei sa- Dvasia 
vo antrašą, tuomet ji praneš Pereitą savaitę teko man kai- kraščio leidinys turėtų ką nors vgs L900 laivų sekan-
jūsų užduoties darbus, ir pri- bėti su vienu klebonu, kuris ne- turėti apie įvairių parapijų So- ^iais ^veJais metais- Tai milži-

galėjo surasti džiaugsmo žo- daliečių veikimą. Kiek. gražaus aiškiausios laivų Statymo pa-
džių išreikšti dėkingumą savo veikimo randasi kiekvienos pa- stangos visoj istorij°j šie nau‘

siųs veikimo knygelę.

Gyvenimas ir 
Marija parapijos Sodalietėms, 

įtaisė savo parapijai

T. S. pabaigą 1943 m., pareiškė Lai-'rama 8,000.000 tonų galimas
Kuopų pirmininkės paimkite komisijonierius Howard daiktas tik dirbant “aplink lai-

į savo rankas šias savo Komisi- L- vicke^' reiikia’ kad A’|kro<ii'’ ir tik s“ darb° k°°Para- 
’ ' - —— dirbtu- cija.jas. Kiekvienas katalikiško lai- h***08 laiv* statymo 

u___ o vės pastatys 1,900 laivi

kurios rapijos Sodaliečių tarpe. Mažės- * lalvai duos JunS Valstybėms
„ .. . . - ... naujas miestuose ir anglų Įnik- B vte« i8.500.000 tonų naujų
Gražiai žmogaus gyvenimo auksinias žvakydes. Kelios ki- rašcįaį su mįelu noru oatalpflis Iaiv^-

dramą ir Marijos vaidmenį jo- tos sodaĮietių kuopos seka šią žinias apie jįgų darbuotę. Čia “Komisijos
je vaizduoja , agneno~ opera Sodalicijos skyrių? Nereikia klausimas puikybės, kad visi pastatyti 574 laivus 6,000,000
Tannhauser . Tai yra žmogus, didelio pasišventimo. Vienas matytų jūsų vardus ir darbus tonų šiemet užsibaigė pastaty-

kaip ir daugelis kitų, kuriems kitas tartas žodelis pra- pirmuose laikraščio puslapiuo- mu 850 laiv^ 8.000.000 tonų.
reikia stipriai pajusti ir išgy- dgg t gražų darbą. Pabandyki- se eįna klausimas iškelti m- bus gaminama venti tą dvasios kovą savy, ka- t, N Jkite pas savo kleboną „Z gar“an^- ^ivų 10,000,0(M) tonų. 

da sielą žavi dorybės grožis, bet ir pasikalbėkite. Jis jums pa- te angių posaKį:
kada dar labiau vilioja ją pa- sakyS kas daugiausiai Bažny- pAYS TO ADVERTISE”. 
gunda ir nuodėmė. Kaip gyva gios papuošimui reįkalinga.

“Mums reikės trečią dalį dau
giau žmonių, negu dabar sam
doma laivų statymo dirbtuvėse 
— rokuojama apie 850,000 dar
bininkų metų pabaigoje.

“Išvystydami šią programą. 
Laivyno Komisija pasiryžus į-

originalis planas korporuoti du nauju modeliu, 
kurie jau gaminami per ilgą 
laiką. įvykdyti Jung. Valstybių 
visiškas pergalės pastangas. 
Tyrinėjimai ir konferencijos su1.000

darbį, turite progą iškelti savo 
tėvelių tautos prakilnumą. Gal 

lios savo paskirtuose darbuose; daugelis iš jūsų merginų prasi- 
kaip tai: Marijos Akademija, į mušusios į gyvenimo pasiseki- 
Švenčiausio Sakramento Aka
demija. Socialinė Akademija.
Aps įgarsinimo Akademija. A- 
kademijų pirmininkės — kas 
pasidarė ?

mo viršūnę, manote, kad esate 
“High Class” ir nereikia žodį 
tarti apie lietuvius. Sekite Rich
mondo Barthe pavyzdį.

A Couple of “Game” Guys

• America's lųyf.t popular fun- 
siers, Abbott and Costello. ih- 
dutgc in some interestine off-: 
stage by-play wilh “Blockadc.” 
the timely new gatne ot navai 
strategy. Thesė movie stors are 
shown "maneuvering battleghirte. 
airolanes. submarines and &iiįįG 
ships in an endeavor to keep

America supplied with įts vital 
resources, arms, food and sup
plies.

This cxcitiiig game. inspired 
by the “Remember Pearl Har- 
bor” episode,' is a produet of 
Corey Game Company of East 
feoston. Mass., and is sbld' at 
leading Stores everywbere. »

’ autoritetais, sąryšyje su šiais 
U Laivyno Komisija gali pildyti dalykais, jau per ilgą laiką tę-J ‘ * • H

! prezidento padidintą laivų sta-;siasi •
Pajudinkite žemę. Nuo šio programą, tik todėl, kad Admirolas Land. kalbėdamas

lanko žiūrėsime, kuri Naujosios “Liberty” modelis buvo sumo-j apie Kapitono Vickery praneši- 
Anglijos lietuvių parapijos So- demizuotas ir pritaikintas ma- m3- sake
dalicija yra veikliausia ir darb- s’ne* gamybai

ir iškalbinga ta scena. Siela čia 
grumiasi, kovoja, vis pralaimi S. O. S.
ir vis trokšta išganymo; ji ver- Kur dingo Worcesterio ir
žiasi prie jo. Bet tamsios pra- Cambridge Sodalietės? Norėtu-1 • • v • SCISLUSIEL*garo jėgos jau baigia ją su- me šiek-tiek išgirsti apie jūsų 
gniuždyti. į veikimą. Nashua gan veikli ko- Iškabos ——

Su paskutinėm viltim ir pas- locija, bet Sodalietės nepasako "POSTERS 
kutinėm jėgom “Tannhauseris” nei“Hdlo ’• Bandykite pajudin- Sodaliečių pirmininkės ban-'to pirko mašinerijas ir įrankius' 
tada sušunka: “Mano išsigelbė-,žemę. dykite laiks nuo laiko pakabin- ir šiandien jis turi reikalauja-
jimas Marijoje”. Ir pergalė a- Jiįaikillkiin© į parapijos svetainėje— “POS- mus reikmenis po kontraktu ir
teina. Atsimykime, kad tą pra- |TER”, piešiant kokį nors Soda-' gamyboje.
smingą ir taip gyvenimišką1 Skaudžiausias d^ykas kuris lici;ioS veikim^ Paveikslai be-1 “Pagal mūsų “spread the] imama, patogių progų pa- 
veikalą yra. sukūręs protestam’ paliesti orgaw^iją’ tai gal° daūg ger° gali work” Piano, išdirbėjai per visą' sitaiko daug dažniau, negu
tas. Ir jam tačiau paskutinė nAlainti “KLIKOS” dvasia duosiu pavyzdį: Imkime pa-'kraštą nupirko 65,000 daiktų, spėsi jas išnaudoti, 
viltis pralaimėtame gyvenime neperdaugiausiaį randasi .tikslą laivo atplaukiant į uos--------- i----------------------------------
yra MARIJA.

Šios operos autorius
vaizdavęs tą patį.

yra pa-

paaiškindamas prezi
dento kalbą iš 6-tos dienos. Aš 

“Pereitą vasarą, Komisija į- norėčiau, kad ši programos da- 
steigė savo “Procurement Sky-] būtų visiems Vokietijoj ir 
rių” nupirkimui reikalingų Japonijoj žinoma — faktai^ yra 
reikmenų ir šis skyrius iš anks- kulkos .

šių perų Sodalicijos oi^anizaci- Kiekvi«>as laivas, kuris ar- bos. dar geriau. Lai ji tą pa-
, . ... tinasi prie žemės kranto savy- veikslą nuvarsuoja ^vairiomisjoje, vienok laiks nuo laiko gir- r J

FLIS.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai

k, Sv. Ber- " je kelĮ> daug prabangos, valgi,, spalvomis. Spalvos begalo daug
i kuro ir taip toliaus. Po paveik- veikia 1 kito žmogaus vaiden- 
slo gali trumpai parašyti — tuvę.
“Štai Seselės Sodalietės alpiau- Žinau gerai, jei pabandysite 

mūsų Sodalicijos laivas, šį patarimą, nesigailėsite.* 
esate tame Trumpame laike pamatysite

jos. Stovi tu apstulbęs dėl savo ........ 7.° '. ’ 77 *,'7įlaive. Ką jūs gero atnešite savo kiek daug įdomumo šis mažas'
nuodėmių didumo ir drebi iš UT*Paino-J1_ 1®a’ ’un s*. J P851 parapijos Sodalicijai ?” Vienų’darbelis sukels narių tarpe. ; 
baimes prieš Dievo teismą, grę-] Je ir asiseka patanmai, kitų piešimai, trecių Vieta mano raštelio baigiasi
šia tau pavojus nugrimsti į ne- . 1F _ a sumanymai paliks Sodalicijos ir jūs irgi gal sakysite, kada

nardas pamoKsle apie Mariją y-i . , ,
a ,a-t. -a—-,- merginų bando suardyti gra-ra kalbėjęs nusidėjėliams: Su-!.. ..., , . . . , . i zias savo kuopos veikimo pas-kyla pagundų vejai, patenkintu!. . . , tangas. K’>; galima, merginos

ant nusiminimo uolų — pa- ... , . , • kiai naikinkime šią nelaimingą gy-j . ....žvelk j žvaigždę, sauKis Man-] , .. . . Kiekviena is jūsųI venimo liga Sakyčiau, tai yra J

Tbe (toickest, Surest Way 
YOB Can Help Wih This
W«

vilties prariją — atsimink Ma
riją. šaukis į Mariją. Jeigu Ji 
tave palaikys, nesuklupsi; jei
gu Ji tavę saugos, nebijosi; jei-

limpamoji liga, kuri sykį pasi-> 
rodžius būrelio tarpe, visus ap- 
krečia. Jeigu ir pasiseka ją 
pergalėti ,vienok pasekmės ne
laimingos pasilieka. Kada šilt- 
ligė paiiečii žmogaus kūną, 
mes matome, kokią žalą padaro 
žmogaus veidui. Kiek veide

gu Ji tavę ves, nepavargs! r jči- gražių žmonių ši baisi liga gy-

susirinkime daug gražaus ir mūsų tas redaktorius susipras 
naudingo jūsų sutartiname vei- sustoti? Tad sakau visoms, 
kime. ■ c Iki Pasimatymo

Jei atsirastą viena kita So- Jūsų
dalietė, kuri linkusi prie paišy- DĖDĖ ANUFRAS.

