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GALI DRAFTUOTI MOTERIS
JUNG. VALSTYBĖSE

---- ... — . ■
VVashington, D. C., vas. gistruoti visus cukraus 

5 — Jung. Valstybių karo vartotojus. Registravimui 
produkcijos tarybos spo- būsią pakviesta 5,000 žmo- 

nantis dipnražtis ‘Laisvė’ikesmanas Praneša, kad nių, kurie be atlyginimo 
vasario 3 dienos numeryje PlanuoJama draftuoti mo- suregistruos apie 4 mili- 
irndinėia kad Lietuvos teris ir merginas karo dar- jonus žmonių Massachu- 
Atstovas' ir Generalinis bams’ pasirodytų setts valstybėje.
Konsulas New Yorke siun-; trūkumas vyrų. Moterys Kiekvienas vyras, mote- 
tė spaudaLgautas: iš “EI- merginos nebūtų ima- ris, vaikas turės teis, gau- 
tos” žinias, tuo pačiu tas mos karo tarnybai, bet bu- ti 12 uncijų cukraus kas 
žinias skaitė teisingomis. skiriamos Prie įvairių savaitė. Užsiregistravu- 
Lietuvos Atstovas ir Kon-Ikaro darb^ dirbtuvėse ir šieji asmenys gaus knygu- 
sulai stovėjo ir tebestovi įstaigose. tęs su ženklais, kurių už-
ant pagrindo Nepriklau- ------ ~~ teks trims mėnesiams.
somos Lietuvos. Viduji- NliSkandvtaS Laivas Krautuvininkas negalės
niai jos santvarkai jie ne- /TlOrikOS Pakraštyje Parduoti cukraus, jeigu
galėjo priešintis jei ta įve- *'______ * pirkėjas neturės ženklo.
dama legaliais keliais. Bet Lewes Del. vas. 5_ The Vienas iš šeimos asmuo
gautos is Kauno žinios United Fru-t kompanijos &aičs užregistruoti visą 
spaudai jau sukėlė abejo- laivas “gan Gil” buvo prie- šeimą. Taipgi turės užsi- 
nės. Šaltai galvoją žmo- šų pOvandeniniO iaivo nu- registruoti visipardavė- 
nės, o tokiais turi būti vai- sjįan(jytas Maryland pa- Jai» išpildydami klausimų 
stybės pareigūnai, iš toli- kraštyje visi žmonės iš- blankas.
mesnių įvykių ieško toms ggi^į
savo abejonėms patvirti- ________
nimo ir tik iš galutinų fak- ^5^ CukraUS Var-

Rusų, lietuvių kalba išei-

Britams Nesiseka Afrikoje

MacArthur Sutrukdė Japonu 
Pastangas Apsupti Jėgas 

Luzone
VVashington, vas. 5 — A- japonų propagandą spau- 

merikos kariuomenė Fili- doje ir per radio. Federa- 
pinų salose atlaiko Japonų linis prisaikintųjų teismas 
puolimus. Japonai jau ke
letą sykių mėgino giliau 
įsiveržti į salas, bet visi 
jų puolimai buvo Ameri
kos kariuomenės atremti.

Rusija Nekovos Prieš 
Japonus

tų daro išvadas.
Tad ir Generalinis Kon

sulas suprato, kad Lietu
voje vyksta rimti įvykiai, 
kurie sukrečia visą valsty
bę. Tokiame rimtame mo
mente yra gerų ir blogų į- 
vykių, svarbu į ką tie įvy
kiai įsilies galutinai. Da-

Kun. Dr. Kazimieras Urbonavičius.

rado pagrindo visus 6 ati
duoti teismui.

Sakoma, kad tarpe tų še
šių šnipų yra trys ameri
kiečiai.

Jie visi kaltinami veikią 
kaip svetimos valstybės 
agentai ir nebuvo užsire
gistravę, kaip reikalauja

Kuibyšev, Rusija, vas. 5, Jung. Valstybių įstaty- 
— Komunistų partijos na-'mas.
rys, Malyšev, pareiškė,! --------------
kad Hitleris privertė Japo-i Sąjungininkai Nuskandino
niją pradėti karą, bet So-t - . . .
vietų Rusija neduos Vo-! JaP°nM LaiVUS
kietijai to džiaugsmo, kad

ijeiti j karą prieš Japonus? ,New Y,ork — įjungi- 
į Sovietų Rusija nepradės n*nkM žiniomis, Pacifiko 
i karo prieš Japonus Toli- vandenyne nuskandinta 
muose Rytuose. ,arba sužalota 146 japonų

------------- Į laivų. Japonijos laivynas
Sugavo 6 JaponŲ Šnipus daugiausia nukentėjo Ma- 

' cassaro sąsiauryj,

Londonas, vas. 5 — An
glijos vyriausybė praneša, LDS ir “Darbininko” šefas, įžymusis literatas, vasa- 
kad vokiečių sustiDrinta rio 7 d. š. m. mini savo 45 metų kunigystės ir apie 50
kariuomenė priverčia Li- metų literatinio darbo sukaktis. VVashington. D. C.-šio- merikos ir Filipinų karo

)JV k- ’ S- «a-u - į—' Garb. mūsų vadas gimė 1874 m. sausio 1 d. Kido-imįs dienomis Teisingumo jėgos atmuša kiekvieną 
Y?liškėse, Marijampolės parapijoj. Mokėsi Marijampolės Departmento pareigūnai japonų puolimą su di- 

jiems nuoto-

totojus Massachusetts 
Valstybėje

Buvęs gub. Joseph B.
Ely, Valstybės Produktų
Paskirstymo tarybos pir-įgasi ir pnve e n us ap- gįmnazįjoj įr Seinų seminarijoj. Įšventintas kunigu areštavo 6 japonų šnipus, džiausiais
mininkas, planuoja sure- leisti Derną 1897 m. vasario 7 d. Vikaru buvo Kaimely ir Poswiat-• kurie šioje šalyje platino liais.

Kiai I .s g . \ zrviZTr/nT A T TrTDATTUTA C A \ ne, Lenkijoj. Klebonavo Shamokin, Pa. 1905-09 m.,!
ryti galvotrūkčiais įsva-i VOKIEČIAI IŠTRAUKIA SAVO Lowell, Mass. 1909-1913 m., Brockton, Mass. 1913-1919

m., So. Boston, Mass. 1919-1929 pa. ir Norvvood, Mass. j
1929-1931 m. Dėl nesveikatos atsisakė nuo klebonavi-

. Z ? ? ' , . mo ir apsigyveno So. Bostono lietuvių parapijoj, kur, . Ankara, Turkija, vas. 5, giasi pavasari pulti sovie- . , , . 7palikti sau ir svetima vai- tt-,. • • , -- -d i . ir dabar tebegyvena.P<uia.u sau y oyct-inio. Hitlerio įsakymu, iš Bul-tų rusus.
stybe neįsimaisytų, tai garį-jos Vengrijos ir Jugo- _________ Kun. dr- Kazimieras Urbonavičius
viskas i ’

das galima pakenkti pa
čiai Valstybei. Mes nei va
landos neabejojame, kad 
jei Lietuvos žmonės būtų

ARMIJĄ IŠ BALKANŲ

_ iš pat jaunų,
išsikristalizuotų j gla^g ištraukia vokiečių Amerikos Piliečiai PabėūO dienų pradėjo dirbti literatiniame darbe. Būdamas!
in. I,— _ "* lrliArilrn cpminnriini imi iicgeron pusėn. ; karįuomenės pulkus ir

Iš tų sumetimų tiek Ats- rengiasi naujam puolimui 
tovas, tiek Gen. Konsulas,'Sovietų Rusijos pavasarį.

Iš Singapore

kur A-

Japonai Bombarduoja 
Singapore

Singapore, vas. 5 — Ja- ti prieš priešų bombarda-
ponų viraus.1 h 1c virini smRrkicii

klieriku Seinų seminarijoj, jau jis buvo slapto lietu-• bombarduoja Singapore iri Salos gynėjams įsakyta 
viško laikraštuko Knapt redaKtorium. Dėl savo dar-iyra pavojus, kad ta svarbi kovoti prieš užpuolikus iki 
bo lietuvybės dirvoje nemažai nukentėjo nuo rusų, ku- saia> kurioje yra didžiau-; paskutinio kareivio. Jie

pasitaręs tarpusavyj, nu-,Iš Vengrijos jau pasiųsta Batavia, vas. 5 — Jung- rįe žiauriai persekiojo lietuvius spaudos draudimo lai- sias Tolimųjų Rytų uos- tikisi sulaukti pagalbos iš 
tarė gautas žinias nuo A-'300,000 kareivių į Rusijos tinių Amerikos valstybių kais. —K —: 4._ -----
merikos lietuvių, kuriems frontą. Vokiečių ir Vengrų piliečiai ir vyriausybės at- 

pradėjo naujus stovai iš Singapore pabė- 
ir iš čia mė-

lakūnai
Atvykęs į šią šalį, šalę pastoracijos darbo vare rankas.

tas, gali patekti į priešų! Anglijos, bet ta pagalba
taip ilgai neateina.

nemažiau už Konsulus rū
pėjo kas darosi Lietuvoje, 
ne slėpti. Paduodant gi jas 
spaudai buvo palikta pa
tiems Amerikos lietu
viams daryti išvadas ir 
nuo birželio 21 d. visos 
gautos žinios bu^zo paduo
damos su prierašu: Kau
nas praneša: — 
jokio
kios atsakomvbės
nesiimta. -r ar-tįnasį prie Smolens- vizijos stengiasi išpildyti rumo redaktorius.

“Laisvė” savo straipsny- ko Taip pat prane£a> ka(j savo kvotas su kaupu. Kun. dr. Kazimieras Urbonavičius yra dinamiš-
je citavo telegramas, ku- jeVynį vokiečių lakūnai _ . kas lietuvybės gynėjas. Kaip tik pajunta kur lietuvy- čiai galėtų kovoti prieš prancūzų areštų Paryžiu-
rios jiems patiko ir aplei- |jUV0 nušauti netoli Mas- ZVCjflfTIS Dr3lldŽl3 PūfdflVi- bės susilpnėjimą, tuoj imasi ją gaivinti gyvu žodžiu ir Japonus, tada Japonų pa- je.
do vietas, kurias norėtų kvQg Vokiečių lakūnai nėfj 2UYj raštais. JėSos būt4 padalintos ir
katelyį bombarduoja Maskvą. Vi- - ------- . ! Organizacijiniame darbe taip pat visuomet sto- mūšiai Pacifiko vandeny-Bilijonas DoleriŲ Apdraudal

y**6 , . .. suose frontuose mūšiai • Vokiečių generalinis vėjo ir stovi pirmose eilėse. Buvo Tautos Fondo, Fede- ne kiek sumažėtų. ______
Giminina.! suma^J°’ vokiečiai gavę komisaras Lietuvoje išlei- racįjos> Kunigų Vienybės pirmininku ir kitose kitų or-

pagalbos atsilaiko kai kur, do potvarkį, pagal kurį ganįzacjjų valdybos pareigose. Nuo pat LDS organi-
bet ir rusų puolimas su- žvejams draudžiama par- zacį įkūrimo bnvo ir įvairiose valdybos parei-
silpnejo. davinėti sugautą zuv| tie-

------------- * siogiai prekybininkams ar &ose*

puolimus prieš rusus prie go į Batavią, ir iš čia mč- Y? “KTga^ nt* ^^^ta^^ngiporį
6 - ra išvertęs į lietuvių kalbą stambius veikalus — Mark ra ganėtinai aerodromų j uostą, kuri dabar Japonai

jTwain, Huckleberry Finn ir kitus. Parašė keliolika ori- ‘ ” *’
ginalių knygų ir brošiūrų įvairiomis temomis. Laik
raštis “Darbininkas” yra laimingiausias, nes Garb. Va-

; ~~.... das jam rašo nuo pirmųjų jo įsikūrimo dienų, o nuo ____________
Maskva, vas. 5 —Sovie- Tai tikrai gražus ir pat-^929 metų, kun. V. K. Taškūnui išvykus į Lietuvą, kai- \A/a«shin<r+nn A rpntmri-irm 100

v. tų Rusijos laikraštis Prav- notims kataliku pasirody- . . , , * • • + VVashington, vas. 5 —A- centracijos stovyklas 100
mesm— ,u° pačiu da neša, kad rusų ka-mas. Kitos divizijos taip p0 7yrlauslas redalstorius. savo turiningais straips- merikos vyriausybė suti-prancūzų, pasižymėjusių 
patvirtinimo k priverčia visur pat nenori pasitenkinti mals Puosia kiekvieną Darbininko numerp Jis yra ir ko duoti Kinijai 5500.000,-, moksio ir literatūros sri-
tsakomvbes uz jas vokie4ius trauktis atgal, nustatyta kvota. Visos di-i “Studentų žodžio” vyriausias redaktorius, buvęs “Fo- 000 paskolą karo reika- tyje.

lams. Amerikai ir Angli-, Maršalas Petain įteikė 
jai yra svarbu, kad Kinie-i vokiečiams protestą dėl

Rusai Varosi Užimti Smolenską lėktuvams, kad atsilaiky-'naikina bombomis.