Buy
Deftnse BŪKDS—STAMPS 

Now!
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Ranką Savo Broliams
PASKAITININKO

KELIONĖS
ĮSPŪDŽIAI

(Tęsinys)

jos daktarus. Bet ir dabar savo

prikhrtBė) ji-ber© sujungta su 
Šv. Ritos parapija ir tik pamal- 

idos šventadieniais laikomos šv. 
Jurgio bažnyčioj. Kun. Daunys 
rūpestingai aprūpina lietuvių 
katalikų reikalus. Jis užvedė la
bai tvarkingai ir moderniškai

plunksnos nepalieka. “Darbi. vlsų Uetuvl« R™*** «*™r- 
ninkas“ nuolat sulaukia jo hi“ ir aP>'linkfee kartoteką - 
straipsnių liečiančių aktualius s*raS* Tenal >tral,kti net tie
visuomenės ir politikos’klausklietuviai ir * šeimoe- kurie ne' 

priklauso prie parapijos.
Nors tai buvo šiokiadienis,

Dantės Mylėtojas bet Gedimino klubo salė prisi-
Du asistentai — jaunosios rinko artipilnė į paskaitas. La-

! kartos atstovai. Kun. Jenkus bai didelis nuošimtis vyrų. Su-
Turint beveik pilną savaitę daug važinėjęs Europoje, lankę- sirinkimą pradėjo organizato-

laisvą nuo kelionių, Šv. Petro sis Lietuvoj turi didelę bibliote- rių vardu Petras Svirskas. Pas-
ką su gausiu lituanistikos sky- kaitos išklausytos su ypatingu
riumi. Jo kambaryje apsilankęs dėmesiu ir L. G. Fondui suau-

South Bostone 
Bažnyčios Vienybės 
Oktavoje

parap. kleb. kun. Virmauskis, 
pakvietė paskaitininką praleis
ti tas dienas pas jį ir vietoj pa
skaitų (kurias jau buvo ankš
čiau sakęs) pasakyti vakarais

kotą $41.16. Trumpą laiką pa
skaitininkas tebuvo šioj koloni-j

didelį;

ir apsižvalgęs tuoj pastebi, kad 
jis mėgsta literatūrą ir muziką.
Niekur nesu matęs tiek daug joj. Bet jis pajuto tokį 

pamokslus Bažnyčios Vienybės įr taip įžymių veikalų apie Dan- nuoširdumą lietuvių ir nepapra-
Oktavos pamaldose. Bažnyčios. te, kaip jo bibliotekoje. Šį ge- stą sušildomavimą Lietuvos rei- 
Vienybė, grįžimas paklydusiųjų nialų rašytoją jis pamylėjo dar kalais.

gimanzijos mokslus eidamas, jį 
studijavo, apie jį net rašė lie-

į vieną Bažnyčią, Kristaus Vie
tininkui žemėje yra labai bran
gūs ir dideli troškimai. Todėl tuvių spaudoj.
Jo didelis noras, kad tos pamal
dos kuo plačiausiai pasklistų

Drausmingumas Veiklumas

NAUJOSIOS ANGLIJOS
A L R K. FEDERACIJOS Apskričio

SEIMELIS
SEKMADIENI,

Vasario -February 22 d., 1942

Šv. Pranciškaus Parap. Bažnyčioj ir Svetainėj,
Bradford St., Lawrence, Mass.

9:30 Iškilmingoji Šv. Mišių Auka. Atnašauja kun. J. 
Balkūnas, Maspeth, N. Y.
Komunija.
Pamokslas. Kun. K. Vasys, ALRK Federacijos N. 
A. Apskr. Dvasios Vadas. .

11:00 Pusryčiai - pietūs.

12:00 Registracija. Atlieka Federacijos Apskričio Val
dyba.
Ženklelius įteikia Alena Saulėnaitė iš Lowell ir 
T. MPchell, Nashua, N. H.

12:30 1. Seimelį atidaro A. Zavetskas, Apskr. pirm. »š 
Cambridge, Mass.

?. Malda. Vadovauja Kun. K. Vasys, Apskr. Dva
sios Vadas iš Worcester, Mass.

3. Himnai. Gieda visi. Vadovauja muz. P. Sakas. 
Lawrence, Mass.

4. Į Prezidiumą ir Komisijas siūlomi šie asmenys:
A. Prezidiumas: Kun. Dr. K. Urbonavičius, gar

bės pirm., So. Boston; Antanas Kneižys, pir
mininkas, Norwood, Mass.; Vladas Paulaus
kas, vice-pirm., Lowell, Mass.; Mokyt. L. Šu- 
kiūtė, I rašt., Brockton, Mass.; Mokyt. E. Ok- 
saitė, II rašt., Brockton, Mass.

B. Rezoliucijų Komisija: Kun. Dr. J. Vaškas, 
MIC., Thompson, Conn.; Dr. Paulina Luzec- 
kas, Cambridge, Mass.; Prof. P. Galinis, Dor
chester, Mass.; Adv. A. Young. So. Boston, 
Mass.; Mokyt. Ona Pakštienė, Worcester, 
Mass.

— “Prašau dažniau mus ap
lankyti” — jie prašė išlydėda-! 
mi svetį.

Šv. Kazimiero Parap., 
Providence, R. L

Štai ir paskutinė kolonija
Naujoje Anglijoje, kuri buvo' 
numatyta šiuo maršrutu. Joje' 
klebonauja senas mano priete- 
lis dar iš Lietuvos, Kun. Jonas 
Vaitiekūnas. Mudu Panevėžyje 
per Nevėžį lengvai susitikdavo
me, o kartais net bendrame ve- 

Jis ir pasisako, kad žime i Poodžius Pavasarinin- 
ežere sugaudę. Įdo- susirinkiman važiuodavo.

me. Jis yra energingas klebo
nas. Jam pagelbininku yra kun. 
Kacevičius, providencietis, bet 
pora metų studijavęs Lietuvoj 
ir labai pamylėjęs tą Dainų ša
lį, maloniai ją prisimena iš gra
žių fotografinių nutraukų ir 
meliodingų dainelių, kurių sus
pėjo net netoli 200 išmokti su
sidurdamas su Lietuvos jauni
mu.

Antrasis asistentas — kur.. 
Albertas Abračinskas tebegyve-

pasaulyje. Lietuvių parapija j nąs dar tikrai jaunučio kunigė- 
South Bostone yra viena iš tų,pį0 energija yra didelis sporto 
v..-; +a nopiežiaus mintį jau ke- mylėtojas. Jis įdomiai prisime-

ai vykdo. Kas vakarą
»si gana gražus būrys 
su viena mintimi: stip- 
vo tikėjimą, dėkoti už 
— būti tikrosios Bažn. 

nariu ir prašyti V. Dievo atvir-
timo malonių klystantiems.

Gyva Klebonija
South Bostono klebonija yra 

labai gyva, ypač pradžioj sa-

na savo sporto dienas kolegijoj, 
bet ir dabar laisvu laiku jis žu- 
vavimo sportu užsiima.

Vieną vakarą, štai, po savo 
“day off” grįžta parsiveždamas 
lydekų. O senai beteko matyti 
lydekos!
“per ledą 
mu, kad pats žuvininkas visai 
žuvies nevalgo. Tai, iš tikro ne 
skani žuvis, bet tiktai snortas

vaites ,nes ją aplanko daug sve- ». ,.. , . „!sj linksmą ir malonųcių kunigų. Pasirodo, kad iš
sios

kunigėlį
.. vįnoja.

parapijos yra išėję daug į
•kunigus. Tie jauni tėveliai, tu- HAVERHILL
rėdami laisvą dieną, 
savo tėvelius .atlanko

aplanko Lietuvių Kolonijoj
Šv. Mi- Ši kolonija paskaitininko 

šias savo gimtojoj parapijoj ir maršrute nebuvo numatyta. Bet 
nepamiršta apsilankyti kleboni- Haverhilliečiai, pasirodė, ne- 
joj. Klebonas džiaugiasi, kad panorėjo būt aplenkti. Išskaitę 
rytais esti daug šv. Mišių ir laikraščiuose apie kitų kolonijų 
žmonės atėję tikrai gali pasi- lankymą, pasiryžo sugauti pa- 
melsti. Be svečių, toje parapijoj skaitininką kur nors ir būtinai 
yra 4 kunigai: kiebonas kun. pas save atsikviesti. Uoliausias 
Virmauskis, nuoširdus ir uolus telefonu gaudytojas buvo p. 
Tėvas. Bažnyčia jam pirmoj Petras Svirskas. Jei taip kvie- 
vietoj. Bet ir visuomeniniais čia, kaip gi apleisti ir apvilti, 
reikalais jis rūpinasi. Šiuo me-Į Sausio 23 d., 7 vai. vakare Lie
tu didžia usis jo rūpestis — di-j tuvos piliečių Gedimino klubo 
džiojo koncerto, 8 d. vasario pa- salėje ruošiamos paskaitos. Iš

Providenco

Malonu dabar buvo aplankyti 
Providence tą seną prietelių 
kun. Joną. Nors praėjo 9-eri 
metai, tačiau jis energijos turi 
nemažiau, kaip Panevėžyje. Vos 
keletas metų, kaip klebonu, bet 
Providenco lietuvių kolonija 
džiaugiasi gražiais darbais nu
veiktais jam vadovaujant. Nau-sisekimas. Pelnas skiriamas L. stoties paskaitininką paima

Gelb. Fondui. Tai didelis patrio- kun. Daunys ir savo auto pave-J° bažnyčia, mokykla, seserų 
tiškas darbas visų rengėjų. 'žioja po miestą aprodydamas namas ~ darbai visU matomi. 

Gyvena toje pat klebonijoje, vietas, kur daugiausiai lietuviai to dar neSana- Jis turl dau"
kun. Dr. Urbonavičius, rezig
navęs klebonas. Tai Amerikos 
lietuvis veteranas darbuotojas. 
Kaip rašytojas ir poetas jis pa
žįstamas ne tik Amerikai, bet 
ir Lietuvai. Už savo plunksnos 
darbus jis pakeltas į philosophi-

KUN. DR. KAZIMIERAS URBONAVIČIUS,
mūsų įžymusis literatas, vadas ir visuomenininkas, 
kurio pritarimu ir patarimais kiekvienas didesnis vi
suomeninis darbas buvo sėkmingai atliktas, labai 
nuoširdžiai pritaria ir remia ALRK Federacijos sky
riaus ruošiamą koncertą, vasario-Feb. 8 d., 3:30 vai. 
p. p., Jordan Hali, Bostone.

Mūsų Garb. Vadas, Kun. Dr. Urbonavičius apie 
ruošiamą koncertą šiaip rašo:

“Viena veikliausiųjų Federacijos skyrių, So. Bos
tone lietuvių kolonija, vas. 8 d. organizuoja didingą 
patriotinį koncertą, kurį išpildys Europoj pasižymė
jusi Worcesterio dainininkė, p-lė Paulina Stoškiūtė. 
Koncerto tikslas — L. Gelbėjimo Fondui išugdyti — 
toks kilnus ir patriotingas, kad nevieno lietuvio min
tyj nekyla abejonė, ar reikia jį paremti. Remia jį visi, 
seni ir jauni, profesionalai ir darbininkai... Kas gi pu
bliką tiek suįdomino? Ne kas kita, tik artistės asme
nybė. P-lė Stoškiūtė buvo čia žinoma dar prieš išvyk - 
siant į Europą. Dar iš anų laikų lietuviai gerai atsime
na jos aukštai, aukštai kylantį, nepaprasto tyrumo si
dabrinį balselį. Dabar visi susidomėję, kiek jo skam
bumas bus patubulėjęs. Visi ne tik tikisi, bet jau ir ži
no, kad nenusivils, nes iš Europos pareina žinių, kad 
mūsų garsi dainininkė turėjusi ten nepaprasto pasi
sekimo...

“Tačiau ne vien pasitenkinimo mes šiuo momen
tu ieškome. Malonumas malonumu, bet ir pareigų ne
reikia užmiršti. Gi svarbiausia dabar pareiga — va
duoti Lietuvą. Tad koncertas atneš dvigubą malonu-j 
mą: ir menišką-puotą ir progą tėvynei pasitarnauti”.

Taip mus ragina ir kviečia į art. Stoškiūtės kon
certą mūsų patriarchas, kun. dr. Kazimieras Urbona
vičius. j 2:00

Neabejojame, kad sekmadienį, vasario 8 d., 3:30 
vai. po pietų kupinai pripildysime Jordan Hali, Bosto
ne, ir išklausysime mūsų įžymios artistės dainavimo, 
ir tuo pačiu prisidėsime prie to kilnaus patriotinio — 
Lietuvos gelbėjimo — darbo.

Olandijos Ūkininkai Rusijoj

C. Mandatų Komisija: V. Dzedulionytė, Lowell, 
Mass.; K. Nadzeika, Nashua, N. H.; J. Šauki
mas, Lowell, Mass.

5. Sveikinimai: Kunigų ir Darbininkų vardu, Kun.
Dr. K. Urbonavičius, So. Boston; L. Vyčių var
du — P. Razvadauskas, So. Boston, Mass. Or
ganizacijų ir Draugijų vardu — Kun. K. Vasys, 
Worcester. Sodaliečių vardu — O. Pazniokaitė, 
Norwood, Mass. Studentų vardu — Kun. Dr. J. 
Vaškas, MIC., Thompson.
Kiekvienas kalba apie 5 min. Sveikinimų teks
tai tilps spaudoje. Kiti sveikinimai bus priimti 
raštu, įtraukti protokolan ir paskelbti.

6. 1941 m. Federacijos Seimelio Protokolą skaito
B. .Takutis, rašt.
Pastabos. Pertrauka.

1. Paskaita. (Gyvenimo Problemos) Adv. S. Ga
baliauskas, Cleveland, Ohio.
Pastabos. Poilsio 2 min.

2. Referatas (Papildančia tema) Prof. A. Vaičiu
laitis, Thompson, Conn..
Pastabos. Poilsio 2 min.

3. Ko-referentas (Aplikavimas idėjų gyvenime)
Kun. J. Švagždys, Brockton, Mass.

gyvena, kur lietuvių Šv. Jurgio Siau Plan«i- Šjmet ruošiasi išde 
bažnyčia, ir Šv. Ritos bažnyčia koruoti bažnyčios vid,i ir'Pa’ 
ir klebonija. Toje klebonijoje piečių aukos tam tikslui jau 
Tėvelis Daunys gyvena. Prieš P‘aukia-
kiek metų lietuviai turėjo savo O Kaip Stovi 
atskirą parapiją, bet negalint Patriotiniai Reikalai 
jos išlaikyti (ne visi lietuviai Bažnyčios reikalai parapiJ0J

pilnai suprantami. Parapijiečiai 
veikia pilnoj harmonijoj su sa 
vo klebonu. Man -buvo įdomu 
pamatyti, kokiame laipsnyje y- 
ra patriotiniai jausmai. Prisi
rinko salė klausytojų. Visų nuo
taika gyva, klebonas tarp para
pijiečių sukinėdamasis dar dau
giau žadino gyvumo ir jumoro 
publikoje.

Pradėdamas posėdį ir tarda
mas žodį apie Tėvynės padėtį, 
jis pastebėjo, kad ši kolonija y- 
ra duosni ir rūpinasi Lietuvos 
reikalais. Ragino taip pat supa
žindinti apie Lietuvą, ypač per 
naujai pasirodžiusias knygas 
anglų kalboj, visą jaunuomenę. 
Jie plačiau susidurdami su a- 
merikonais, juos teisingiau pa- 

j informuos ir tuo patarnaus Lie
tuvai besiekiančiai išsilaisvini
mo iš okupantų.

Svečio paskaitininko kalba 
buvo taip pat atydžiai išklausy
ta. Bet kuo labiausiai nustebi
no Providenco lietuviai, tai sa 
vo aukomis. Jie suaukojo net 
$116.10 Liet. Gelb. Fondui tuo 
laimėdami rekordą N. Angli
joj šio maršruto proga. Iš to

• Kauno dienraštis “Į 
Laisvę” skelbia tokią ži
nią, paimtą iš “Krakauer 
Zeitung”:

Į rytus pravažiavo pir
masis olandų ūkininkų 
transportas. Šiuos ūkinin
kus parinko Olandijos ‘ko
mitetas pasiųsti įmonių 
vedėjais į Rytų Europą’. 
Jais bus aprūpintas kai-

kolchozų

matyt, kad ši kolonija aukų ne
gaili nei Bažnyčios nei Tėvynės 
reikalams.

Buvo ir svečių klausytojų bū
ryje. Tarp kitų ir Sedlevičių 
šeima net iš Hudson. Mass. at
vyko išgirdusi per “Darbinih- 
ko” radio apie paskaitas.

Svetys paskaitininkas, dar 
porą dienų, pėviesėjęs, paliko 
Providencą ir pro New Yorką 
grįžta į savo nuolatinę vietą 
Chicagon veždamasis geriau-i 
sius prisiminimus apie Naują

mų ir buvusių 
vadovavimas. Šie ūkinin 
kai vietinių gyventojų pa
galba prisidės prie Rytų 
erdvės ūkinių galimybių s 
išplėtimo ir Europos aprū
pinimo. Pirmajame trans
porte yra 100 vyrų. Netru
kus seks ir kiti transpor
tai. Sausio mėnesį į Rytus 
persikels 400 olandų kolo
nistų. Pirmame transpor
te yra ūkininkai nuo 19 iki 
53 metų amžiaus. Olandai 
ūkininkai turės pirmiau 
keturias savaites išbūti 
Litzmannstadto (Lodzės) 
stovykloje ir čia paruošti 
savo uždavinius ir supa
žindinti su naujomis prie
monėmis. Iš Litzmanns
tadto jie išvyks į savo pa
skyrimo vietas Gudijoje ir 
Ukrainoje.

o.

Angliją ir jos lietuvius.
Kun. A. Deksnys.

Remkite tuos profesi joną lūs ir biz
nierius. kurie 6a*o skelbimais remia 
“Darbininką”. , ' z

Visi skelbkitSs “Darbininke”.

:30 Pertrauka.
3:45 Svarstymai. Skaitymas Rezoliucijų. Rinkimai. 
5:00 Pertrauka. Poilsis. Vakarienė.
6:00 PROGRAMA:

1. Koncertas. Šv. Pranciškaus parap. Choras. Vad. 
muz. P. Sakas.

2. “Teismas”. Kaltinamas “PASYVUSIS SABO
TAŽAS”.

Kaltinamieji: Prof. P. Galinis, Ph. D., Dor
chester, Mass.; Ases. J. Jekavonytė, Brock
ton, Mass.
Skundėjai: Adv. S. Gabaliauskas, Cleveland, 
Ohio. Adv. J. Cunys, West Roxbury, Mass. 
Gynėjai: Adv. Ben. Sykes, Norwood, Mass. 
A. Kneižys, “Darbininko” Redaktorius. 
Teisėjai: Juozas B. Laučka, “Amerikos” Re
daktorius, Brooklyn, N. Y.
Liudininkai: A. Grabijoliūtė iš So. Boston; 
T. Versiackas iš Lowcll; L. Švenčionienė, R. 
Cook, B. Sinkevičiūtė, J. Andrukaitis, P. A- 
losky, C. Remeitis ir k t. iš Lawrence, Mass. 
“Jury”: Profesionalai ir vietiniai.

Seimeliui įnešimus bei pasiūlymus prašome siųs
ti: Rev. F. M. Juras, 94 Bradford St.. Lawrence, Mass.

X
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PHILADELPHIA, PA.
Metinė Vedybinio Gyvenimo 

Sukaktis Floridoj
pp. Adomas ir Kristina (Du- šį skyrių galės dalyvauti, kuri; 

nauskaitė) Baranauskai, 2069 tik norės, moteris ar mergaitė, 
Sauger St., sausio 25 d. minėjo nors ir ne narė.
savo metinę vedybinio gyveni- Lietuvos Dukterys pačios pir
mo sukaktį. Tą dieną jie išvyko mutinės Detroite pasirodė su 
į Floridą praleisti savo metinę gražiais darbais, prisidėdamos 
sukaktį. Taip pat sūnus A. Ba- prie šių laikų aplinkybių, auko- 
ranauskas nepamiršo savo my- damos auką ir gražiais darbais, 
limos motinos, Karolinos Bara- Linkime Lietuvos Dukterų 
nauskienės, 106 Mifflin St., sa- draugijai gražių sėkmių ir lai! 
vo švogerkos, Bronislavos Du- Detroite neatsilieka nei viena 
nauskaitės, kuri yra užbaigus lietuvių organizacija, kuri nors 
aukštąją mokyklą, jie visi išva- kokiu būdu neprisidėjus prie 
žiavo į Floridą, maloniai pra- šių svarbių darbų.