AMERIKOS PASKOLA KINIJAI

esminiai 
grindai tebėra nepakitęję; 
į teisėtą privatinę nuosa
vybę niekas nesikėsina. 
Raudonoji armija atėjo ne 
santvarkos keisti ar oku-i 
pariją vykdyti, bet apsau-j 
goti nuo karo pavojaus,

vartotojams. Visos žuvys Lietuvos Vytauto Didžiojo Universitetas 1940 m..

Washington, D. C. — Se- 
' natas planuoja paskirti 
'vieną bilijoną dolerių ap-

----------- draudai. Iš tos sumos bus
Vichy, Prancūzija —Šio-’ išmokama turto savinin-

Prancūzijoj Areštai 
Nesibaigia

United Warhind Vajus turi būti pristatomos Lie- ba^ Lietuvos pavergima, suteikė kun. Urbonavi- mįs dienomis Vokietijos kui, kurio turtas bus su- 
tuvos valstybiniam žu- čiui Garbės Daktaro laipsnį. Vadinasi, ir aukščiausioji karo vadovybės įsakymu naikintas visai ar dalinai* ▼ • i 1 • a. • • j • i v J. • i ' iUnited War Fund vajus trestui. Nuo pristaty- Lietuvos mokslo ištaiga įvertino kun. dr. K. Urbonavi- areštavo ir išsiuntė į kon- karo metu. 

padėti išlaikyti Nepriklau- eįna prįe užbaigos. Pirma- mo prievolės atleidžiamas čiaus nuopelnus Lietuvai ir lietuvybei, 
somybę. Išsišokėliai prieš dienį, vasario 2 d., May- tas žuvies kiekis, kurį žvė- Mūsų išeivijai kun. dr. K. Urbonavičius yra įžy
nuosavybės nelie iamybę nard Hutchinson praneša, jys sunaudoja, savo ūkio miausia ir šviesiausia asmenybe 
bus traktuojami kaipo kad iki tos dienos jau bu- reikalams. Kas šiam po- šių sukaktuvių proga sveikiname Garb. Vada,

Darbininkų Radio Programa
Kuomet^naa^škėio ):varkiui nusikals, bus nu- Kun. Dr. KaziiSiera Urbonavičių, ir prašome Dievulio šeštadienį, vasario 7 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar-

gl paaiškėjo, dinasl> daugiau kaip puse baustas, be to, tokiais at- u „tinrinti sveikatoie' 
Lietuvos žmonėms jau surinkta. Užsimota su- vėjais gali būti atimtas M stlpnntl svel»atoJe-kad

svetima valstybė atėmė 
laisvę, kad ten. jau nebe

rinkti 7,600,000. žvejojimo laivas ir už
sakoma, kad paskutinis drausta verstis žvejyba.

giedamas Lietuvos Tautos* milijonas' yra sunkiausia
Himnas, tuomet Atstovas surinkti. Pamatysime! j • Dr. Kazys Sruoga yra

JAPONAI PUOLA JAVĄ

ir Konsulai padarė išvadas 
ir atatinkamus žygius.

Katalikų įstaigų ir para- paskirtas tiekimo ir pas- 
pijų divizijos jau sukėlė kirstymo įstaigos maitini-

L. G. K. 130 nuošimtį. '77 < mo valdybos valdytojas.

bininkų radio programa, kurią išpildyti atvyks Montel
lo lietuvių parapijos Radio grupė, muz. J. Vaičaičio 
vadovybėje. Kun. J. Švagždys, Šv. Roko parapijos 
(Montello, Mass.) klebonas ir LDS Centro Pirminin
kas pasakys kalbelę.Batavia, vas. 15 -- Japo-jtfų didysis uostas Soerar 

nijos lakūnai .smarkiai-baja. Kiti u©3tai ir laivy- Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ar- 
bom bardavo Javos salą. n ų bazės taip pat buvo ba tarp 110 ir 112 kilocycles ir klausytis gražios prog- 
Skaudžiai nukentėjo Olan- božnborduojamos. ’ į ramos iš WC0P stoties, Boston, Mass.



Penktadienis, Vasario 6, 1£12

ŽINIOS
Amerikos Kariuomenė Atlaiko 

Japonų Puolimus
Washington, D. C., vas. statų projektą 9 asmenys 

5 — Japonijos karo jėgos ir į jį buvo išrinkti: pulk. 
vakariniame Bataan pa- K. Grinius, adv. J. Robin- 
kraštyj turėjo trauktis at- zonas, pulk. A. Valusis, 
gal su dideliais nuosto- kun. J. Gurinskas, J. Ja
kais. Japonai bandė ap- nuškis, A. Vaičiulaitis, L. 
supti gen. MacArthur va- Grigonis, H. Rabinavičius 
dovaujamas karo jėgas, ir kun. Dr. J. Starkus, 
bet nepavyko. Amerikie- Kandidatais pasiliko p. 
čiai ir filipiniečiai kiek- Devenienė ir P. Vainiūnas, 
vieną japonų puolimą at- Komitetas iš savo tarpo 
mušė, ir taip pat sunaiki- išskyrė pirmininku pulk.1 
no japonų jėgas, kurios K. Grinių, vice-pirminin- 
veikia užnugaryj. kais — kun. J. Gurinską ir

Kaip žinoma, Corregidor H. Rabinavičių, iždininku
yra Filipinų tvirtovė. To----- pulk. A. Valušį ir reika-
dėl japonai visa jėga puo- lų vedėju — A. Vaičiulaitį, 
la gen. MacArthur karo Balsavo iš viso 47 asme- 
jėgas, ir bando jas apsupti nys. Dvylika iš jų balsus 
taip, kad negalėsią pasi- atsiuntė iš provincijos, 
traukti į Corregidor tvir- kaip kun. Dr. J. Starkus, 
toves.

Lietuvos Piliečiai Rytuose 
Sukūrė L P. S-gos Skyrių

VIETINĖS ŽINIOS
IHIMtl*********** ' „O

__ JIčienei, žiėkienei, Baier ir ki- Hali ar ^dalį, ar tik mažą 
toms-tieųs už pagalbą laike kamputį? Pamatysime ši sek- 
šermenų ir laidotuvių; dėkoja-, madien‘- 14 to apręsime apie

NiwšĮnffiOėk«jame
Mirus mano mylimam vyrui 

ir šeimos tėvui, a. a. Vincui Ka-1
1 lišiui, mes patyrėme didelį pa- Mums’ bostoniečiams bus įdo-
lankumą ir nuoširdumą iš mūsų mu matVt ar ^aug Worceste-
giminių, artimųjų prietelių ir riečiū bus artistės Apolionijos
draugų. Stoškiūtės koncerte, šį sekma-

ja- • j-, dienį, Jordan Hali Bostone?Nuoširdžiai dėkojame visiems
ir visoms ui pareikštas mums Stosklute w»"»-
užuojautas nuliūdimo valando- terio ten gimusi ir
je. už dvasinius (šv. mišias) ir "“S“51' Tai
gėlių bukietus, dalyvavimą' šer- »* Pažiba k SarM' “
menyse ir laidotuvėse. Ypatin- 'Vorcesterio bus žymių ameri- 
gai dėkojame šv. Petro lietuvių konų’ dail& my*'t0« tai 
parapijos klebonui kun. P. Vir- Talpg‘ žmome’ kad
mauskiui, kun. dr. K. Urbonavi- bas «reb- dvasižklll Ir žymesnių 
čiui, kunigui K. Jenkui, kun. A. darbuotojų, bet ar daug abel- 
Abračinskui ir svečiams kuni- nai lietuvi* * wm“ateno bus, 
gams: A. Baltrušiūnui. J. Ska- tai tikrai daugelis
landiiui, J. Žuromskiui, J. Pie- ju atvažiuos i koncertą ir pa- 

i vokui už dvąsinj patarnavimą gerkim0 bankiet’ pasididžiuoti 
ir dalyvavima laidotuvėse; dė- prleS kitus “y° miest0 pailba 
kojame ir šv. Mato parapijos * kuria per
kunigams: Reynolds. Calahan dal*eli metų EuroPos didžiu- 
ir Kirby ir tos parapijos Sese- nai- ta‘ nežinome. Ar VVorceste- 
rims: dėkojame pp. Nanartavi- rie4iai PriPŪdys pusę Jordan

Ar Daug Woreesteriečiy 
Bus Koncerte?

Armijos naujasis “bomberis” —Joseph Louis Barrow, žinomas kum
štininkas, taip kaip ir Joe Louis, mosuoja ranką savo draugams, nes jis 
įstojo į Jung Valstybių Armiją. Jį palydi Promoteris Mike Jacobs. Pana
šios sporto įžymybės, tai sakoma, armijai morąlė paspirtis.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos Vokiečiai Gąsdiną Lietuvius 
Bolševikais

kun. Dr. K. Gečys, kun.
Pr. Vasiliauskas, p. O. Ka-j 
jeckienė ir k.

Susirinkime dalyvavo 43 
asmenys — jų tarpe kele-1

Vasario 3 dieną, 8 vai. tas svečių. Buvo atvyku- 
vakaro New Yorke “Hotel šių įr iš tolimesnių apy- 
New Yorker” patalpose, į- linkių. Svetys iš Chicagos 
vyko steigiamasis Lietu- kap. P. Labanauskas pain-l
vos piliečių sąjungos J. A. formavo apie Chicagoj at- ---------
Valstybių Rytų apylinkės liktus darbus ir planus.’ Mirė ĮŽyiMIS ViSUOffleflinin* įsitraukė į visuomeninį ę Kaip ankščiąu bolševi-
susirinkimas. 1 Prie Rytų apylinkės pri- darbą, platindamas lietu- kai, uip panašiai dabar

Susirinkimą sušaukė ini- klausyti pareiškimus yra ę į viską spaudą, organizuo-vokie£iai stengiasi suda-
ciatorių grupė, į kurią įėjo atsiuntę per 50 asmenų. danus chorus ir tt. Jis tokį įspūdį, kad lietu-
pulk. K. Grinius, kun. J. Susirinkimas, užtrukęs *pradėjo eiti nuo kaimo į ^priklausomybės ne-

mę draugijoms — šv. Kazimie-
' ro, Šv. Petro ir Povilo, Šv. Vin
cento de Paulio, LDS 1 kp. ir 
Centrui ir visiems kitiems, ku
rie kokiu nors būdu mums pa
gelbėjo arba suramino mus nu
liūdimo valandoje.

Worcesteriečių susipratimą, sa
vigarbą.

Koncertu Susirūpinęs 
Bostonietis.

P. S. Iš Worcesterio į Bostoną 
Bušai kursuoja, rodos, kas va
landa ir pusvalandis ir važiuo- 

Nėra galimybės visus išvar- ja pro pat jordan Hali (New 
dyti, kurie mums pareiškė Engian<j Conservatory of Mu- 
užuojautas, pridavė dvasinius sic Runtington Avė.) ir norint 
ir gėlių bukietus, įvairiais ki- sustos prie pat salės durų. TojA,n.. iiULii. «. —----------------------- - --------------- T ib-r-oinioi alrol t . . , - visu liepiift.ia.UE>uiiiyucs ne- - - -

Gurinskas, J. Januškis, kelias valandas, praėjo la- ^ie™voje laiKrasciai saei- kaimą, visur mokydamas ri nori būti vokie. tais būdais pagelbėjo. Visą ką at bus alima auti bu_
adv. J. Robinzonas ir pulk: bai vieninga dvasia. *»> da‘"U- W ™ ~ ~ ‘ ‘
A. Valusis. Dabar komiteto išrink- ™ ~ Posl“nlu^ metų revohuc.jos metų yę- laikas nu0 _

Susirinkimą atidarė pui- tosios vaidybos artimiau-:ciaus \alsc’’ . b_ve“Ciomų llorus platino pnescąnnę kant išlenda yįa iš maišo. dek* Pievuhs vlsiems šau’
kininkas Grinius ir sveiki- sias tikslas yra drauge su mire literatūrą ir slėpė lietu- K či okupantų spaudos slai ^lygina už jūsų geras žir
ninio žodį tarė Lietuvos Chicagos — Vakarų apy-!?!eiini,s’ is|yyen^s beyelk vius studentus nuo žanda- matytį kad lietuviai nenu- dis’ kurias Parodėte mums 
Generalinis Konsulas J. linkę paruošti bendros vi- metlL Būdamas netur- rų vėliau jis ėmė organi- stojTvilties ir nenustoja didži^usio skausmo ir nuliūdi'
Budrys, kuris taip pat įėjo sų Lietuvos piliečių J. A. tin^as’. velionis išmoko zuoti pradžios mokyklas. reikalavę nepriklausomy-!1^0 valandoje.
j garbės prezidiumą. Dar-; V. organizacijos įstatus ir 2matu gabesnius kaimo Vokiečia^kiekvieną jų
bo prezidiumas buvo iš- sudaryti organizacijos vy- lenkino vien savo _amaiu, vaikus, jis juos siųsdavo j norams nasinriešinanti

mes galime, tai dar karta reiš- jr aįgaj j Worcesterį. K.S.B. 
kiame visiems nuoširdžią pa-į ___________

LANKĖSI

prezidiumas 
rinktas iš pulk 
niaus — pirm., adv. J. Ro
binzono — vice-pirm. ir A. 
Vaičiulaičio — sekreto
riaus.