$750.00. Nutarta paaukoti Rau-' 
dona jam Kryžiui $25.00 ir pri
sidėti darbais, įkurdamos Lie-’ 

j tuvos Dukterų Vardu skyrių. Į

YOU DON’T HAVE TO BE RICH to help American Defense. Thafs the theme of the above poster, 
one of the newest of the Defense Savings promotional pieces now going up in streetears, on bulletin 
boards, and at other publie places. This poster emphasizes the point advanced by the Treasury Depart
ment that every American can—and mušt—piteh in if the United States is to have the amas and the 
tools necessary to protect her freedom.

Ateivių - Priešų Patvarkymų Sutrauka

American Red Cross, Greator Boston Community Fund, 
loeal Soldiors and Sodan Committee msd United Service Otganizations.

leisti laiką. Likusieji namiškiai 
ir draugai linki linksmai pralei
sti atostogas, p. Adomas Bara
nauskas dirba CIO raštinėje.

Raštininkė J. H. M.

LAVREHCE, MASS.
PAGERBĖ ZENEVIČIUS

Sausio 25 d. pp. J. Zenevičių, 
310 Market St., šeima ir 

suruošė

Meilė Traukė Prie Savųjų
Sausio 23 d. p. Marijona Jan- 

kauskienė, 218 Morris St.. ir, artimieji kaimynai 
panelė Alena Belskytė, 214 Mo- pramogą pp. Zenevičius
rris St.. išvažiavo į North Ca- Pagerbti, jųjų 30 metų vedybi- 
roliną pasimatyti su broliu, ku- nio gyvenimo sukakties proga, 
ris tarnauja Dėdės Šamo ka- Pramogėlė įvyko pp. Zenevi- 
riuomenėje, būtent. Pvt. Jonu čil* namuose. Dalyvavo giminės 
Bolevičiu. p. M. Jankauskienė- ir prieteliai. Sveikino pp. Zene- 
Bolevičiūtė, kurios tikras brolis vičius ir linkėjo jiem ilgiausių 
tarnauja kariuomenėje, nepai- metU-
sydama tolimos kelionės, va- PP- Zenevčiai išauklėjo šešius 
žiavo pasimatyti, pasikalbėti. vai^us: Marijoną, p. Antanio 
P-lė E. Belskiūtė nuvyko pasi- Turonio žmoną: Aleną. Edną, 
matyti su savuoju busimuoju. Genovaitę, Joną ir Bernardą. 
Linkime laimingos kelionės, p. *r susilaukė dviejų anųkų. 
Petras Jankauskas laukia grįž- *sa PP- Zenevičių šeima yra 
tant savo žmonos .nes yra pasi- veikH parapijoje ir draugijose, 
ryię iškilmingai minėti savo ilgamečiai Darbininko
vedybinę 15 metų sukaktį, kuri skaitytojai. Dukterys yra cho- 
įvyko sausio 26 dieną. K. D. r° narės, o sūnus altoriaus ber- 

___________ niukai.
Sveikiname pp. Zenevičius ir 

linkime gausių Dievo malonių!
Rap.

DETROIT, MICH.

GARDNER, MASS.

Teisingumo Departamento
Teisingumo Departamentas tuoja mažiau pusę vieno nuo- 

davė užtikrinimą tūkstančiams šimčio iš 1,100,000 Vokietijos, 
ateivių — vokiečių, italų ir ja- Italijos ir Japonijos piliečių, 
ponų kilmės — kurie dabar gy- kurie čia gyveno tuom laiku, 
vena Jung. Valstybėse, kad jų Visuose atsitikimuose, Teisin- 
teisės nebus suvaržytos, jeigu gumo Departamentas tikėjo, 
jie ramiai užsilaikys ir jeigu kad suareštuoti asmenys sten- 
bus ištikimi šiai šaliai. gsis padėti Jung. Valstybių

Kuomet nuo paskelbimo karo priešams. Žvalgybos skyrius 
ašies, per 3.000 ateivių - priešų per mėnesius ir net per metus 
jau laikinai sulaikyti, Gen. Pro- slaptai tyrinėjo tuos suimtus, 
kuroras paaiškina, jog tai buvo, Kiekvienas suare4tuotas 33.

_ reikalingas žygis tautos apgy- muo turės progos apeliuoti a-

Visi ateiviai - priešai — t. y. 
piliečiai Vokietijos, Italijos ir' 
Japonijos dabar Jung. Valsty-’ 
bėse — turi prisilaikyti šitų pa-; 
tvarkymų, kad išvengus areštą. 
Čia paduodame sątrauką tų pa
tvarkymų :

I
1. Jiems uždrausta įeiti į arba 

būti Panamos Kanalo rajone.
2. Jiems uždrausta įeiti į arba 

išvykti iš bet kurios dalies kon-; 
tinentinių Jung. Valstybių, jos 
valdomų žemių ir teritorijų, ga
li taip daryti tik pagal tam ti
krų nustatytų taisyklių.

nimui ir, kad tie asmenys jau prįeš Hearing
ankščiau užsipelnijo nepasiti- Board„> -ie arba komi.
kėjimo. Toliau, jis tęsia, visi a- sijog kiekviename
teiviai - priešai ar užsitraukė miskame šitos komi.
valdžios nuožiūra ar ne, dabar sjjos sudarytos iš trijų civilinių | 3. Ateiviams - priešams už
privalo prisilaikyti prie kaiku- pįjį^įų, kurie gyvena tame pa- drausta turėti sekančius daik- 
rių specialių patvarkymų laike 4iame rajone kaip ir kuris
karo ilyra teisiamas, ir kiekvienas at- 

••Būtinai reikalinga, karo lai- sitikimas bus atskirai teisia.
ku, imtis reikalingų žygių tau-

Imigracijos ir Natūralizacijos 
Tarnybos vietinis ofisas praneš: 
tolesnių informacijų apie šitas 
taisykles.

tos apgynimui”. Generalinis 
Prokuroras pareiškė. “Tas reiš
kia suėmimą visų įtartų ir nu- 
žiūromų priešų mūsų šalyje, 
kaip ir apsisaugojimą nuo neši

mas.
Į išklausymą ateivis-priešas

tus — prie savęs, namuose ar 
biznio vietoje: ginklų, karo pa
būklų arba jų dalių, amunicijos, 
bombų, eksplioduojančios me
džiagos, trumpų bangų (short-

prastą darbą, besisvečiuojant, 
einant į ir iš mokyklos, į arba 
iš pasilinksminimo vietos, teat
ro, bažnyčios.

6. Jiems uždrausta būti rajo
nuose fortų, armijos stovyklų, 
tvirtovių aerodromo, elektros 
stočių, dokų, fabrikų ir kitos 
Generalinio Prokuroro pažymė
tose vietose. Ir jiems uždraus
ta vartoti vieškelius, gelžke- 
lius, požemininius, ir kitas vie
tas neatidarytas ir neprieina
mas publikai.

7. Negali būti nariais, nei da
lyvauti grupėse, organizacijose 
arba judėjimuose, Generalinio 
Prokuroro pažymėtose.

Neprisilaikymas šitų suvar
žymų, kaip ir kitų, kurie laiks 
nuo laiko bus išduoti, ves prie 
arešto. i

Ateiviai - priešai iš Vokieti
jos ir Italijos nesulaikyti nuo 
Jung. Valstybių pilietybės, ne
paisant karo. Jie bile kada gali 
paduoti prašymus pirmoms ir 
antroms popieroms, jeigu tik 
rezidencijos reikalavimai išpil
dyti. Įstatymas parūpina, jog 
visi prašymai, kurie iki gruo
džio 8 d., 1941 m. nebuvo išna
grinėti aplikantų atskirus atsi
tikimus. Vokietijos ir Italijos 
ateiviai, kurie aplikacijų nepa
davė ik gruodžo 8 d., gali įgyti 
pilietybę tik su Jung. Valstybių 
prezidento leidimu, bet jie ne
sulaikyti nuo padavimo pirmų 
aplikacijos blankų.

Ateiviai - priešai įstatymu ne

sulaikyti nuo darbų, jie tik ne
samdomi prie slaptų ir aprube- 
žiuotų Valdžios kontraktų, bet 
ir tuose darbuose jie gali dirb
ti, jeigu gauna leidimą iš Armi
jos arba Laivyno. Jung. Valsty
bių Prezidentas, kaip ir Genera
linis Prokuroras, ragino darb
davius nediskriminuoti prieš a- 
teivius arba asmenius su “sveti
mai - skambančiomis” pravar
dėmis.

“Noriu paaiškinti visiems a- 
teiviams, neutralams ir prie
šams”, Generalinis Prokuroras 
sakė. “Jog šiuo nepaprastu lai
ku Valdžia su visais ateiviais 
teisingai ir bešališkai elgsis. 
Tesingumo Departamentui pa
vesta įvykdinimas įstatymų, 
kurie liečia ateivius. Prašymai 
buvo pasiųsti gubernatoriams 
mayorams, kad jie įsakytų sa
vo vietiniams pareigūnams ne
sikišti į federalius planus ir 
veikimus.