Dalyviams gausiai pasi-

sudaryti organizacijos vy- 
K. Gri- riausią organą — Tarybą.

Brazilija Bus Gumos 
Šaltinis

bet ir plačiai veikė, kaip mokykla o vėliau ir i lie- J!0'3“?“ pasipriešinantį
visuomenininkas Patekės . •° * lietuvi yra linkę apšaukti
visuomenimnKas. raieKęs tuviską gimnaziją Sven- o vitnc vži o-o c
į lietuvišką Adutiškio pą- čionyse. Nuo 1919 metų jis dina ka(Į ,-ei netOoDeruo
rapiją pas kun. Benediktą smg ruošti lietuviškus vai- -?a.’ j ad Je! IĮ5ko°P^ruo" 
Krištonani iis dar labiau T ruosu LietuvisKUs vai glt tada vel bolševikai ga, 
Knstopanj, jis dar labiau dimmus. Kol lenkai nebu- u grįžti Tag lietUvių reL

Nuliūdusi — 
Bąrbora Kališienė,

šeštadienį, sausio 31 d., “Dar
bininke” lankėsi iš Lawrence, 
Mass. p-nia A. Sapkienė ir pa
nelė H. Sapkiūtė. Atsilankymo

sūnūs Vincas ir Albertas, ir proga, p-nia Sapkienė pasipirko 
duktė Evelyna. gražių lietuviškų plokštelių.

MIR£ UŽDAVINIENfi , • Iš laikraščių matyti, 
kad Vilniaus II policijos

VVashington, D. C., vas. duoti savo šeimai pusę vo Yisų kult.ūrlnlų.lletdvlų’kalavimas laisvės, matyt, 
sakius dėl įstatų projekto, 5 — į§ aukštųjų valdžios gaunamos algos, arba ne a j.? Yra toks visuotinas, kad
buvo prieita prie svarbiau- šaltinių sužinoma, kad
šio tikslo — Rytų apylin
kės komiteto rinkimo. Tą 
komitetą sudaro pagal į-

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 
PINIGUS

CASPER'S BEAUTY SALOM
83 L ST., SO. BOSTON, MASS. 

Tel. ŠOU 4645

daugiau kaip $15.00 nas Bielinis suruošė Adu-
Pietinėje Amerikoje bus '■? v“’“« Si? ” “5,Sk.:

net per savo laikraščius

♦ Vilniuje mirė Vilniaus nuovadus pareigūnai yra 
antrosios vidurinės amatų nuovados viršininkas Vai- 
mokyklos direktorė agro- snys ir karininkai Jaki- 

Glena Uždavinienė- maltis ir sukaitis.nome
kreipti į tai dėmesį. Štai šęšplaukytė. Ji palaidotaauginami gumos medžiai, valdžia duodavo tiek pat , inųn -ii ah -----‘ —----------- ------------*-----------x

Tam tikslui bus tuojau iš- ar daugiau, žiūrint kiek y- S <Deutsche Zeitung im Ost-! Rasų kapinėse gruodžio 7 Alytaus vartotojų koo-
peista $500,000. Kaip žino- ra šeimos nariųkad šei- £auįjos skyrių apie ku- Paskelbė vedamąjį d. Velione^buvo Vinco Uz- persitvarkė.
rma, Brazilija ir buvo gu- ma gautų iki $50.00 per J r
mos kraštas. Tik dėl bran- mėnesį, 
gumo darbininkų gumos --------------
produkcija buvo visai su žuvo 5273 Jung. VabtyWll
mažėjus. i ’ ' ■

ės stra'Psni’ kuriame smer- davinio, J>uv- Mūsų Vii- jgaujon valdybon išrinkti:
n spietėsi visas apylinkes kia tuos „Ostlando” gy- 
hetuvių kultunms gyveni- ventoj kuriems “jų no- 
mas. Pašlijus sveikatei, jis išpildymas neina pa.
nenustojo birbti. Rinko kankamaį greit”. Laikraš- 
Tautosakos Archyvui foį tįs išvadžioj kad 
klannę medžiagą ir užraše

niaus” redaktoriaus ir Vii 
niui Vaduoti 
veikėjo žmona.

agr. Matulionis, agr. Naš- 
k3Junš°s liūnas, ūkininkas Rėklai

tis, Stadalnikas ir Luobi- 
kis, o revizijos komisijon
— burmistras Matulionis, 
Babilius ir Pangonis. Iš 

500
kad markių paskirta Savitar

piai Pagalbai.

----------- ikittimę uieuiciagą u uzaąĄV xmnnsą npr srrpit nžmiršp l * “Nauj°ji Lietuva
VVashington D G Vas 450 senoviškų liaudies dai- “ t®J® skelbė straipsni apiemo-

5 — Jung Valstybių laivy- n^» meliodijas, daug šokių k t į nebepaįėeįa su- kyt°^ trūkum^ mokyklo-'kooperatyvo pelno
no sekretoriusi lK>& kaimo žaidimų. Lyg nu- ‘’į“ ^kt^ jeiį P ’

---------- mą kartą oficialiai paskel- jausdamas mirti, velionis vėl^rįMų. Ne- 7160 tlkUl pradzios moky‘
VVashington, D. C. — Re- bė, kad Pearl Harbor kau-,®^^®^. nukeliavo į savo kanįrds žmonės trukdą

Paimtų Karo Tarnybon Vyrų 
Šeimos Gaus Parama 

Iš Valdžios
klų mokytojų ištrėmė Si-

jgistracijos direktorius ge-'tynėse užmušta, sužeista ^mtp kaimą? kur y mi- «organinę raįdą”. Istorinį 
nerolas Hershey šiomis ir dingo be žinios 5273 ar-Į^- Laikraščiai deda šio niaf pertvarkymai reika-

kad mijos ir laivyno vyrai. nenuilsUmo _ lietuvybės ^7^. Taįp pat “Ost-^radzi0S m°kyklų m°ky’ 
landąs” gyvenąs tokį per-! 
sitvarkymo periodą. Tai

nerolas
dienomis paskelbė, kad mijos ir laivyno vyrai 
paimtų karo tarnybon vy- Taip pat praneša, kad nuo 

jrų šeimos gaus paramą iš pradžios karo japonai paė- 
į valdžios, kaip pereito pa- mė į nelaisvę arba žuvo 
saulinio karo laike.

Kaip žinoma, pereito ka- laivyno viršininkai ir ju
ro laike kareivis turėjo reiviai.

į
iUžsisakykite Toniko Pas Mus

Pristatom geriausį toniką Pikni- ji 
kams. Vestuvėms, Krikštynoms ir £ 

visokiems Parengimams. ;i
Kainos prieinamos. S

Myopia Club Beverage Co.
P; Grafton Avė., Islingfon, Mass. Tel. Dedham 1304-W

PRANAS^ERULSKiS/Namg Tėti&dham^ 304-Rf

veikėjo atvaizdą.

♦ Kamajų miestelis nuo 
karo nukentėjo. Nemaža 
šeimų sovietai išvežė į Si
birą.

• Šėta. Šėtos miestelis 
Tolimuose” Rytuose 1292 fer kari» skaudžiai nuken-

tėjo.

von Lillienfeld - Toal, pri
skirtas prie Vokietijos rei
cho komisaro “Ostlande”, 

Brighton, Mass. — šiomis'rašo, kad per rusų okupa- 
dienomis p. Petronėlė Pasžhus ciją nusmukusi gyventojų 
pirko U. S. Defense
$25.00.

U. S. BONŲ PIRKĖJAI

Boną už

negali įvykti be skausmo; 
ir be aukų, kurių kiekvie
nas turįs nešti. Reikalas

• Medicinos daktaras O. sukąsis apie “laisvos Eu-
ropos įkūrimą”.

Kitame straipsnyje tas
pats laikraštis griežtai pa
sisako prieš tuos, kurie 
klauso ne Vokietijos r-adi-

higiena. Todėl gyventojai jus. Įjaikraštis įspėja, kąd 
kviečiami kreipti daugiau gali būti atimti radijo apa- 
dėmesio į kūno, drabužių ratai. Straipsnis pavadin-

Hartford, Conn. — p. Stasys ir butų švarą. Visuose val- 
L. šrupšas. kuris neseniai pir-( sčiuose turi būti įrengtos 

♦2 kv U. S. Defense Bonų už $150. J dezinfekcijos įstaigos. Y- 
šivmis dienomis dar pirko už pač patariama būti atsar- 
$200.00. p. Stąąys šrupša yr; giais, turint reikalo su so-

tas: ‘Žaidimas su ugnimi’

• Per pereitas Kalėdas 
eglutes buvo leista parda
vinėti tiktai valdinėms

LDS 6 kp. narys ir uolus “Dąr vietų belaisviais, kurie medžio gęękybos
T— T__*1 _ ' _1 _ jė : A. —X — « A -- M ✓J J — J 2^. 2 ~ SA A. Asą S SS 1 S A SS>S z-s Zs S s S S Is S S « «binįnįto” skaitytojas, 
dar bis ir rėmėjas.

bendra' 'ra didaaiisi - parazitų ir'Ji- 
!gų platintoji

|oms. Vilniui buvo 
ta 4,000 eglučių.

DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

'‘DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų ....................................... $2.00

- Imant sykį į savaitę metams...........$2.00
Pusei metų ...................................  $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay, jCSouth Boston, Mass

V —
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesoay and Fnaay except Holidays sucn 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Dav

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------- by----------

•AINT JO8EPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABO*-

M aecond-daaa matter SepL 12, 1916 at the post Office at Boston,
under the Act of March s 1870

anceptance for mailing at speolal rate of postage provided for in Secuon 1103 
Act of October 8. 1817. authorized on July 12. 1918

SUBSCRIPTION RATES:
zomestic yearly ____________  $4.00
Jomeetic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________ $5.00
Fcreign once per week yearly $2.50

tSS West Broadvvay.

PRENUMERATOS KAIN a
Amerikoje metams ___ $*.e-
Vieną kart savaitėje metanu* $2.00
UžBieny metams ................... $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitė! metamu S2 Ro

0ARBININKA8
*outh BoMon «aa

Telephone SOUth Boeioi. 2680

TT. MARIJONŲ MISIJOS
Gavėnios Metu 1942

VVorcester, Mass. — Aušros Vartų par. bažnyčioje — 
nuo vasario 22 d. iki Kovo 1 d. — Kun. Jonas Jan
čius, M.I.C.

Lawrence, Mass. — Šv. Pranciškaus par. bažnyčio
je — nuo Vasario 23 iki Kovo 1 d. — Kun. Juozas 
Vaškevičius, M.I.C.

Lawrence, Mass. — Šv. Pranciškaus par. bažnyčio
je — (jaunimui) nuo Kovo 2 d. iki Kovo 8 d. — 
Kun. Jonas Šaulys, M.I.C.

4. Athol, Mass. — Šv. Pranciškaus par. bažnyčioje —
nuo Kovo 8 d. iki 15 d. — Kun. Juozas Vaškevi
čius, M.I.C.

5. Pittston, Pa. — šv. Kazimiero par. bažnyčioje — nuo
Kovo 15 iki 17 d. — Kun. P. Malinauskas, M.I.C.

6. Roseiand, Chicago, III. — Visų Šventųjų par. bažny
čioje — nuo Kovo 16 d. iki 22 d. (jaunimui) —Kun. 
Antanas Mažukna, M.I.C.

7. Norvvood, Mass. — Šv. Jurgio par. bažnyčioje —Nuo
Kovo 16 iki 22 d.—Kun. Kazimieras Rėklaitis, MIC. 
Jei kuris DD. GG. Kun. Klebonų norėtų pasinau

doti TT. Marijonų patarnavimu, prašoma kreiptis iki 
Kovo 1 d. į žemiau pasirašiusį šiuo adresu:

2327 W. 23rd Place, Chicago, III.
Kun. K. Rėklaitis, M.I.C.,

Provincijolas.

3.

Jauni Ir Seni Keistuoliai
Kiek metų atgal vienam Vyčių seime kažkoks de

legatas įnešė sumanymą, kad Vyčių susirinkimuose 
būtų vartojama tik anglų kalba. Įnešimą stojo ginti 
vienas ateivis — “grinoriukas”. Jis jau gerai buvo 
pramokęs angliškai ir kalbėjo taip sklandžiai ir tai
syklingai, kad visiems teko nustebti. Įrodinėjo, kad 
jau metas mums ateiviams susiprasti ir visiškai iš
stumti lietuvių kalbą iš viešos apyvartos. Visi tik susi- 
žvelgė ir tylėjo. Atrodė, kad nieks neišdrįs į tai rea
guoti. Bet štai atsistojo vienas čia gimusis delegatas 
(kiek atsimenu, iš New Jersey), atsiprašo, kad lietu-
viškai persilpnai mokąs, tai kalbėsiąs angliškai, ir rio lg_ dieną> visiems 
karštai įrodinėja, kad yra būtina palaikyti lietuvių vyrams tarpe 20 ir 44 m. 
kalba, ir stebisi, kaip toks klausimas, iš viso, galėjo amžiaus registruotis karo
kilti. Čia jau seimo dalyviai nebetylėjo, bet gausiu plo- tarnybai. Valandos bus
jimu pasveikino jo kalbą. “Grinoriuks” nebeišdrįso nuo 7 vai. ryte iki 9 valan-' miesto. Dabartinė
daugiau atsiliepti. Įnešimas savaime atpuolė. Būdin- Jos vakare. ( New Yorko mieste regis- neapima per jaunus ir per

Malajiečiai nepritardami japonnų invazijai stoja į britų karių eiles. 
Vaizdas parodo, kaip Singaporės naujokų rekrutavimo stotyj malajiečiai 
pareiškia savo norą kariauti prieš japonus.

Vasario 16 Paskirta Naujai Drafto Registracijai
ti vasario 15 ir 16 dieno
mis. Nežinoma ar kitos 
valstybės seks New Yorko

Prezidentas Rooseveltas kad sumažinus darbą, gu- Kįr»atoriaus_
paskyrė pirmadienį, vasa

Visi vyrai nuo 20 iki 44 m., privalo reghtruotis 
iš&kiricni tik tuos, kurie pirmiau užsiregistravo

gas tai pareiškimas. Amerikietis pasirodė 100 kartų 
lietuviškesnių už ateivį, nors šis pastarasis puikiai 
lietuviškai mokėjo.

New Yorko

bernatorius Lehman pas- JeiSu seks» ^us Praneata- bos Įstatymą spalių 16 d., gistruotis, kaip greitai jie
kyrė vasario 14, 15,16 die- Drafto įstatymas, Kon- 1940 m' ir ,lieP°? 1 d? 1941 “P* Ligoniai ,ir kiti- 
nas kaipo registracijos greso pataisytas, reika- m' n<-Prlvaį° vel registruo- kurie negali registruotis
laiką visai New Yorko vai- iauia užsideeistravima vi-tls- Daug 18 tų Jau buv0 *8' vasarl° 16 d- Pavalo kuo- 
stybei, apart New Yorko su ™ nuf 18 iki A m. egzaminuoti ir pašalinti, greičiausia tai padaryti.

proklamacija h^t8?8 atgal pašauks. Apeliacijos boardai bus 
perklasifikavimui. įsteigti priimti apeliavijas

valstybėj, tracijos ofisai bus atidary- senus, jie nešaukiami ka- Tikima, kad apie 9,000,- dėl nusprendimų vietinių 
Bet galimas 000 vyrų užsiregistruos drafto boardų. Bet kadan-riuomenen.

į priemonė tautai išlaikyti. Tauta be savo kalbos nebe dalykas, kad jie bus šau- vasario 16 d. Nors negali- gi šalis kariauja, ne daug 
, lA _ ., . , ... ; tauta. . kiami ne-militariniai tar- ma sakyti kiek iš jų bus vyrų bus paliuosuoti nuo

Kitas faktas. Pereitą sekmadienį Brocktono lietu-; Kai d£j keistuolių ateivių, žūt-būt pasiryžusių nybai vėliaus. tinkami militariniai tar- tarnybos. Generolas Her-
vių teatro ratelis vaidino So. Bostono scenos kūrinį nutausti įr kitus nutautinti, tai, norint juos bent kiek ± a j • nybai, bet Brigadier —Ge- shey, Parinktinės Tarny-
“Knygnešys”. Tą sudėtingą veikalą parūpino Ameri- žmoniškai suprasti (gink Dieve, ne pateisinti!), reikia NustatYdamas Yasarl° nera, B Hershey bos Direktorius, neseniai
koj gimusis kun F. E. Norbutas Visi vaidintojai buvo ,eistis j spžlioJlmų sritį (Cia tei t tenka apsidraus. neseniai Kongrese sakė^ apie tai pareiškė:
čia gimusieji lietuviai ir lietuvaites. Vaidino lietuvis- ti> kad tokių ateivių skaičius dato nedidelis). Pa. ^uk^r^bon lie«a j°g ga4°°’000 “Vietiniai boardai turi 
kai ir, kas svarbiausia, buvo giliai persiėmę reikšme ir t iaunįausįeiį «-ai vįsaį nė nesunranta ka daro Gal „ b tarny Don uecia 1S 36_44 metų gmpeg; dėmėsi i visos ša-rimtimi tokiu vaizdu, kain “Knvanešvs”. "Bakūžė Sa- ?77S5““e vVn18 Pllleclu8 ,e a tų> kurie Įlipti demesj j visos sa

lies pastangas, jie turi su-, . , ansai delegatas norėjo vien pademonstruoti angliška Juns- Valstvbiu ir kitus , , _ i —• r----------©—» j-----------------manota” ir‘‘Pirmoji Lietuvos Mokykla (močiute mo- iškalba (žiūr-k tu jo> kokg gabus!)> Q prie to vaikįško vyrfg g^ę vasario sulaukė 21 nu° pasku- žem-s
kytoja, anūkas mokinys). Ta proga čia gimusioj! lietu- išsišokimo gal koks siapukas gudruolis tam tikrais 17 d. arba po, 1897 metais metu am- laivyno jėSos reikalauja
vaite, p-lė Julė Jakavonyte, bedeklamuodama patrio- sumetimais jį pakurstė. (Paskui paaiškėjo, kad iš tie- ir prieš gruodžio 31 d. xįauq’ p-rnDpS vyriL bet moderninis ka-
tinį eilėraštį, apsiašarojo. Susidaręs įspūdis nesiduoda gųtai irbuvo)>Jaunamd kas dovanotina. Kai 1921 m.” Ateiviai, kaip ir g P ' ras reikalauja pasišventi-
v ' * subręs susipras. piliečiai, privalo regis- Apart to direktorius ma- mo patyrusių vyrų ir mo-

Bet kaip išaiškinti kai kurių senų ar apysenių a- truot's militariniai tarny- no, jog bus atSal ter5’ > turi suprasti, kad
teivių pramuštgalvišką skverbimąsi į anglo-saksų kui-ka'- Drafto įstatymo pa-/ ’ vyrų, musų

žodžiais aprašomas.
Kokios iš-to išvados? Amerikoj gimusio jo jauni

mo atžvilgiu — jaukios. Kai kurių ateivių atžvilgiu — 
nebejaukios. Žinoma, čia reikia apsidrausti, kad ne turą? Ar gi jau jie nesupranta, kad niekados ten ne- 
visas Amerikos jaunimas brocktoniečiams panašus, i prigis, bus vos pakenčiami, už akių pajuokiami ir auk-

ūkininkams reikia
taisa, parūpina, jog atei- kurie dėl vienos arba ki- duoti pagalbos, kad mūsų 
viai neitralių šalių gali tos priežasties nebuvo gamyba reikalauja darbi-

X, w . v. . , . . • • , T .... . 4. •są.ąorz •• prašyti paliuosavimo kai-šaukiami. ninku, bet jie taipgi žino,
Brocktomeciai yra pabuvoję patnotmgoj kun. Jono. sciau lakiejų roles niekuomet neiškils? Kūnais sume- „e nfečiai bet bausmė Registracijos mašinerija kad išsisukėliai iš drafto 
Švagždžio įtakoj. Tokį stažą išėjęs, ir nėjusius akmuo timais jie taip keistai elgiasi? Rimtų sumetimų var- £ug labaį sunki> jie nįeka- veiks, kaip praeityje. Vy- negali slėptis industrijose
sulietuvėtų. Bet kaip gi su tuo Vyčių delegatu iš New giai jie beturi. Veikiausiai čia bus ta pati, jį amžiui ne- da negaiės tapti Amerikos rai turės nuvykti į savo ir darbuose. Kiekvienas
Jersey? Jis vargu bebuvo buvęs kokioj patriotinėj įta- bedovanotina, vaikiška tuštybė: ir aš galiu angliškai piliečiais. Pataisa taingi vietinius drafto ofisus, a- atsitikimas bus atskirai
koj, nes lietuviškai labai silpnai temokėjo. Tad lyg iš- pakalbėti! Deja, ne taip kaip tas jaunuolis. Literatinę sako, kad ateiviai-priešai, dresai ant vietos bus pa- svarstomas”.
eitų, kad lietuvio tipas be lietuvių kalbos yra kaip ir anglų kalbą kai kurie gal ir gerai iš knygų pažįsta, bet vokiečiai, austriečiai, ita- rūpinti. Vyrai, išvykę iš Common Council —
galimas. Tačiau tokia teorija pavojinga ir tuomi jau akcento ir sklandžios iškalbos nebepasisavins. Ne tam lai ir japonai nebus priim- Jung. Valstybių turės re- FLIS.
klaidinga, kad visi nutautimo advokatai abiem ran- amžius. Anglų draugijoj tegu sau angliškai kiek pajė- ti, tik jeigu juos priims
kom jos griebiasi ir įrodinėja, kad užtenka būt lietu-' gia besikalba. Tai bus geras pratimas, ir anglai sve- žemės ar laivyno jėgos, 
viu vien dvasioje, t. y. nemokant lietuvių kalbos. Tai timšališko akcento blogu jiems nepalaikys, nes visi Prezidento proklamacija 
tiesiog neįmanoma. Gali būt nemaža tokių išskirčių, žino, kad tai ateiviai. Bet kaip tik dėlto, kad jie visiems sako, kad vyrai tarp 21 ir 
kaip kalbamasai delegatas, bet saugiausia ir amžiais žinomi ateiviai, tenesisiūlo būti neįgimtos jiems kui- 35, kurie užsiregistravo 
patikrinta taisyklė yra ta, kad kalba tai pagrindinė tūros nešėjais. K. pagal Parinktinės Tarny-

Baltoskandija Kaip Ekonominis Ir Politinis Vienetas
Prof. K. PAKŠTAS,

Lietuvių Kultūrinio Instituto direktorius.
(Ištrauka iš spausdinamos knygelės —

“THE BALTOSCANDIAN CONFEDERATION”)

Šiuo metu visų tautų politikai ir diploma
tai vis dažniau kalba ir rašo apie būsimą ge
resnę pasaulinę santvarką, kai agresyvūs 
diktatūros bus nugalėtos. Kalbama apie re
formuotą, sustiprinimą Tautų Sąjungą, ku
rion įstotų viso pasaulio valstybės. Kalbama 
apie politiškai suorganizuotus, ar net sufe- 
deruotus kontinentus, kaip Paneuropa, Pa- 
namerika. Kalbama ir apie mažesnių regionų 
associacijas, konfederacijas ir net federaci
jas. Visų kontinentų mažesnėms ir taikin
goms tautoms, žinoma, būtų saugiau gyven
ti, jei įvyktų koks pasaulinis sprendimas, 
kad ir pavydale sustiprintos Tautų Sąjun
gos su tarptautine kariuomene ir visiems pri
valomu tarptautiniu teismu, kuris spręstų 
teritorinius ginčus ir efektyviai apsaugotų 
religinių ir tautinių mažumų teises.

Šio rašto uždavinys bus siauresnis ir kuk-^ 
lesnis: pasvarstyti tik vieno Europos regiono

pokarinę santvarką. Londone atsakominguo- 
se sluoksniuose vis dažniau pakalbama ir 
projektuojama Europa suorganizuoti į pus
tuzinį ar daugiau politinių grupių, kurios e- 
konomiškai būtų pajėgesnės ir atsparesnės 
prieš naujas galimas agresijas. Tos kalbos 
ir projektai, žinoma, liečia ir šiaurės Europą, 
taip labai artimą D. Britanijai ir Vokietijai. 
Geografams ir ekonomistams gal būt tenka 
kiek daugiau pareigos panašius politinių su- 
sigrupavimų klausimus studijuoti ir apgal
votas išvadas patiekti platesnei visuomenei.

Tarp 1933 ir 1939 m. šio rašto autorius 
tvirtai propagavo tiktai kultūrinį ir ekono
minį septynių Baltoskandijos valstybių koo- 
peravimą, kuris taipgi reiškėsi per Baltijos 
ir šiaurės valstybių intelektualinio bendra
darbiavimo konferencijas (Conferences of 
the Intelectual Collaboration of the Baltic 
and Nordic States). Paskutinė tokia konfe
rencija įvyko Rygoje 1938 m. rudenį, kuomet 
joje dalyvavo Norvegija, Danija, Švedija, 
Suomija, Estijk, Latvija ir Lietuva. Pripa
žįstant šiai konferenfcijai didelę svarbą, savo 
delegatus jon atsiuntė ir Tautų Sąjunga iš

MUįFOND
| Aanaricon Red Oms, Greotar Boston Community Fwnd,

locol SoŪon and SaBan CommitM* mZ United Service OrganizaHora.