Iš visų demokratinių princi
pų, asmeninė laisvė yra bran
giausia ir mes šiandien stojome 
į karą juos apginti. Mes negali
me apleisti šiuos principus, 
kuomet kovojame juos apsau
goti. Suprantama, jog Valdžia 
netoleruos jokio prieš-valstybi- 
nio veikimo. Bet tegul ateivis 
neabejoja apie jo saugumą ir 
laisvę Jung. Valstybėse tol, kol 
jis remia visus šios šalies įsta
tymus ir kol užsilaiko save pa
gal visų specialių patvarkymų, 
kurie jį liečia. D.of J.

gali atsivesti narį savo šeimos wave) radio priimtuvus (ofi-
arba draugą, negali atsivesti 
advokato . Paaiškinta, jog iš
klausymo komisijos nėra teis
mai; Jung. Valstybių konstitu-

Iš Lietuvos Dukterų mėnesi
nio susirinkimo, kuris įvyko 
sausio 4 d., Šv. Jurgio parapijos 
mokykloje. Susirinkimą atida
rė pirm. P. Bendzienė. Užbaigus Prieš Naujus Metus širdies li- 
visus senus reikalus, perstatė ga susirgo p. Juozas Petraus- 
naują valdybą užimti vietas kas. ilgametis “Darbininko” 
1942 metams. Pirm. P. Medo- skaitytojas. Jis dirbdamas dirb- 
nienė; vice-pirm. — A. Vale; tuvėje gavo širdies sukrėtimą. 
Finansų rašt. — A. Kasevičiū- p. Petrauskas keturias savaites 
tė; Protokolų rašt. J. H. Medi- gulėjo lovoje. Bet dabar jau 
nienė; Iždininkė — A. Kremb- jaučiasi geriau; gali kiek pa- 
lienė; Iždo globėjos — P. Ku- vaikščioti ir valdyti ranką, ku- 
dirkienė ir O. Juzonienė: Kny- ri buvo suparaližuota. Gydyto- 
gų peržiūrėtojos — C. Stankiū- jas sako, kad pasveiks, 
tė ir V. Barkauskaitė; maršai- p. Natalija Petrauskienė nuo- 
ka — K. Barkauskienė: Gydy- širdžiai dėkoja 
tojas Dr. Jonikaitis. i lankytojams už

Susirinkime daug buvo svars- užuojautas, 
tyta ir nutarta pirkti draugijos Lai Dievulis grąžina p. Juozui 
vardu U. S. Defense Bonds už Petrauskui sveikatą!

n omų priešų .
“Nereik manyti, kad Jung. . . .

u- -• i -- - cija neturi jokio patvarkymo valstybių Valdžia šiurkščiai ar J j r j
... kaslink ateivio - priešo apelia- kerstingai elgsis su priešingų . r

i x v- , . — vimo nuo arešto karo laike, irvalstybių piliečiais, kune čia ...
T. , . . .. sitas įsteigimas išklausymo ko-gyvena. Kuomet su visais neis- J

... . . .... . . , a. misijos yra tik tęsimas demo-tikimumo atsitikimais bus tin- .
, . x x kratinių principų. Paprastai,karnai apsiveikta, pastangos .
, , , x- sulaikyti asmenys galės patysbus dedamos apsaugoti visas r
, . . . . ■ argumentuoti kodėl jie privalolaisves, kunoms ateiviai pir- , . j r

... ... . būti paliuosuoti ir galės prista-miau džiaugėsi, ir juos apsau- ............................. tyti afidevitus ir liudininkusgoti nuo disknmmacijos ir per- , ,. . .. kaslink charakteriaus. Kur bus
sekiojimų. ‘ . .. .... . . reikalinga, Imigracijos ir Na-Tol, kol jų pasielgimas uzsi- ° /v. j , turalizacijos Tarnyba parūpinstarnaus šitų paprastų demokra- .. 1
tijos teisių, visi ateiviai Jung. ve^eJus- •

Komisijos teiks savo reko-- I

visiems ligonio’ 
pareikštas

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
Š Winfield St., So. Boston. Mass.

Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass.

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė, 
4115 VVashington St.. Roslindale,

Tel. Parkuay 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th St.. So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

948 E. Broadivay. S. Boston. Mass.
Kasos Gl. — Elzbieta Aukštikalnytė. 

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

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokohj raštininkę.

| SV. JONO EV. BL. PABALPINėS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

• Vice-Pirm. — Pranas Tuleikls.
127 Bowen St.. So. Boston. Mass.

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

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
7 IVinfield St., So. Boston. Mass.

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

Valstybėse, nepaisant tautybės, 
galės joms džiaugtis”. mendacijas Generaliniam Pro-

Generalinis Prokuroras Biddle kurorui, kuris padarys galutiną 
paaiškina, kad pagal patvarky- sprendimą kaslink apsiveikimo 
mų prezidento proklamacijos kiekvieno ateivio - priešo atsi- 
paskelbiant karo stovį su Vo- tikimo. Komisijos gali reko- 
kietijos, Italijos ir Japonijos menduoti visišką paliuosavimą, 
valdžiomis, Teisingumo Depar- arba paliuosavimą po užstatu, 
tamentas yra atsakomas įvyk- arba sulaikymą per visą karo 
dyti įstatymus, kurie liečia a- laiką. Visi po užstatu paliuo- 
teivius - priešus. 'suoti asmenys turės reguliariai

“Nuo paskelbimo karo, apie vykti į Imigracijos ir Naturali- 
3,000 ateivių-priešų padėti po zacijos Tarnybą ir jie turės pri- 
areštu. Tos skaitlynės reprezen- silaikyti prie kitų pažymėtų 

taisyklių. Ateiviai sulaikymui 
bus perduoti Armijai.

Suareštuoti ateiviai - priešai 
Sekmadienį, Vasario 1 d., š. bus pavesti Imigracijos ir Na- 

m., 8 vai. ryte išvyko į Virgini- turalizacijos Tarnybos globon 
ją, Antanas Akstinas iš Montel- išsprendimo jų dalyko. Ga
lo, sūnus Antanos ir Malvinos ^ma sužinoti iš arčiausio Jung. 
Akstinų, kur įstos į marinus — Valstybių advokato, iš vietinio 

J Federal Bureau of Investiga-

MOHTELLO, MASS.

vandens ir sausžemio karių ei
les. Antanas Akstinas, jaunasis, 
yra lankęs Marianapolio Kole-

Valgomų Daiktų Krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik-Į 

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

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

753 Broadway

Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
TeĮephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester. Mass. COL 1981

tion ofiso, iš arčiausio Imigra
cijos ir Natūralizacijos Tamy-

giją ir baigęs Holy Cross kole- bos ofiso, kur ateiviai randasi 
Suimti asmenys gali siųsti ir 
gauti laiškų, matytis su gimi
nėms arba draugais, atlikti sa
vo svarbius reikalus ir vartoti 
telefoną.

“Ateiviai - priešai bus sulai
kyti tik kur toks sulaikymas y- 
ra reikalingas šios šalies taikai 
ir saugumui”, sako Gen. Pro
kuroras- “Tik kuomet vidujinis 
saugumas šalies reikalaus, a- 
teiviai - priešai bus sulaikyti 
ligi karo galo”.

giją. Jis smarkus jaunuolis ir 
buvęs žymus sportininkas. Rei
kia manyti, kad jis tarnauda
mas Dėdei Šamui, pasieks aukš
to rango laipsnį? Geriausių sėk
mių Antanai!

Yra žinių, kad ir daugiau iš 
Montello išvyhąta jaunuolių į 
kariuomenę, tarp kitų ir Anta
nas Milius. Geriausio pasiseki 
mo ir grįžti su “V” — for Vic-

1 tory’. •Uoli •> i

i "

cialiai pažymėta — “bet kuri a- 
paratą, per kurį galima gauti 
signalų, žinių ir pranešimų, ku
rie siunčiami per 1,750 kilocyk- 
lių arba daugiau, ar 540 kilo- 
cyklių ar mažiau), arba radio 
siųstuvus (oficialiai pažymėta 
— “aparatą, kuriuo galima sių
sti arba perduoti radio signa
lus, žinias arba pranešimus), 
kokosų ir šifrų, fotografinių 
kamerų, popierų, dokumentų 
ar knygų, kuriuose galėtų būti 
nematomas raštas, fotografijų, 
braižinių .paveiksiu, paišynių, 
žemlapių arba braižinių, ku
riuose galėtų būti atvaizduota 
militariniai ar laivyno įrengi
mai, arba ginklų amunicijos, 
karo pabūklų, įrankio arba 
daikto, kurie vartojami, arba 
bus vartojami Jung. Valstybių 
sausžemio ar laivyno jėgų., etc.

Pagal šitą patvarkymą, visi 
ateiviai - priešai iki sausio 5 d., 
turėjo įteikti vietiniams poli
ciniams autoritetams visus 
ginklus, trumpų - bangų radio 
priimtuvus ir išsiųstuvus, ir fo
tografines kameras.

4. Ateiviams - priešams už
drausta keliauti lėktuvais, tik 
su Generalinio Prokuroro leidi
mu gali tai daryti.

5. Ateiviams - priešams už
drausta kilnotis arba keliauti iš 
vienos vietos į kitą be Genera
linio Prokuroro leidimo. Gauti 
tokį leidimą, jie turi paduoti 
Jung. Valstybių Advokatui pra
nešimą, nors savaitę prieš ke-’ 
lionę. Jie turi pristatyti sekan-! 
čias informacijas — vardą, tau-j 
tą, ateivio užsiregistravimo nu
merį. kelionės tikslą, kokiu ke
liu važiuos, kur važiuoja, kaip 
(automobilium, gelžkeliu, busu, 
ar kaip) ketina važiuoti. Jeigu 
ateivis ketina aplankyti dau
giau kaip vieną vietą, tas infor
macijas privalo pristatyti dėl 
kiekvienos vietos.

Oficialiai laikoma, jog šitas 
patvarkymas nedraudžia ateivį- 
priešą nuo keliavimo iš vienos 
vietos į kitą savo mieste arba 
apylinkėje; atlikdamas savo pa-

Šv PRancišKfius

VHRP6LIS

Kur Pranciškus, Ten Taika
trokšti taikos,

užsisakyk pats ir paragink savo 
draugus ir kaimynus užsisakyti

“Šv. Pranciškaus Varpelį”,
mėnesinį religinį Šv. Pranciškaus dvasioje 

laikraštį.

Leidžia Lietuvos Pranciškonai 
Kaina metams $1.

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

"ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO"
pirmas numeris jau.pasirodė.

Adresas:

Sv.
1532 Magnolia SL,

? • " T * • r

Pittsburgh, Pa.