Ženevos ir Paryžiaus Intelektualinio Bendra
darbiavimo ofisas. Abiejų šių įstaigų atsto
vai pareiškė nuoširdų savo pasigerėjimą, 
kaip visos septynios Baltiją supančios tau
tos - seserys moka draugiškai susitarti ir 
darniai plėsti kultūrinį bendradarbiavimą. 
Tačiau šita konferencija, kaip ir kitos pana
šios, politinių klausimų neapėmė ir lietė tik
tai kultūrinį gyvenimą. Susitarta bendromis 
pastangomis visų septynių kraštų istorijos ir 
geografijos vadovėlius taip ištaisyti ir papil
dyti, kad kiekviena tauta būtų patenkinta 
gavusi pakankamai vietos ir gero traktavi
mo visų kitų dalyvavusių tautų mokyklų va
dovėliuose. Taipgi susitarta pagyvinti spau
dos, organizacijų, universitetų ir studentijos 
bendradarbiavimą, jų keliones ir ekskursijas.

Apie politines ar kariškas sąjungas šiose 
konferencijose kalbų nebūdavo, nes Skandi
navai manė esą daug saugesnėje padėty ir 
nenorėjo nie^uom rizikuoti gindami Rytų 
Baltijos kraštus. Gal būt šita nuomonė turės 
persvarą Skandinavijoj ir po šio karo. Tačiau 
didžiųjų kaimynų agresija 1940 m. ir Skan
dinavijoj daugelį verčia susimąstyti apie tik
resni ateities saugumą. Juk Norvegija ir Da
nija krito nacizmo auka net keliais mėnesiais 
ankščiau, negu Sovietai užpuolė tris Baltijos 
kraštus. Šita aplinkybė jau leidžia kalbėti

net apie politinę Baltoskandijos organizaci
ją bent grynai teoretiniu atžvilgiu, belau
kiant demokratijų pergalės ir didelių psicho
loginių pasikeitimų politiškose galvose.

Baltoskandija kaip ekonominis vienetas. 
Gyvenimo praktika ir sausa statistika rodo, 
kad ekonominė gerovė aukštesnio laipsnio 
yra pasiekusi mažesnėse valstybėse, negu di
delėse. Šios rūšies palyginimus darant būti
nai reikia imti politinius vienetus esančius 
toje pačioje klimato zonoje, su panašia dirva 
ir mineraliniais turtais. Dirvos ir klimato at
žvilgiu vienon zonon galima įtraukti visą Va
karų Europą į šiaurę nuo Pirėnų ir Alpių. 
Šioje zonoje turime tris didesles valstybes 
(D. Britanija, Prancūzija, Vokietija) ir še
šias mažasias (Liuksemburgas, Belgija, O- 
landija, Danija ir Švedija). Jei gerai pavaži
nėji ir arčiau prisižiūri šių kraštų ekonomi
niam ir socialiniam gyvenimui ir padarai sta
tistinių'apskaičiavimų, tai visai aiškiai žmo
gus pamatai, kad šioje zonoje mažosios tau
tos yra pasiekę aukštesnės gerovės ir kom
forto, negu didžiųjų valstybių vidutiniai pi
liečiai. Ypač tai yra tiesa kalbant apie Dani
ją, kuri neturi jokių vertingų mineralinių 
turtų ir dirba vidutinę ar net prastą žemę, 
betgi žymiai pralenkia ūkio aukštumu greti
mą Vokietiją. Bus daugiau
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čiai. Filipiniečiai yra ne
rangaus būdo, nerūpestin
gi, išlaidus. Todėl kaip že
mė, taip ir bizniai ir pra
monės buvo svetimųjų

(Tąsa)

FILIPINIEČIŲ 
TIKYBA

Kai ispanai paėmė Fili
pinų salas, tai gyventojų rankose per visą laiką, 
ten tebuvo apie pusę mili- Daug žemių pasiliko dva- 
jono. Ispanai valdė tas sa- rininkų rankose, bizniai 
las per 300 metų ir per tą pateko į kiniečių rankas, 
laiką buvo priaugę iki sep- 0 pramonės į japonų, ame- 
tynių milijonų. Per 44 me- rikiečių ir ispanų rankas, 
tus valdė Amerika ir per jg grynų filipiniečių ne- 
tą laiką gyventojų skai- įskilo žymių vadų. Žy 
čius pasidvigubino. miausi vadai — Preziden-

Ispanai buvo pirmieji tas Quezon ir vice-prez 
krikščionis atsilankyti j Osmena yra maišyto 
tas salas. Todėl aišku, ten kraujo. Quezon yra pu- 
gyventojai buvo tąsyk pa- siau filipinietis, pusiau ki 
gonai su nedideliu maho- nietis, o Osmena yra pu- 
metonų skaičiumi. Kaip siau filipinietis, pusiau is- 
visur senovėje žmonės panas. Šie vadai yra žy- 
masiniai buvo krikštijami, miausi filipiniečių tarpe, 
tai taip buvo padaryta ir Jie su ypatingu užsispyri- 
Filipinuose. Pirmiausia mu varėsi prie visiškos ne- 
ten apsikrikštijo tautos priklausomybės. Prie to 
vyresnieji, o juos sekė ir varėsi, nors Amerika fili- 
minios. Ispanai ten buvo piniečiams buvo labai nuo- 
pilni viešpačiai. Ispanai laidi ir daug gero teikė, 
buvo dvasiškiai, ispanai Kai Amerika i savo ran- 
buvo visokie valdininkai, kas paėmė, tai susitariant 
ispanai buvo prekybinin- su Roma darė pakeitimus 
kai, ispanai buvo visokie bažnytinėje tvarkoje. Ą-- 
kultūrininkai. Į aukštes- merikos vyriausybei neti- 
nes vietas iš vietinių žmo- ko, kad filipiniečių bjerar- 
nių mažai kas tepatekda- kijoje dominavo ispanai, 
vo. Kaip lenkai į Lietuvą, Amerikos vyriausybė rū- 
kad atnešė baudžiavą, tai pinosi, kad į kunigus išei- 
ispanai tą padarė Filipi- tų ko daugiausia iš pačių 
nuošė. Per tuos šimtme- filipiniečių. Pabar Filįpį- 
čius filipiniečiai tą jungą nuošė yra dvi arkįvysku- 
vilko gan kantriai. Kaip pijos ir astuonios vysku- 
pačioj Ispanijoj socialis pijos. Iš pačių filipiniečių 
teisingumas buvo negyvas yra vienas arkivyskupas ir 
dalykas, tai taip buvo ir aštuom vyskupai. Manilos 
Filipinuose. Baudžiaunin- arkivyskupas O’Doherty 
kų sąmonei nubundant ne- yra amerikietis, 
pasitenkinimas kilo prieš Kad katalikiškas pasau- 
žemių valdytojus. lis aukštai įvertina fįlipi-

Tas socialio teisingumo niečius aišku iš to, kad 
klausimas nepaaštrėjo 23-čiasis Eucharistinis 
taip, kaip Ispanijoj dėlto, Kongresas 1937 metais į- 
kad Filipinai pateko Ame- vyko Maniloj, filipiniečių 
rikai. Amerikos vyriausy- sostinėje.
bė ėmė reikalus tvarkyti Kaip pradžioje Ameri- 
patinkamoje gyventojams kos valdymo laikais vy- 
tvarkoje. Gub. W. H. Taft riausybė turėjo įsikišti į 
buvo nuvykęs į Romą ir vienuolynų valdomus dva- 
tarėsi su Popiežium dėl rus, tai taip dabar Ameri- 
vienuolynams priklauso- kos valdymo pabaigoje 
mų žemių. Ten buvo su-, vyriausybė turėjo įsikišti

Art. Apolonija Stoškiūtė (Pelyną Stofka),

tarta nusavinti 410,000 a- 
kerių. Už tas žemes Ame-

į reikalus katalikiškos li
goninės valdomus dvarus.

KONCERTAS
JORDAN HALL

Huntington Avė. ir Gainsboro St., Boston, Mass.
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3;30 Tol, pp pietų

pasižymėjusi savo dainayimų ir vaidinimu Europos operose. 
Ji turi dramatinį soprano balsą. Art, Stpškiūtei akompa
nuos įžymus pianistas Arfhur McĄrtbur.

Dalį programos išpildys pįąnįstas T. Marįer ir vyrų kvar
tetas, muz. Rapolo Juškos vadovybėje.

Visas Pelnas Lietuvos ir Lietuviu Gelbėjimui
Rengėjai kviečia visus ifalyvąuti. Tikietąi įsįtaįtant Defense T<jx po 

$1.65 ir $1.10. Jų galųna pirkti “Darbininke”, pas p. B. Cunienę, 29 
Gould St., W. Roxbury. Tel. PARkway 1864-W ir komiteto narius.

LIETUVAI DELEĖTl FONDO KOMITETAS

ir cinas.'kiniečiai ir vietiniai ųiąla-jkaujant reformos prave- ra gumos medis 
damos be tokių tragedijų, Gumos Malajuose paga- 
kurios iš pamatų sukratė minama 95 nuoš. vįso par 
Ispaniją ir Meksiką. šaulio gamybos. Singapo-

Jei šiame kare, neduok ras yra didžiausias gumos mi raistai ir gumos mede-. 
Dieve, viršų imtų Japoni- centras pasaulyje. Didžiu- liai sodinami eilėmis nuo 
ja, ir Amerika būtų iš- ma tos gumos eidavo į A- 12 iki 20 pėdų nuo vienas 
stumta iš Filipinų, tai nuo meriką, nes Amerika gu- kito. Pasodinamą daug 
to nukentėtų ir filipiniečių mos vartoja du sykiu dau- maž 100 medelių ant ake- 
tauta ir Bažnyčia. giau, negu visas pasaulis, rio. Po šešių met

jieciai.
Gumos plantacijos 

veisiamos šitaip: nuvalo-
ųž-* Iš L.D.S. Veikimo

HASHtIA, H.H.
PUOŠIASI MINĖTI 

JUĘĮLlEjy
LDS 65 kp. stropiai ruošiasi 

medelis savo 25 metų gyvavimo

VORCfSTEfi, MASS.
SVARBUS SUSIRINKIMAS 
LDS 7 kuopos svarbus susi

rinkimas įvyks vasario 8 dieną, 
tuojaus po mišparų, Šv. Kazi
miero par. salėje.

Nariai ir “Darbininko” skai-

....w
Jei paėmę žemlapį paly- Maiaiuose aumos orą- ^^a tiek, kad jo dia- ^kaktį. P^įtą kartą ąprasy- 

ginsime šiaurinę Ameriką - ?Q A rar>kose metras būną apie 6 colius. kUiaą Plytas vienas ..
ir Aziją, tai pamatysime, - S ų -f TT’ Tada medelis pradeda iš- uaryp, P- J-jtytojai kviečiami minėtame su
, j J* j f , • o žymi cino gamybos dalis « Tamulionis kuris taiD Dat
kad Kanada gerokai yra . kiniečiu rankose ;duotl vaisilb ° tas vaisius J , p P ,a?sl
panaši į Sibirą, o Jungti- Gumos medis Malajuose t?i j° sula’ Ta suia S^Uba- eme dirbtI’ kur tlk bu* Italas, 
nes Valstybės panėši į Ki- n- laukinis. Gu^os me_ ma panašiai taip, kaip kadi Dzūkele

n-I».-PletJ“^ Azl;|03 k-yhU džio tėvynė yra ne Malajų «™>ama “ »>erzų arba 
įssikisa Indija, panašiai, pusiasalis 0 Brazilija. Gu- AP*e 35 nuos' tos
kaip musų Texas valstybe. mos medžio dal l buv0 sulas yra gumų.
“ nt^driekUnto *abenami iš ir CIN0 «*SYAU>$
sitis^is, nusidriekiantis sodinami Malajuose. Tam 
P!etų Unk , jurą Azijai pa-medžiui reikia lo
našiai nusidriekia j jurą da iįetaus karšto oro ir svarbus dalykai Ąjnenkoj. jųjų .septynioliktą metinį 
taip gi —i—— s ,

sirinkipie dalyvauti; užsimokė
ti už organą.

Komitetas.