Antradienis, Vasario 8, 1942 DARBINI K KAS

VIETINES ŽINIOS PAVE THE WAY

ŽINUTES lio, vadovybėje kun. F. Norbu- 
to, perstatymas ir kun. Jono 

Vas. 1 d., susituokė šios po- Svagždžio patriotizmą žadinan- 
ros: Edvardas A. Švagždys su kalba padarė didelį įspūdį į 
Biruta F. Kengraite; Antanas visus klausytojus, kurių buvo' 
Kučas su Kleofa Krasauskaite, aP*e trys šimtai. Visi apgailes- 
ir Teodorius Oldakauskas su tavo nežinoję, kad bus toks pui- 
Vladislava Volungevičiūte. kus ir pamokinantis Brockto-

_________ niečių parengimas. Būtų malo-
Tą dieną Blaivininkai bažny- nu turėti j’ So- Bostone dar 

tiškai šventė savo metinę iven- ^nt porą sykių. Brocktonie- 
tę — Švenč. Marijos P. Įsivesdi- apart gabumų dar parodė
nimo dieną. 8 vai. ryte., kuopa patri jotizmą ir pasiauko-^
ir prieteliai išklausė savo inten- neėmė už šį vakarą jo-
cijai šv. mišių, kurias atgtiSlo- kio atlyginimo.
jo dr. kun. K. Urbonavičius, Gražiojo parengimo pertrau- 
priėmė šv. Komuniją ir atnau- koje susirinkusieji paaukavo— 
jino Blaivybės įžadus. Kun. dr. $15.00 L. G. F. ir $33.75 N. S.
Urbonavičius pasakė ir pamok- Štampams.
Bją Kun. dr. K. Urbonavičius au-

Vakare, kaip paprastai, Blai- kavo 82. Po dolerį aukavo: A. 
vin inkai, neturėjo, šįmet, pa- J- Zwiss, D. A. Zaletskas, B. 
rpngimn. Jie sykiu su Federaci- Kazmauskienė, K. Liaudanskai- 
jos skyrium ir Maldos Apašta- te, P- Šnarienė, p. Žemaitis, p. 
lystės draugija suruošė patrio- Jaskevičienė, J. Gudaitė, J. Ei-
tingą ir labdaringą Brocktonie- 
čių gražų parengimą Amerikos

T ;<*t.uvos labui. Dramos rate-

_<i DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

Ofiso valandos nuo 8 iki 12, aut 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak 
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 vaL diena 

(pagal sutarti)

ningis, J. Valentas, G. Martin
kienė, M. Jankauskienė, Al. 
Gruodienė.

Rengėjai patiekė svečiams 
vaidyloms kalakutų vakarienę, 
kurioje dalyvavo ir kunigai: J. 
Švagždys, F. Norbutas, K. Ur
bonavičius, P. Virmauskis ir 
Al. Abračinskas.

tos taip, kad negalima bū
tų matyti iš lauko pusės. 
Kur šviesos reikalingos: 
saugumui viduje, tai turi 
būti vartojamos 6 ir 10 
watts lemputės ir žiūrėti, 
kad šviesos spinduliai ne- 
atsimuštų kur į sienas ar 
lubas. Be to, turi kas nors 
būti arti, kuris galėtų, rei
kalui esant, greit visas 
šviesas užgesinti.

Daugiau informacijų ga
lite gauti pas vietinį 
Blackout viršininką, kuris 
yra jūsų apsigynimo ko
miteto direkcijoje.

Prieš Adventus

ŠOKIAI
Rengia Lietuvos 

Vyčių 17 Kp.
PENKTADIENI,

Vasario-Feb. 6,1942
FORESTER'S HALL 

Fourth & K St., So. Boston. Mass.
BILL GEDRIMO ORCHESTRA 

Užkandžiai— Pradžia 8 iki 12:30 vai. į

„ , . Cenzos Biūras praneša, Arizona
8. Jeigu reikalinga turėti kacj japonų gi- Montana

pavojaus šviesas prie du- japonų
musių Jung. Valstybėse idaho

rų, tai tos šviesos turi bū- ro oc7 .pasidaugino nuo Oo,oO< Gimę kontinentmese
US vSiiS^nkiehu^ S' 1930 79'642 - 1940 ^ng. Vaistu

499.261 632
559,456 508
524,873 1,191

i

Japonai Jungtinėse 
Valstybėse

m. Šie yra piliečiai. arba jos teritorijose
Pagal Cenzos Biūro, bu- įr valdomose žemėse

vo 157,905 japonai Hava- 
jos Saloje 1940 m. iš kurių 
37,353 sveturgimę — t. y.

Vasario 3 d., Šv. Petro par. 
bažnyčioje, bus gerklių laimini
mas, po kiekvienų šv. mišių, 4 
vai. p.p., ir po vakarinių pamal
dų.

Visuomenės Saugumo Komiteto 
Taisyklės Bažnyčioms

pagamintos statistikos a- Ha va jo j 1940 m. 
pie japonus bus interesin- Dauguma japoniečių : 
g0S je šalyje randasi prie

Pagal Cenzos Biuro, iš cifiko pakraščių, 
viso balandžio 1 d., 1940 Paduodame skaičius 
buvo 285,448 japonai pony Jung. Valstybėse.

Valstybė— Piliečiai — Ateiviai
California 60,148 33,569
Washington 8,882 5,683
Oregon 2,454 1.617
Colorado 1,869 S65
New York 766 1,772
Utah 1,381 829
Wyoming 390 253
Arizona 412 220
Montana 281 227
Idaho 765 426

ĮVAIROS SKELBIMAI

Tsl. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Central Sq 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Lietuvai Gelbėti koncerto vi
sų rengėjų ir prietelių paskuti
nis susirinkimas įvyks vas. 3 d., 
po Šv. Teresės novenos pamal
dų, bažnytinėje salėje, W. 5th

Jung. Valstybėse. Iš tų, 
net 126,947 gyveno konti
nentinėse Jung. Valstybė- 

Šiomis dienomis Massa- siems apskričių centrams, se ir liekami 158,501 Jung. 
chusetts Visuomenės Sau- Geltona šviesa, tai bus Valstybių teritorijose ir 
gumo Komitetas paskelbė pirmas ženklas, ir tai slap- valdomose žemėse, išski- 
Bažnyčioms šias taisyk- tas. Po to gali būti mėly- riant Filipinų salas, 
les: na šviesa, kuri taip pat Balandžio 1 d., 1940 m.,

1. Visos bažnyčios Mas- slapta. Raudona šviesa ga- 84,817 iš 285,448 japonų 
saehusetts valstybėje turi Ii reikšti pavojų, kuris bus Jung. Valstybėse — t. y. 
turėti A. R. P. organizaci- viešai praneštas
ją, kuri bendrai dirbtų su mis, švilpimais a 
miesto ar miestelio oro pais.

sireno- 29%

tapti piliečiais šios šalies.

Japonai pagal gimimo vietos
1940 m.

Valstybė — Visų gyv. --Japonų
skaitlius 1940 - 1940

California 6,907,387 93,717
VVashington 1,736,161 14,565
Oregon 1,089.684 4,071
Colorado 1,123.296 2,734
New York 13.479.142 2,538

, Utah 550,310 2,210
• Wyoming 250,742 643

Juozas M. Dilis

LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus 

TAIPGI IR PATAISAU 

366 West Broadvvay. 
So. Boston. Mass

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12, nuo 11ki 5:30; 7-9 
Trečiadieniais nuo 9 iki 1 vai.

___ puolimo saugotojų virsi-į 3. Viešas aliarmas bus Iš tų 84,817 japonų, 47,305 PietŲ Amerikoje Kelionės
St. čia reikia visiems koncertu ninku- v keliamas trumpais ir stip- ateiviai japonai gyveno
interesuojantiems susirinkti. Kunigai ir visi bažny- riais švilpimais^ sirenomis kontinentinės Jung. Vals-1

čios tarnai turi būti susi- arba varpais per kokias tybėse, ir 37,512 Jung.; p .. ~ TT 
pažinę su air r ai d įspėjimo dvi minutes. , Valstybių teritorijose ir Knygutė labai įdomf ir^eru
sistema. Pasirodžius prie-j 4. Susirinkusiems i baž valdomose žemėse, išskri- kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
šo lėktuvams ženklai bus nyčias turį būti nur(;dytos riant Filipinų Salas.

taisyklės, kaip jie turi už- zos Biuras nurodo, jog 
silaikyti laike puolimo iš skaitlius japonų kontinen- 
oro. Puolimui prasidėjus ^n®se Jung. Valstybėse 
visi turi pasilikti sėdynė- sumažėjo nuo 1930 m. 
se. / |

5. Jeigu puolimas iš oro

Čia bus galima bilietų nusipirk
ti. Čia bus galima tarti pasku
tinius žodžius koncerto naudai.

Koncerto bilietų galima dar 
gauti “Darbininke”, pas tvar
kytoją ponią B. Cūnienę ir pas 
komisijų narius.

duodami šviesomis iš Ar
my Information Center vi-

LANKĖSI

Įspūdžiai

išskri-
Cen- 25c. Užsakymus siųskite: “Dar 

bininkas”, 366 W. Broadvvay 
4o. Boston. Mass.

Oueen Ann Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

Koncerto vieta— Jordan Hall, 
Huntington Avė. ir Gainsbo- 
rough St. — New England Con- 
servatorijoj Music patalpose. 
Huntington Avenue tramvajų, 
iš Park St., galima privažiuoti 
prie Gainsboro St. Po žeme va
žiuojant reikia išlipti Subway 
Symphony Stoty.

ĮVAIROS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVOJA 8-nių kam
barių puikiai įrengtas flatas su 
visais patogumais. Renda tik 
$42.00 į mėnesį. Inman Sq., 
Cambridge. Atsišaukite, 84 An
trim St., Cambridge, Mass.

(26-30-2)

Koncerto diena: Vas. - Feb. 8, 
1942, 3:30 vai. p. p.

Koncerto pasekmės — remsis 
ant dienos gražumo. Jei tik bus 
patogus oras, galima spėti, kad 
gražioji Jordan Hall bus žmo
nėmis perpildyta. Yra viltis 
gražių pasekmių ir blogoje die
noje, nes salė labai patogi ir 
lengva į ją dasigauti.

Penktadienį, sausio 30 d., 4 v. 
p. p. “Darbininke” lankėsi dide
lis katalikiškos spaudos. rėmė- praneštas, kada baž— 
jas ir “Darbininko” prietelius ir nyčiose vyktų pamaldos, 
geradėjas ponas Matas Norbu- ^ai susirinkusiems būtų 
tas iš Cambridge, Mass. Jis sa- tylomis pranešta. Susirin- 
vo atsilankymo proga atnauji- tusieji turi laikytis kuni- 
no kelias prenumeratas, kurias ^r. bažnyčios A. R. P.
visuomet skiria savo artimie- organizacijos nurodymų

• - * ir fvPLFlcossiems giminėms ir apžiūrėjęs
“Darbininko” štate juos apdo- 6- Kiekviena bažnyčia tu- 

ri paskirti savo A. R. P.
vyriausią 

viršininką, ir toji organi
zacija turi būti susipaži
nus su Visuomenės Sau-

ĮVAIROS SKELBIMAI

ŠILDYMAS 

GELBSTI 

PALENGVINIMUI 

NUO VARGINAN

ČIO MUSKULŲ

SKAUSMO
•

JOHNSON’*

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PO ¥XM M MBTŲ
PARDUODAM A VAISTINĖSE

Koncerto rėmėjais dar tapo 
kun. K. Ą. Vasys, Juozapas 
Kasparas, Andrius Rusas, adv. 
K. Kalinauskas,

Aukavo koncerto fondan po 
dolerį ponai Galvydžiai, Ripalai 
ir Teresė Zareckaitė.

Jei nori atsikvėpti iš po žie
mos nuovargio, nuvažiuok į o- 
perinį Lietuvai gelbėti koncer
tą. Ten panelė artistė ir vyrų 
puikus kvartetas atgaivins tavo 
dvasią, kaip Floridos saulutė, 

kad atgaivina atostogininkų 
kūnus. Ir kitam pasakysi jog 
yra verta būti tokiuose koncer
tuose. Nepraleisk šios taip re
tos progos.

Nepamiršk nė vakarienės, ku
ri yra rengiama panelei Stoš- 
kiūtei pagerbtu City Club. 
Kreipkis tikietų pas Drt*Kapo- 
čių ir ponią D. Zaletskienę.

vanojo skaniais vaisiais. Tai ne 
pirmas kartas p. Matas Norbu- Organizacijos 
tas atsilanko ir panašias gra
žias dovanas suteikia, pareikš
damas savo nuoširdumą vi- . .
siems. kurie tik dirba katalikiš- gumo taisyklėmis. A. R. P. 
kos spaudos įstaigose. Apie po- orSanizaciJa 
ną Matą Norbutą reikėtų para
syti ištisa knyga 
gieji darbai siekia ligi dan
gaus. Jis save pamiršęs skubiai

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd
BALTIMORE, Md

TeĮephone Piaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir

gasoliną pas mus
Nuvalom purvinus karus Ir 

ligrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass

GRABORIAI

JAUČIATĖS BLOGAI? S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS 

Tel. 8OUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.
Tel COLumbia 2537

TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

BODU
koope- * Kuomet kankinatės vidurių užkie- 

.. . . . . j tėjimu — žarnos neveiklios — skau-ruoti SU Vyriausiu air raid da galvą, nėra energijos, palengvin-

ji'taMarim saugotoju tos apylinkės.
7. Blackout signalas turi ninga vidurius liuosuojanti kramto-

hiiti įKoednimng rviprii ma guma P3^16*8 Švelniai, bet tik- DULl užgesinimas Šviesų rai išvaiyti vidurius. Milionai žrao- 
raid a- ni4 naudojasi FEEN-A-MINT. Pa-

turi

airuždirbtus gatvėse • • • kramtykite FEEN-A-MINT einant

centus i kiekvieno prašančio liarmas, ode kuris pirmiau gulti — sekanti rytą tikrai jausite 
centus, J .. p nfldirnrivtll Gali nranešti palengvinimą ir vėl jausitės puikiai
Tėvynės ar Katalikybės reika- f . .j . . T • Visai Seimai pakelis kainuoja tik

neša savo sunkiai

lams. Lai bus leista šia proga 
pasakyti nuoširdus lietuviškas 
AČIŪ. Tau brangusis mūsų 
prieteliau.

ir air raid saugotojai. Lai
ke blackouto visos iš lau
ko šviesos turi būti užge
sintos, o viduje sumažin-

DĖKOJA UŽ KALEN
DORIŲ

CLEVELAND, OHIO —. 
“Gerb. Tamista:—

“Už ‘Darb.’ Kalendorių esame 
labai dėkingi. Gaila, kad ne vi
si lietuviai galį turėti tokį gra
žų su įvairiais pažymėjimais 
lietuvišką kalendorių. Dar kar
tą ačiū.

“Siunčiu auką 51.00 lėšų pa
dengimui.

Su pagariba.
Stase Greičienė.”

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R ?

- • • -r

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mas*.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dyka'
Tel ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

I

BEAUTY FROM BUTTE—
Dolorea Moran, 15-year-old 
beauty ąueen fronj Butte 
County, Calif., rises to the 
heighta in Los Angeles court 
where.shes just received the 
court’s approval on eentract 

aj movie star

ZALETSKAS
PUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskaa 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną lr nakt) 
Koplyčia šerrhenims dykai 

; .. . t NOTARY PUBLIC G

Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel ŠOU Boston 2609
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MARIANAPOLIO ŽINIOS pirmyn. Vaikučiai tikrai gra
žiai kalbėjo lietuviškai ir laiš

kiais metais sausio mėn. 27 d., va* laikėsi scenoje. Programa 
suėjo lygiai 15 metų nuo gar- buvo labai kultūringai ir sko- 
bingo, visiems žinomo a. a. Ar- nln&ai sutvarkyta. Kleb. kun. J. 
kivyskupo Jurgio Matulevi- Simonaitis širdingai sveikino 
čiaus, TT. Marijonų vienuolijos atsilankiusius, dėkojo už palai- 
atnaujintojo mirties. Ta proga kVm4 mokyklos ir pareiškė Se- 
sausio mėn. 27 d., Marianapo- sfclžms Padėką už gražų paren- 
lio Kolegijos koplyčioje įvyko Slm4- Kun. St. Stonis buvo pro- 
iškilmingos gedulingos mišios £ramo6 vedėju.
už a. a. Arkivyskupo Jurgio

Šiais metais prapijonus lanko 
atnašavo nauJas asistentas kun. St. Sto-

kolegijos vice-rektorius kun. A. nis- kad ariiau susipažinti su 
Morkūnas; jam asistavo disko- Parapljonais. Ta proga suraki
nu - kun. P. Malinauskas, sub- Prapijonus. Linksma
diakonu _ kun. A. Naudžiūnas, mums' kad renyje kun. Sto- 
ir akolitais kolegijos studentai. ni° s“ailaak«”'a 8«o Pa®°ks- 

Mišių metu giedojo kolegijos lmink6' kuris varto* 
choras, vadovaujant broliui J. taisykHngą kalbą. Jaunimui y- 

. pač svarbu, kad turi progos gir-
Dabartiniu metu Marianapo- dSti gryn“ tžvų kalbos' Kleb' 

lio kolegijoj yra pirmo posme- kun' 3 X™ ™ so
čio egzaminai. Tai studentai nai žinomas netik mSsų ParaP‘- 
smarkiai įsitraukę į mokslą. kaiP° «eras P^slmin-
kad gerai išlaikius egzaminus. kas’ *** ir aPylinko* kurls 

A & vartoja, nors ir čia gimęs, lais-
___________ vai ir gražiai lietuvių kalbą, o

dabar atėjo į pagalbą dar ir 
kun .Stonis. Sveikiname mūsų 
naują asistentą. Tenka dar pa-' 

buvo žymėti, kad jis yra geras rašy

Matulevičiaus vėlę. 

Iškilmingas mišias

ELIZABETH. H. J.
Jūsų korespondentas 

vakeišen paėmęs, todėl daug tojas, kuris nekartą mūsų spau 
dalykų, kurie turėjo būti pažy- doje suteikia gražių raštų.
mėti spaudoje, likosi apleisti. ________
Pav.: lankėsi p. A. Smetona su

*
S--

j

‘įjut

y***
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■-*

■

•"į/'

#10 JT ssi
• -

w

* >

■$

Tai britų bomberis Libijos fronte, sėja ašies karių tarpe mirties daigus. Panašių paukščių 
būriai ardo “ašies” karių ramybę ir nuotaiką ir jie labai nervingai pasitinka su apsigynimo bo
tagais. Bet britų oro jėgos be pasigailėjimo veja nacius ir italus iš Afrikos.

Vietinė Lietuvos Vyčių kuo
pa nori pranešti visuomenės ži-j

Vasario 7 dieną, Laisvės B-vės niai’ kad * sParčiai Pla?
nus dėl ateinančio Metinio Lie-

iTen Kur prasj(|ėj0Naujas Karas!
(Tąsa)

svita bažnyčioje laike pamaldų, salėje bus parapijos jungtinis 
kitą dieną lankė mokyklą. Baž- draugijų parengimas parapijos 
nyčioje buvo daug žmonių, ku- ir mokyklos naudai. Komitetą 
rie susikaupę širdingai meldėsi sudaro keletas desetkų žmonių, savait£ rugpiūčio mėn. Organi- 
už Lietuvos gerovę. P. Smetona draugijų atstovų, kurie vadovy- 
gerėjosi mokykla ir pareiškė bėję savo klebono kun. J. Simo- 
savo nuomonę, kad ten kur tik naičio širdingai rengiasi, kad 
yra mokyklos prie parapijų, bankietas būtų sėkmingas. Ko- ir 
ten yra lig tvirtovės tautos ir mitetas kviečia netik parapijo- 
bažnyčios palaikymui. Sveikino nus, bet ir apylinkės lietuvius 
kleb. kun. J. Simonaitį už jo apsilankyti į šį parengimą. Tu- 
triūsą. Abi dienas lankėsi pas rėsite progos atnaujinti pažin- 
kleb. kun. J. Simonaitį. ! tis ir naujas užmegsti. Mūsų

------------- i parapijos didieji parengimai y-
Kaip kas metą, taip ir šiais ra plačiai savo įdomumu žino- 

metais Kalėdų Švenčių laikotar- mį, todėl užtikriname, kad ir šį 
py parapijos mokyklos parengi- kartą bus visi patenkinti. Ko-

Šiuo laiku Filipinuose ^ad jaPon4 
------  buvo

nus. Yra prileidžiama,!
žvejams tos’

AMERIKOS 
KARINĖS JĖGOS 
FILIPINUOSE

Amerikos karo

prastas dalykas. Greičiau- 
ei laivai ifci’San Franciseo 
pasiekia Manilą tik per 22 
dienas. Todėl kaikurie 
strategai pripažindavo, 
kad kilus karui su Japoni
ja, Amerika turėtų greit 
trauktis iš Filipinų. Kiti 
tvirtino, kad taip blogai 
negali būti. Jie nurodyda
vo, kad Amerika su Japo
nija kariautų ne viena, o 
išvien su Anglija ir Olan- 
diija. Anglijos ir Olandi
jos karinės stovyklos nėra? 
toliau, negu Japonijos.; 
Taigi §u anglų ir olandų! 
talka amerikiečiai galėtų j 
Filipinuose laikytis.