Worcester, Mass.

rikos vyriausybė Bažny-jTie dvarai apėmė 67,760 a- 
čiai užmokėjo $7,239,000.' kerių. Ten dirbo apie 6,000 
Tuo dar nebuvo baigtas į šeimynų, kurįos sudarė a 
žemės reformos, bet'tuo pįe 30JMM) žmpnių. Dery- 
buvo padaryta gera pra
džia. Galutinas žemės 
klausimo išrišimas Fiiii

pe
bos tyąrkįngąi ėjo įf tvar
kingai baigėsi. Ligpninė 

•įlipi- sutiko vyriausybei savo 
nuošė nebuvo baigtas. Tai žemes parduoti už $1,500,-
nebuvo Amerikos vyriau
sybės kaltė. Kaltės turi 
prisiimti patys filipinie-

000.
Tai va Amerikos vyriau

sybei tvarkant ir tarpinin-

Aušros Vartų parapijos jauni- Butkevitcb, Rūta Belauskaitū, 
Guma ir cinas be galo1 mas kviečia visus atsilankyti į Rita Sįilalytė, Heien Kaliūnai- 

min- tė, Julė Kątinaite, Virgįnia Le-
pusiasalis, kurs ja^X darbo ' Braziliioi'ne- Filipinuose Amerika Strel show”, kuris įvyks ketvir- ketaitė, Julė čiraitė, Eva Jasi- 

Malajų pusiasaliu vadina- trūl£o iytaUS neį karš- netekj0 kbS* reikąlingų tadienį, vasario 12, 7:36 P.M., kevičiūtė. 
mas. Malajų pusiasalis y- orQ ten ^ko pigių kan^Pili chromo, tąį Mechanics salėje, šiemet bus 
ra daug ilgesnis ir didės- . H V...,, d!>rhininin, taiP Malajuose neteko gu-' gražesnis, puikesnis. Sekanti 
nis negu Florida. \klaiuoS u, trečio,o fak-mo ir cino. laidys programą: Albertas

Malajų pusiasalis yra toriaįs _ pigių įr°darbš. Mes esame papratę ma-’vterai«a-Julė Ro^4ts- Jon“

Anglijos valdomas. Jo pie- žių darbininkų netrūksta, nyti, kad kiniečiai yra v- Stasys Karsokas,
tiniame gale guli nedidelė Todėj ta pramOnė ten ir silpni pramonės vystyme. Jaozas M»rvmkus, Albina Ma-
sala, ant kurios yra mies- įšvvstvta. Ta išvada išeiną iš to, kad facinskaitė. Edmondas Vaskas,
tas ir uostas Singapūras. kiniečiąi gavo krašte ne-,Birutė Latakiūtė, Antanas
Tąi didžiausias Anglijos Brazilijoj gumos meais algj0 pramonės išvystyti.iTrumpaitis’ Aidona Dubickaitė.į 
centras Tolimuose Rytuo- auga Palei Amazonos upę. per įQkstenčiuš metų gy- Antanas
se, didžiausias prekybinių ^en madz?°. >^a veno ir nepalietė savo ze- Grinke’ AnUnas Gudukas, Jo-
ir karinių laivų uostas ir bausi laukimai miškai. A- m_g p gusidūrB nas Andruška. Irena Keršiūtė,
taipgi didžiausia tvirtovė. Pie 1UU metų tam at^al K^iSo^iVoic Vai Marė Giraitė, Alena Dusevičiū-

Ga^bės pirmininkai: Klebo
nas kun. K. A. Vasys ir Kun. 
Jonas C. Jutkevičius. Kviečiu 
visus atsilankyti į šį gražų me
tinį vaidinimą.

"iVorcesterto Lietuvaitė.

su bolševikais įr kąi 
matė kokius turtus

tymas Anglijai atsiėjo žu,uui
daug maž tiek, kiek atsiė- produktais. Bet Amerikoj ir Afrįko^
jo Prancūzijai Maginot ^uo to ^lko £eika’niečiai nesuskubo tirti na PauIukait>'tč-
linija, tai yra apie pusę bi- savo žemės turtų ir kūrti daitė’ Irena
Ii jono dolerių looO metais iš Amazonos • L  

Tehykštės tvirtoves išsta- Pirmas 
mazonos

laivas plaukė A- 
upe su gumos

Pa-, 
iš že-,

mes išsikasama Europoj, _
tė, >Iare Stepanavičiūtė, Aldo
na Varaška, Rita Tamulevičiū-

Į-i tė, Alena Skamarckaitč, Aldo-.
.. ................. .. Antosė Šve-;

Alena
IVUV uuienų. pramones. Todėl iš dalies Gvazdauskaitė. Katrina Kuda-j
Kai Japonija pradėjo ka- “’skų,į,?.a^”^ keista, kad Malajuose ei- ma- Marė’ Aldona- Izav
. prieš Ameriką ir Angli- ">»’ ° į®“’T n0 pramonė seniau buvo Balukonytes, Liliian Ben- 

ją, tai jos didžiosios jogos Relkaia\ imas vis di- kinie6i rankose. Tą pra- ^raityte, Jule Gudukaitė. Ma-
buvo nukreiptos prieš A- dėjo morsi tada svarui rei- mniečiai r* Gudukaitė, Juozas Kapurch,
meriką, Filipinus ir pneš pradėjo ir per ilgą laiką” "....... ...

rankose.
vaido- bartinėmis kainomis. Kąi F11CB aną Pasauiinį karą 

, Malajuose tapo užveisti

rą prieš Ameriką ir Angli- yįs no pramone seniau
rei-

menką, Mlipinus ir prieš ------V'''", Tai pradėjo ir per ilgą
Anglijos Malajų pusiasalį. buvo neispasakytas bran-^ gavo
Anglija tikėjosi neprileis- Prieš
tį japonų prie savo
mo pusiasalio karo laivais. .
Du dideli Anglijos šarvuo-i^11^_raedzl° kai nės da]į kai aagiaj
čiai iš Singapore plaukė'
Malajų pakrantėmis į Buktai pasaulinėje rinko- 
šiaurę ir manė pastosią ^e’ tai ir Brazilijos guma 

eme pigti. Bet galų gale

angiai teturėjo savp ran
kose ketvirtą cino prąmo-

Vincas Burokas, Vittį Ciras, 
Albertas Atkočius, Enrichąs 
Burda, Petronėlė Marcinkaitė,! 
Alena Kašėtaitė, Marė Dirsai- 
tė, Aldona Dirsa*tė, Antosė Jo- 
nytė, Albertas Zavorskas, Elz-

vo’kasykiose ėmė įtaisyti'bieU K»M«»yt*. Jonis.
” Gabrielius Trumpaitis, Ona 

Kuzmickaitė, Adelė Pigagaitė.
kelią japonų kariniams 
transportams. Bet ištiko 
anglams nelaimė — japo
nų lėktuvai užpuolė Angli
jos šarvuočius ir abu nu
skandino. Anglijos viltis 
sųląikyti japonų įšsėdimą 
Malą jų pusiasalin dingo. 
MAįLAJŲ TURTAI 

tyaįajų pusiasalis yra 
neišpasakytų turtu kraš
tas. Pagrindiniai turtai y-

moderniškas mašinas, 
dalykai ėmė kitaip krypti.

eme pigti. r>et gąių gale 1Q9Q analai nfnr, > Marcele ir Lucė Meškinytės, Li-į
konkurencijos neištai^ė ir AksUnakč. Ona Vįsokas,
smuko1"0“ J°J aus. 1931 m. angių garnyje ^paraka. Viktorija Ku-į

smuko- ba palalo iki 65 nuoš. Ki- n*°Wtė- Nelhe Gvajjdauskartc,;
Malajų guma rinkoje

pasirodė 1905 m. Tais me
tais tepagaminta 150 to
nų. 1910 m. Malajų gumos 
plantacija tesudarė 10 ar^
12 nuoš. pasaulinės gamy
bos, o dabar pastaruoju! Kiniečiai Malajuose kibo

Pranė Kaliūnąitę, Nellie Mar- 
Nellie MilalauskaitėJmečiai nenorėjo pasiduoti . 

ir jie ėmė ieškoti mašinų. ;
Bet moderniškoms maši-?Jcan"ettc Rackauska.tc, Ed.tb 
noms jiems trūko kapita
lo.

laiku sudarė 95 nųoš. Ten 
gumos plantacijose dirba

ir j gumos pramonę. Ir jie 
ten steigė gumo plantaci

HĄHAU TODA1—Havajutn 
Tcrriioriai GunruLtccn. suį- 
piementing Ų. S. UaWuųįin 
defense forces. stand ready 
with fixed bayoncts as tficy 
kcep vigil outside station 
KMGB in Honolulu, a vital 

comrr.urūcations lir-k.

jas, bet negalėjo anglams 
prilygti.

G-s
(Bus daugiau)



Penktadienis, Vasario 6, 1942
1 1 * ‘U"............. ... ■B Bof ' B' I a • % * • » a t'in
visos Musu Jėgos- ...

Jungt. Valstybių Pergalei
Brangi ir reikšminga diena. — Vasario 16 d. — 
Pirkime apsaugos bonus, remkime Amerikos 

Raud. Kryžių. — Nepamirškime ir lietuvių 
tremtinių Sibire.

Čia pat vasario 16 diena, , 
Lietuviams nepaprastai! 
brangi ir reikšminga die
na, nes tai yra diena, ku
rią lietuviai susitelkę krū
von paskelbė, kad jie yra 
laisvi ir nepriklausomi, 
kad Lietuvos gyvenimą 
tvarkysią demokratiniais 
pagrindais.

Su kokia meile, jėga ir 
pasišventimu kalbėjo ir 
dirbo laisvam ir kultūrin
gam lietuvių gyvenimui 
Basanayičiai, Kudirkos,
Valančiai, Vaičaičiai, Peč- 
kauskaitės, Maironiai,
Jakštai - Dambrauskai, 
Vaižgantai - Tumai ir kiti, 
sunku ir aprašyti. Dauge
lis iš jų už lietuvišką žodį, 

tį, raštą buvo baudžia- 
piniginėmis bausmė- 

• ne vienas iš jų už lie- 
škos tautinės sąmonės 
/mą buvo ištremti į 

nusijos gilumą.
Kiek gražiausių Lietu

vos sūnų ir dukrų už lietu
viškos knygos platinimą 
buvo ištremti į Sibirą, 
sunku ir išskaičiuoti. Sibi
ro žemė priglaudė jų kau
lus, bet jų pasišventimas, 
energija, drąsa ir meilė la
bai labai daug svėrė 1918 
metų vasario 16 dieną, ka
da Lietuvoje suskambėjo 
laisvės giesmė, nes vi
siems jų darbai kalbėjo, 
kada mes atsidūrėm Sibi
ro stepėse ir ten mirėm, 
kad kiti būtų laisvi ir ne
priklausomi.

Amerikiečiai lietuviai, 
išvykę prieš didįjį karą į 
Jungtines Amerikos Vals
tybes, kur gyveno laisvu 
gyvenimu, labai gerai su
prato savo brolių lietuvių 
sunkią dalią, todėl su visa 
lietuviška energija pasi- 
šventįmu, išmintimi ir 
tūkstąųčiais dolerių atėjo; 
Lietuvai į pagalbą ir pade-i 
jo jai atsistoti ant laisvės! 
ir nepriklausomybės kojų.

Lietuva nuo 19J8 metų 
vasario 16 d. iki 1940 metų 
birželio 15 d. kopė į ekono
minio ir kultūrinio gyve

nimo viršūnes. Lietuviai 
visose gyvenimo srityse 
didelę pažangą buvo pada-, 
rę, bet 1940 metų birželio 
15 d. rusai bolševikai pa-( 
grobė Lietuvą ir ištisus 
metus ją engė ir plėšė, o 
dabar lietuviai pavergti 
vokiečių nacių, kurie iš 
lietuvių atima visa, ką lie
tuvis turi skanesnio ir ge
resnio.

Lietuvą ištiko skaudus 
gyvenimas. Pavergta Lie-Į 
tuva liūdi, bet ji taip pat 
ir ruošiasi prisikėlimui, 
ruošiasi prisikelti laisvam 
ir nepriklausomam gyve
nimui.

Liūdi ne tik pavergta 
Lietuva, bet taip pat liūdi 
lietuviai, gyveną kitur, bet 
ir jie visa širdimi ir visa 
savo gyvybe trokšta ir no
ri matyti savo brolius lais
vus ir nepriklausomus.

Nebetoli vasario 16 d., 
Lietuvos Nepriklausomy
bės ir Laisvės diena. Pa
vergti lietuviai tą dieną 
minės savo širdyse, ar 
slapta, kur nors nuošalio
se vietose. Visi pavergti 
lietuviai tą dieną išrašys 
dar kartą savo širdyse, 
valiose ir protuose griežtą 
rezoliuciją:

mes gimėm laisvi, todėl 
mes niekam nevergausi
me. Lietuva turi būti 
laisva ir nepriklausoma, 
verčiau bevelysime mir
ti, bet niekeno nebūsime 
pastumdėliais.