! Dar drąsiau kalbėjo apie 
Filipinų salų apgynimą 
maršalas McArthur, da
bartinis Amerikos jėgų 
vadas. Jis buvo išdirbęs 
dešimties metų planą. Pla
nui vykinti reikalavo po 
$8,000,000 kasmet. Plana
vo išlavinti po 40,000 nau-Į 
jokų kasmet. Planavo įgy
ti 250 lėktuvų, daugybę 
nedidelių ginkluotų laivų. 
Pavojui kylant, planavo 
užminuoti strategiškas 
salų pakrantes. Manila bū
tų saugi, nes ją gina tvir

tovė ant salos Corregidor 
' pastatyta. Gen. McArthur 
įsakė, kad Filipinai, turė- 
| darni 400,000 kareivių ga- 

žinovai lėtų ginti salas per tris
inuo senai svarstė Filipinų metus nuo 1,000,000 priešoUU* uci pliušu Auic- kariuomenė lfli- JUr0S bUVO g^iaU ZinO- į : ---- . r “7i, . ’ - -

tuvos Vyčių organizacijos Sei- Amerikos kariuomene lai Amerikos lai- salų gynimo klausimą. Vi-į kareivių. Ta priešo mvazi-
kosi pnes japonus tik ma- » viršininkams Todėl si PriPažino> kad jas ap-ja per tiek laiko jam atsi- 

ant vyno virsininKams looei. Sunk,/eitu SIO.000.000.000.mo. Data yra paskirta pirmą „
zame kampelyje yra sunku. Sunku!eitų 810,000,000.000.

zacijos reikalų posėdžiai bus ™azos . Conregedor, veja. bi , >u vjen kad ,a _• Taip gen McArthur
laikomi 4-tą, 5-tą ir 6-tą dieną, kur yra didele tvirtove. A- p talkininkauta;bai toli nuo Amerikos. Iš apskaičiavo. O pasirodė,
įvairūs komitetą, jau išrinkti, menk.ec.ų Uikom^is 3 San Francisco lekiant

mas, Sesučių Pranciškiečių va- miteto pirmininku yra R. Džio- 
dovybėje, praėjo labai sklan-. veiįs< sekretorių — D. Petru- 
džiai. Žmonių buvo pilnutėlė sa-j čionis ir kiti veiklūs ir žinomi 
lė. Atrodo, kad šių metų paren-' kolonijos veikėjai kt.: Budrius, 
girnas bene bus daug pažengęs Anulionis ir visa eilė kitų, ku

rių dėl vietos stokos

or-:kad japonams netruko nei 
'laivių į Manilą priseidavo trijų dienų išlipti į Filipi-

miteto pirmininku yra Alphon- ‘ Filipinuose randasi dide- penkis sykius nutūpti ant nų salas,
sas Vaičiulevičius ,kuris yra ir Yra spėjama, kad galų ga- lių miškų, iš kurių japonai salų. O per Atlantiką per-- G-s
kuopos pirmininku. Sekretorės: le visos Amerikos karinės imsis medžiagos laivams lėkti be sustojimo yra pa-l (Bus daugiau)
Mrs. John Zaiapukas, 229 Bond JėJos turės susimesti į mi- statyti ir kitokiems reika- —
St., Elizabeth, N. J., ir Jose- nėt4 salą. Japonija, pa- lams.
phine Adomaitis, 304 Highland grobdama Filipinų salas, Filipinuose randasi mil-
Ave., Orange, N. J. Kasininkė Ve* Pa V1£u iao žiniški geležies sluogsniai.
- Ann Mitchell; Programos viešpatystę nes Japonijos Tie turtai * įr iki
komitetas — Xavier Josephs; salos ne kiek daugiau plo- yeik iši6ltinai buvo 
Parengimų Komitetas — John to uzl^a, Įkaip ir Filipinų gabenami į Japoniją. Iš 
Gedman; Korespondentai - salos- Žinoma užėmimas ir 5
Steven Potts ir Ann Mitchell. Prilaikymas tai du skir-

jie savo darbą pradėjo. Ko- kampelis ir minėtoji
randasi salia viena kitos.

Jeigu kas kokių reikalų turėtų tingi dalykai, 
prašome kreiptis pas sekre+/'- Kokie turtai pateko ja
res. ponams

pone 1181

A P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.
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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 virieliai; apvalūs kampai .... .. ............ $1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkiti
apdarai ........... ................................—--------- ------------------------ $1.50

MALDŲ RINKINEI IS, balti celuioidiniai virieliai 90c. 
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuioidiniai virieliai

su kabike ------------------- ----- --------------------------------------------- $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
555 pust. --------- ------------ ----------------------------- ------------ -------- $2.50

SVEIKA MARIJA, juodi tikro Rolenkoro virieliai,
raudoni kraitai, 384 pusi.............................................. 65c.

VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknyge, 
parinktos gražiausios maldos, ii,kini labai plo
na popiera, juodi kolenkoro virieliai ........................$1.30

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ............................. 20c.

"DARBININKAS"
386 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Filipinų į Japoniją geleži
nės rūdos būdavo išgabe
nama po 700,000 tonų kas
met. Dabar ta Japonijai 
reikalinga medžiaga tam-negalima

vardus sužymėti. Jaunimui bus 
amerikoniškų, o senimui — lie-,
tuviškų šokių. li'T'** Elizabeth’e, Kovo 8-tą d. ueunuus .enua Filipinų kalnuose slepiasi

---------------- Tą dieną visi delegatai bei sve- turėti galvoje tą, kad Fili- apie pusę bilijono tonų ge.
Komp. Žilevičius su šeima! i'iai kuriM tikimės turėti dau- pinų salose Viešpatauja ,ežies

Filipinų salos yra turtin-pa dar prieinamesnė.
Jersey apskričio suvažiavimas g°S gamtiškomis gerybe- yra apskaičiuojama 
* - ----- — - - mįs. Pirmas daiktas reikia 1

Ateinantis New York & New
kad

mūsų kolonijoje matyti pašto- Siau kaiP paprastai, ir visi Eli- amžina vasara. Ten nuo-
viai apsigyvens, nes, kaip teko 
nugirsti įstojo į Piliečių Klūbo 
ir Šv. Kazimiero draugijas. 
Sveikiname!

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję j tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurj visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

-Mt, t ••••«•!«• MIMttmHimnNMNtlinnNtMIHNNtN
BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston
j, . ‘:

PHONE 
So. Boston

2271

zabeth’iečiai drauge švęs šv. latai žaliuoja miškai, pie- , Nemažai Filipinuose iš-
Kazimiero dieną, kuris yra Vy- vos, sodai, daržai. Japo- kasama ir aukso. 1933 m. 
čių Organizacijos šventasis nams ten maisto ne tik ten aukso iškasta už $8,- 

, Globėjas, priimdami šv. Komu- nereikės atsigabenti, o gal 090,000, 1935 m. už $16,-
niją, per 9-tos valandos Mišias, bus pertekliaus jo iŠ ten 000,000, o 1940 m. — $45,- 

' Po to seks pusryčiai, kuriuos E- gabenti į Japonijos cen- 000,000.
lizabeth’o kuopa paruoš, ir po trus. { get svarbiausias Japoni-
pietų, kaip visada, įvyks posė- Filipinuose auga geriau- jaj turtas Filipinuose ten- 
dis. sios pasaulyje kanapės. Iš ka tai retas metalas chro-

Kadangi nuo pirmos Sausio jų daroma tvirčiausios vir- mas. Tai strateginis šių 
prasidėjo L. Vyčių Organizaci- vės, kurios būtinai reika- laikų metalas. Jis labai 

i jos narių vajus ir baigsis kovo lingos laivams. Ta pramo- reikalingas orlaivių staty- 
i 31 dieną, todėl Elizabeth kuopa boję. Retai kur kitur to
! kviečia apylinkės lietuvišką - nė buvo japonų rankose ir metalo tesiranda. Ir Filipi- 

katalikišką jaunimą prisidėti prieš karą. Todėl dabar ta nuošė to metalo randasi 
ir dirbti bendrai su Vyčiais ir pramonė tarnauja Japoni- didžiausi depozitai. Iki 
jų gražia dvasia, dėl gražaus jai nuo pirmos užkariavi- gjoj to metalo į Ameriką 
obalsio “Dievui ir Tėvynei”. Su- mo dienos. būdavo atgabenama po
sirinkimai yra laikomi kas ant- Filipinuose žvejyba bu- 85?OOO tonų kasmet. Yra 

i ras antradienis, Lithuanian Li- vo japonų rankose. Japo- apskaičiuojama, kad Fili- 
berty Hall. Susirinkimai įvyks nijos žvejai buvo geriausi pįnų kalnuose randasi a- 
vasario 10-tą ir 24-tą, 8:30 vai. žinovai jūrų aplink Filipi- pie io,000,000 tonų chro-
yare j '

Dar vienas pranešimas, kad nuostolių namų savininkai, y- 
Vasario 14-tą bus “Valentine Pač Upninkai.
Day’’ šokiai. Kviečiame visą a-

mo.
Didelės vertės Filipinuo

se yra kakosinės palmos. 
Pereitais metais šio miestelio Jos per metus prinokina 

, pylinkės jaunimą atsilankyti ir parodo, kad vedybų po daug maž 60 riešutų.
* I linksmai laiką praleisti. J.A. buvo gimimų 32, mirimų 22 Tie dideli riešutai ir šiaip

----------------- i (daugiausia tarp 78 ir 80 m. jau tinka valgyti, bet iš jų
Washington Depot. Conn. amžiaus). spaudžiamas aliejus. Tų

šio miestelio gyventojai pasi- kokosinių paimu auginto

Ž

Šie du Philadelphiečiai jaunuoliai buvo įstoję į Ka
nados karių eiles, kad kovoti prieš “ašies” valstybes. 

Sausio mėn. viduryje čia siau- žymi U. S. Defense Bonds pirki- jų Filipinuose yra apie kada Dėdė Šamas buvo užpultas, jie gavo leidimą 
tė nepaprastas šaltis. Siekė net me. Jau išpirko už $16,800. 4,000,000. grįsti atgal ir štai įstojo į šios šalies jūrininkus. Jie
27 laipsnius žemiau zero. Auto- Raudonajam Kryžiui sudėjo Kiti Filipinų milijoniniai pargrįžo ginti žvaigždėtosi os senos garbės, nes jie jos
mobilistai daugiausia nukeotė- $12,000. Visi bendrai darbuoja- turtai yra cementas, cuk- šešėlyje gimė ir augo. Jie ryžtasi gyventi ir mirti po
jo. Taip pat nemažai turėjo si šalies gerovei. A. P. K. rus, taboka. į žvaigždėtosios laisvai plevėsuojančios globa.