Jungtinės Amerikos Val
stybės šiandien kovoja ne 
tik už savo krašto apgy
nimą ir laisvę, bet taip pat 
ir pavergtųjų tautų išlais
vinimą, todėl Jung. Ame
rikos Valstybės kovoja ir 
už Lietuvą. Tat visų lietu
vių, gyvenančių Jung. A- 
merikos Valstybėse, di
džiausia ir švenčiausia pa
reiga visomis jėgomis 
remti visas Jungt. Ameri
kos Valstybių pastangas 
šį karą laimėti. Jung. A- 
merikos Valstybėms šį ka
rą laimėjus, ne tik visas

Pirmutinis kūdikis užgimęs vykstant taip vadina-' 
mam “Blackout’ui”. Kada buvo paskelbtas 'Wasįing- 
ton, D. C. pirmas mėginimas užtamsinimo miesto/ tai 
tuomet šis kūdikis ponams Charles Scott, išvydo pa
saulį ir jis buvo sutiktas tik su mažyte “flashlights”.

DARBININKAS

New Yorke Grąnd Central Stoty Raudonasis Kryžius atidarė savo 
skyrių, tikslu sukelti, einant vajui, reikalingą sumą. štai prie to papuoš
to stalo ateina garvežio inžinierius-vairuotojas, konduktorius, inspekto
rius ir kiti patarnautojai ir visi deda savo aukas sulik išgalės, kad Rau
donojo Kryžiaus pagalba pasiektų visus šalies pagalbos siekiančius rei
kalus. Ar tamsta jau pridėjai savo sulig išgalės auką?!

Teisingumo Departamento 
PRANEŠIMAS

mūsų kraštas, kuriame 
mes gyvename, bet ir vi 
sas pasaulis ateity bus 
saugesnis, nes diktatorių 
šėlimas bus išguitas iš gy
venimo ir pavergtieji, lai
sviau atsidusę, stos į kū
rybingą darbą.
KĄ MES TURIME 
DIRBTI?

Generalinis Prokuroras Fran-’ grai ir korėčiai, kurie nesava-
eis Biddle išdavė patvarkymus i noriai arba klaidingai užsire- 
ateiviams, kurie turi paduoti gistravo, kaip vokiečiai, italai 
aplikacijas dėl identifikacijos' arba japonai turi prašyti iden- 
certifikatų vasario mėnesyje. , tifikacijos certifikatų, bet savo 

Visi ateiviai, 14 metų amžiaus akcijoje gali pažymėti, kad,

1. ALRK Federacija ra- » daug.au, kūne »1) yra Vo- į » f._!
gina visus lietuvius ir iie-l keti jos, Italijos arba Japonijos certifįkatus jie turės
tuviškas organizacijas piliečiai arba veiksniai, arba į

pirkti Jungtinių Amen- (2) kurie dabar be sakes, bet . g ink '
kos Valstybių apsaugos kurie tada kuomet tapo be ša- . _g. • ą p y
bonus. Ne tik lietuvis per- des buvo Vokietijos, Italijos rineJimu-
ka apsaugos bonus, bet arba Japonijos piliečiai arba Išleisdamas patvarkymus, Ge-, 
taip pat paragina ir kitus, veiksniai, privalo prašyti iden- neralinis Prokuroras pareiškė,',
kad kuo daugiausiai būtų tifikacijos certifikatų. kad šis reikalavimas, apie atei-
išpirkta apsaugos bonų. sekantieji ateiviai paliuosuo-' vdus’ kurie turi arba neturi iš į
Pirkdami apsaugos bonus, ti nu0 tl) patvarkvmų — snmtl 1<tectifikacijos certifika-
mes aiškiai įrodysime, kad (1, Vokietijos/ Italijos arba;^; ™ išguldo,!
mums brangiausias turtas j ijos iliečiaj arba veiks. “-tiems t.kslams klasas ate,J 
yra laisvė ir kultunngas kuric 0 7 ! vn. - pnesų . . karmos becia
gyvenimas. . 1941 atsitikjm‘ bllvusl„ Ja., Pūtimų proklamacijų pa-
,,v. . , , - ■ tvarkymai ir parupinimai išleis-;Mes Žinome, kad lietu- ponijos veiksnių, ir prieš gruo- .. . .,, ■ ti pagal tų proklamacijų,viai apsaugos bonų pirki- džio 8 d., 1941 m., atsitikime & . .. . . . .

me yra parodę didelį uolu- buvusių Vokietijos ar Italijos Vlsl vokiecia1’ ltaIai lr JaP°*; 
mą. Bet juo daugiau įsi- piliečių, tapo piliečiais bet ku- na* tautiečiai Californijoj, Ore i 
gysime apsaugos bonų, rios kitos tautos arba šalies, ne gone’ UashlnStone’ Nevadoj.į 
juo labiau pareikšime, kad Vokietijos, Italijos ar Japoni-. Anzon°i Montanoj, tah ir 
mes daugiausiai mokame jos, jeigu toki asmenys specia-,Idaho turi Paduotl aplikacijas- 
vertinti laisvą ir nepri- liu leidimu arba kitokiu būdu. arčlauslame pirmos klasos’ ar' 
klausomą gyvenimą ir tuo nelaikė vokiečio, italo ar japo- ba antros klasos arba apygar-, 
pačiu prisidėsime prie no piliečio arba veiksnio stovį. (county) pašte tarpe vasa- 
gražesnio ir saugesnio gy-j (2) Austriečiai. austro-veng- ri° 2 d“ir vasari° 1 d-> 942 m-l 
venimo. rai ir korėčiai, kurie kaip toki Toki tautiečiai kitur konti-

2. Lietuviai daug gražios užsiregistravo pagal Ateivių nentinėse Jung. Valstybėse turi 
iniciatyvos rodo Jungt. A- Registracijos Įstatymą iš 1940 paduoti aplikacijas arčiausiame 
merikos Valstybių Raudo- m., jeigu toki asmenys savano- pirmos klasos arba antros kla
no jo Kryžiaus darbuotėje: riai netapo Vokietijos, Italijos sos arba apygardos pašte nuo 
renka aukas, duoda savo ar Japonijos piliečiai arba veik- vasario 9 iki vasario 28 d. 
kraują ir uoliai remia vi- salai. Austriečiai, austro - ven- Atejviaj kurje isilaikys
sas Raudonojo Kryžiaus, , --------------- — kitų ide„t,tikacijos certi(ikatų!
pastangas ' ------------------ALRK Federacija ragina tvark

Atrodo, kad ir nebereik- visas lietuviškas katalikiš- ,........... , , •
tų šiuo klausimu kalbėti, kas organizacijas minėt!, k Gene.
Bet vis dėlto šia proga vasario 16 dieną jos gau- ralinjs Prokuroras v6I bražja o 
dar kartą kreipiamės į A- tą pelną skirti Jungt. A-,
merikos lietuvius ir prašo- merikos Valstybių Raudo- 
me dar uoliau paremti A- najam Kryžiui, bet taip -savo “Alien Registration Re-,_ _ , . _ ,. a . ... . o:00 Pertrauka. Poilsis. Vakariene._ , . A . . . v ceipt Caras , kuomet jie prašomenkos Raudonojo Kry- pat maloniai prašome ne-s identlfikacijos
ziąus darbuotę, renkant pamiršti ir mūsų brolių. kuric
aukas, duodant savo krau- lietuvių tremtinių Sibire, . .- v ' , , . ~ _ ’,vo gyvenimo vietą ir negavo tųią sužeistiems, ruošiant kurie saukiasi musų pa-., . ,. , , . . ..... ’ . „ . r kortelių, dabar turės prasyti jų
parengimus ar vakarus galbos. ... t, • + tv-
Raudonojo Kryžiaus nau- 4. ALRK Federacija nuo- sion 
dai. Šiais darbais mes prt- širdžiausiai prašo Lietuvai
sidėsime prie mūsų brolių Gelbėti Fondo skyrius su- 
karių pastangų laimėti šį gyvinti savo veiklą ir pra- 
baisų ir žiaurų karą. vesti aukų vajų lietuvių

3. Lietuviai greit minės tremtinių Sibire reika-i 
vasario 16 d., Lietuvos lams.
Laisvė ir Nepriklausomy- Jungtinių Amerikos Val- 
bės dieną. jstybių gyvybiniai reikalai

Chicagoj, Nevv Yorke, ir pavergtos Lietuvos sun- 
Pittsburghe ir kitur lietu- ki būklė šaukia mus į di- 
viai iškilmingai mini vasa- delį darbą. Tat aukokimės 
rio 16 dieną, Lietuvos Ne- Jungt. Amerikos Valsty- 
priklausomybės paskelbi-'bių pergalei ir padėkime 
mo dieną, ir tą dieną, per Lietuvai išsikovoti laisvą
iškilmingą minėjimą su
rinktus pinigifs aukoja 
Jung. Amerikos Valstybių 
Raudonajam Kryžiui.

ir nepriklausomą gyveni
mą.

ALRK Federacijos 
Sekretorius.

I

I Drausmingumas Veiklumą#

NAUJOSIOS ANGLIJOS
A.L.R.K. FEDERACIJOS Apskričio

SEIMELIS
SEKMADIENĮ,

Vasario -February 22 d., 1942
£v. Pranciškaus Parap. Bažnyčioj ir Svetainėj.

Bradford St., Lawrence, Mass.

9:30 Iškilmingoji Šv. Mišių Auka. Atnašaują 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 LoweĮĮ ir 
T. Mitchell, Nashua, N. H.

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

2. 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, Norvvood, 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, YVorcester, 
Mass.

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. Jakutis, rašt.
Pastabos. Pertrauka.

2:00 1. Paskaita. (Gyvenimo Problemos) Ądv. S. Ga- 
baliauskas, Cleveland, Ohio.
Pastabos. Poilsio 2 min.

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

bus sunkiai bau-

kad ateiviai su savim turėtų

D. of J.

Wo/re U p, Americans!

Wake up. Ameri
cans!

Make America’s 
answer roar out 
over the world. 
Every Citizen mušt

back the United States Army 
and Navy to vietory—back them 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post officc. bank. 
or savings and loan associatioa. 
Get Defense Stamps at your re- 
tail store or from the carrier boy 
of this nevvspapcr.

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

2-30 Pertrauka.
3:45 Svarstymai. Skaitymas Rezoliucijų. Rinkimai.

certifikatų.!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. Ądv. 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. Vcrsiackas iš Lowell; L. švenčionįenė, R. 
Cook, B. Sinkevičiūtė, J. Andrukaitis, P. A- 
losky, C. Remeitis ir kt. iš Lawrence, Mass.

_ “dury“; Profesionalai ir vietiniai.

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

daug.au
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

CAMBRIDGE, MASS. kelsime jų dvasią 
įvertinsime.

ir jų darbus

Kas Mylite Bargeną-
Ateikit ĮI. J. FOX

DĖMESIUI
Trečiadienio vakare Šv. Tere- 

Sekmadienį, vasario 8 d., 3:30 moWrų draugija tur-J0 
vai. p.p. Bostone Jordan Hali metinį susirinkim,. Valdyba ir 
auditorijoje įvyksta artistės A. kitiems metams palikta 
StoSkiūtės koncertas. Visi jau Nutarta turėti draugiškum0 
gerai žinome šio koncerto tiks- arbatžlž. Aiam tikslui iįrinkta 
lą. Tai tik mums lieka visiems komisija> kuri sureng.
bendrai rūpintis, kad šis kon- „ šią pramogą. Komisija suda- 
certas būtų sėkmingas, o ypa- rQ Sios nar&. E DaukantienėJ 
tingai mes Cambridžiečiai M Simkiena ir Stankūnienėj 
skaitlingai pasiūdykime šiame Sfa parengimaa numatomas tu-1 
koncerte; savo dalyvavimu pa- r-t, greitoj ateityje Teresį. 
dėsime savo broliams tremti- 1& moterų draugija gerai gy. 
niams. o prie to da. girdėsime
gražių lietuviškų dainų ir mu
zikos. Nedažnai tenka matyti o- 
peroB žvaigždės, o čia dar lie-'
tuvaitė, tai viską atmetę šalin, gv Jurgio parapijos draugi- 
dalyvaukime šiame koncerte, jr kuopos renka atstovus į

A. D.

HORWOOD, MASS.

Kurie dar neturite bilietų, rei- jų Lietuvių Katalikų Seime- 
kalaukite Darbininko admi- jį, kuris įvyks vasario 22 d. š. 
nistracijoje, tuomi užsitikrinsi- Lawrence, Mass. Tikimės,
te geresnes vietas. Bilietai bus vjsos katalikiškos draugi-
pardavinėjami ir prie durų. j jos jr kuopos bus gausiai atsto-

------------- Į vaujamos.
Vasario i d. parapijos svetai-

Pereitą mėnesį di
džiausia moteriškų 
kailinių firma, Ameri
koje, skelbė January 
Sale — Sausio mėne
sio išpardavimą. Mūsų krautuvėje yra likusių į- 
vairių šaižų kailinių, kuriuos parduodame labai 
pigiai ir prieinamais išsimokėjimais. Taigi, Nau
josios Anglijos ponios ir panelės pasinaudokite 
šio mėnesio bargenais—ateikite į L J. Fox krau
tuvę ir pamatykite visus bargenus. Atėjusios į 
krautuvę reikalaukite, kad Jums patarnautų 
lietuvis, kailinių ekspertas p. Bernardas Korai- 

| tis. Jis primieruos ir pritaikins jums elegantiš-

i
nėję įvyko dramatiškas veika- Pereitą šeštadienį, sausio 31
las, iš knygnešių gyvenimo Ru- d., Sąjungiecių grupė išpildė 
sijos carų priespaudos laikais. Darbininkų Radio programą. 
Veikalas buvo labai gražus ir Sudainavo labai gražiai. Toji 
jaudinantis. Po vaidinimo kai- grupė gavo daug sveikinimų iš 
bėjo kun. J. Švagždys. Jo kalba įvairių lietuvių kolonijų. Daini- 
buvo puiki ir turininga, liecian- ninkių grupę sudarė šios Są- 
ti Lietuvos tremtinius, dabarti- jungietės: pp. E. Sykes, V. Ra-į 
nį Lietuvos gyvenimą vokiečių kauskienė, A. Novikienė, O. 
okupacijoje, ir bendrai apie červokienė, O. Kamylaitė, A. 
priemones Lietuvai atgauti ne- Kneižienė ir pianistė Julė Vii-' 
priklausomybę. Reikia nepa- kišiūtė.
miršti, kad šį Monteliškių gru- _________
pė važinėja po lietuvių koloni- §v. Jurgio lietuvių parapijos' 
jas, perstatydami šį veikalą ir Raudonojo Kryžiaus skyrius la
su prakalbomis, be jokio atly- bai gyvai veikia. Tikisi daugiau
ginimo; visas gautas įplaukas pagalbos iš lietuvaičių moterų:$ 
jie skiria Lietuvos Gelbėjimo jr merginų. Norinčios prisidėti; 
Fondui. Šis veikalas tikrai bu- savo darbu prie
vo įdomus ir įspūdingas, ir gai- Kryžiaus lai kreipiasi pas p

kus kailinius tinkamus jūsų figūrai ir skoniui.
■

Nedėvėkite senų kailinių — atneškite juos į 
I. J. Fox krautuvę, kurioje išmainysite į naujus, 
gaudamos labai gerą kainą už senus kailinius.

Kaip kitų dalykų, taip ir kailinių kainos kyla 
beveik kasdieną. Taigi pirk kailinius dabar, ka
da gali turėti didelį pasirinkimą ir pigiai juos 
gauti. Naudokis proga!

ji
All WA9HINGT0N STREET.

Boston, Mass.

■

s

Raudonojo* .. . . . *•parapijos svetainėje įvyko Mo- bonui kun. Kneižiui už paskai
la. kad tik mažas būrelis Cam- Adomaitienę, 46 Tremont St. ' I Sąjungos 27 kuopos sasi-^.
bridžieėių iį matė. Gal kada vė-į _ _______ nnkimas kursa)' IšdMU 1*1 Programa,
liab jis bus iš naujo vėt persta- Si, savaitę buvo susirgęs p. J. ™™ Patniokienė

kuopa rengia prakalbas. Nuta- skaniais užkandžiais. Sąjungie-

pasibaigus, p. U. 
pavaišino visus

tytas, tai tada visi 
progos jį pamatyti.

turėsime Aidukonis. Tačiau Dievulis su , . . ,
....................... , x . .... re steigti First Aid kursus,stiprino ji sveikatoje, ir ketvir- • . , . .......................

,. . .. , , jei tik atsiras norinčių įsirašytitadienį grįžo darban. r . .moterų ir merginų, p. M. Ciuba-

tės dėkojo 
užkandžius.

p. Pazniokienei už

Vasario 8 d., 7:30 vai. vaka ________
re, parapijos svetainėje mokyk-', Sausio 30 d. p. Vilkišienė, į išrinkta First 
los vaikučiai perstatys operetę gyv. St. Joseph Ave. minėjo sa-sams vadovauti. 
“Skirmundą”. Bažnyčios jau- vo gimtadienį. Ta proga jos
namečių choras parodys savo dukrelės Julė ir Katriutė suruo-

Aid” kur-

gabumus muzikoje. Teko patir- šė vaišes, kuriose dalyvavo Są- 
ti, kad vaikučiai yra kopui- jungiečių dainininkių grupė, 
kiaušiai šiam vakarui prisiren- kurios tą vakarą praktikavo pp. 
gę; taip-gi ir Seselės mokyto-. Vilkišių namuose.
jos daug darbo jau įdėjo, berno-j -------------
kydamos vaikučius. Taigi neap- SĄJUNGIEČIŲ
vylkime vaikučių, bet dalyvau-’ SUSIRINKIMAS
kime jų parengime, tuomi pa-j Vasario 2 d. tuoj po pamaldų

Vasario 11 d-, 7:30 vai. vaka- 
Įre, pp- Navickų namuose, 24 

Į Naujosios Anglijos Lietuvių ’ Weld Ave., įvyks LDS 
Katalikų seimelį išrinktos šios T“Beano”. Rengėjai kviečia vi- 
atstovės: pp. E. Sykes ir A/sus dalyvauti. Laimėjusieji

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. Sth St.. So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298. 

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė.
8 VVlnfield St.. So. Boston. Mass. 

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

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

Tel. Parkway 2352-W.
iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

948 E. Broadway. S. Boston, Mass.
Kasos Gl. — Elzbieta Aukštikalnytė.

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys, 
601 6th St., So. Boston. Mass.
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 
127 Bowen St., So. Boston. Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis. 
j 5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
i Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
j 440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 

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

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

SODALIEČIŲ METINĖ 
ŠVENTĖ

Vasario mėn. pirmasis sek
madienis mūsų parapijoj yra 
didelė sodalicijos diena. Kasinė
tą tą dieną tos narės, kurios 
per visus 12 mėnesių priėmė šv. 
Komuniją būry, yra viešai pa
gerbiamos. Jų pavardės viešai 
skelbiamos bažnyčioj ir joms y- 
ra suteikiama ištikimybės do
vana. Šįmet visos gavo po gra
žų rinkini Stacijų, gražius kry
žius apsuptas vaizdais 14 Kris
taus Kryžiaus kelio vaizdų. 
Kun. Dubinskas, dr-jos dvasios 
vadas, savo pamoksle priminė 
sodalietėms ir visiems žmo
nėms, kad tos dovanos tikslas 
yra priminti ne tik Jėzaus 
kančią, bet ir mūsų Sopulingo
sios Motinos skausmus. Jis lie
pė visiems nepamiršti, kad tai 
ką Jėzus kentėjo kūnu, Marija 
nemažiau panešė sieloje. Ji tik
rai buvo Motina Septinių Kala
vijų, Motina Sopulių Vyr?, Mo
tina skausmų. Sveikindamas iš
tikimąsias sodalietės, dvasios 
vadas pasidžiaugė, kad jos savo 
įštiKimumu, savo mėnesine Ko
munija džiugino Jėzaus dieviš
kąją širdį ii ramino Marijos 
motiniškąją širdį. Dieve duok 
toms mergaitėms ir moterims 
per visą gyvenimą ištesėti toj 
ištikimybėj, tame artume mė
nesinio susivienijimo šv. Komu
nijoj. Iš 102 narių, kurios pri
klauso prie dr-jos net 79 buvo 
ištikimos, nei vieno mėnesio 
neapleido Šv. Komunijos. Tai 
yra nuošimtis, kuriuo bent 
kurs Klebonas gali džiaugtis, 
bent kuris dvasios vadas gali 
didžiuotis.

IŠTIKIMŲJŲ SODALIEČIŲ 
GARBĖSSĄRASAS

Adomaitytė Pranciška, Ado
maitytė Emilija, Akelaitytė 
Marijona, Anskaitytė Viktori 
ja, Bagdonaitė Katarina, Bal- 

3 kp. zano Philomena, Biežytė Jani
na, Budelytė Adelė, Budelytė

Kneižienė.
Norwoodo ligoninės statybai

paskirta S5.00 auka. Sekmadienį, vasario 8 d. gau-
Šiame susirinkime dalyvavo sus būrys Norwoodiečių, kurie 

ir daug naudingų patarimų su-’jau turi tikietus į art. Stoškiū- 
i teikė vietinis klebonas. Moterų tės koncertą, vyks į tą koncer-

.1Įgaos brangias dovanas.

J Sąjungos Centro dvasios vadas, 
kun. S. Kneižis.

Po susirinkimo įvyko kursų 
programa. Kun. S. Kneižis 
skaitė paskaitą “Katalikiškoji 
Akcija”, p. E. Sykes sudainavo 
“Kur Bakūžė Samanota”, o 
grupė sudainavo ‘Močiutė Bran- 

f gi’, akompanuojant p. Julei Vil- 
• kišiūtei.
į Kursų komisija padėkojo kie

tą. Visi kiti, kurie dar neturite 
tikietų, įsigykite dabar, nes vė
liau galite negauti geresnių vie
tų. Rap.

HKSmk. N. H.

119 H St.. So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kasi

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
vakare. pobažnytinėj svetainėj. I čią sekmadienj kiekvieno mėnesio, 

ViaaLs draugijos reikalais kreipkitės 2 ■vai. po pietų. Parapijos salėj,
pas protokolų raštininkę. 492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums relkattngl akiniai 
leiskite mums Išegaamlnuoti aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akla

397 MAIN ST. Te,. t-1900 
VVORCESTER, MASS.

275 Main 8U WeiWter,

Kiekvieną savaitę ketvirtadie
niais įvyksta kortavimo vaka
rėliai parapijos naudai. Perei
tą savaitę surengė Šv. Onos 
draugija, o šią savaitę Moterų 
Sąjungos kuopa. Parapijai pa
daro nemažai pelno.

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

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

753 Broadvvay 

Tel 90U 3129, So. Boston,

Po mišių parapijos salėj įvy
ko metiniai Komunijos pusry
čiai, buvo laikomas susirinki
mas ir liko išrinkta nauja val
dyba 1942 m. Sveikiname Soda
licijos dvasios vadą kun. Anta
ną Dubinską ir linkime naujai 
valdybai pasisekimo Katalikiš
kos Akcijos darbe.

NUOTRUPOS

Maskevičiūtė Zofija, Matulio- Pirmadienį, vasario 2 d. labai 
nytė Olga, Mažeikaitė Mari jo- kukliai buo palaidotas a a. Ka- 

Velionis buvona, Miliauskaitė Genovaitė, Na-( zimieras Valaitis 
gėlytė Ona, Navagrackaitė Juo- vienų vienas. Mirė miesto ligo- 
zapina, Nemuraitė Marijona ninėj. Laidotuvės buvo begalo 
Nemzek Mrs. Elena, Norkifitė liūdnos. Nebuvo nei vieno paly- 
Bronislava, Norkiūtė Marijona, dovo į kapus, nebuvo net kam 
North Mrs. Ona, Pakalniškienė karsto nešti, graborius turėjo 
Aldona, Palovytė Aldona, Palo- surasti savo žmones. Tačiau bu-

Pn ,)ln„, ržrl 1
reta,

Mirė pilnai
Paulonytė Pranciška, Pe-j aprūpintas visais bažnyčios sa- 

čiulytė Eleanora, Petkiūtė Ona, kramentais ir apturėjo pilną 
Petrikiūtė Ona, Petrikiūtė Ele- bažnyčios patarnavimą. Lai ii- 
anora, Petrikiūtė Uršulė, sisi Viešpaties ramybėje! 
Pietsch Mrs. Anelė, Preibytė Slmkiai žydų Sinojaus
Elžbieta, Raysinger Mrs. Elena, ,igonin5je EIŽbieta Mickevi{ie.

Sonija, Paulonytė Marga- vo geras žmogus

Remeikytė Julija, Ružinskaitė 
Marijona, Šalkauskai tė Elena,
Šernauskaitė Magdalena, Šilin- 
skytė Viktorija, šimkevičiūtė 
Darata, Šimkevičiūtė Eleanora,
Stephenson Marijona, Straz- _ . .. , - ._ , o* j Remkite tuos profesio-dauskaite Marcele, Straadaus- naIus biznieriu^ 
kaitė Stanislava Štreimikytė sav0 skelbimais remia 
Anastazija, Valčeskaitė Lelija, “Darbininką”.
Vyšniauskaitė Albina, Wille 
Mrs. Veronika, Willman Belva,
Wooley Mrs. Lelija, Zableskytė 
Emilija.

VALDYBA 1942 METAMS 
Akelaitytė Marijona, Pirmi

ninkė ; Maskevičiūtė Marijona, 
vice-pirm.; Budelytė Adelė, raš
tininkė; Vyšniauskaitė Albina, 
raštininkė; Biežytė Janina — 
iždininkė.

nės. Reiškiame užuojautą jos 
susirūpinusiam vyrui, sūnui ir 
dukteriai. Linkime ligonei vei
kiai pasveikti.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8696
Llmoelnal dėl vlaoklų reikalų

Sv PimncišKnus

VARPELIS

Vasario 8 d. įvyks Lietuvių 
Katalikų Federacijos skyriaus 
susirinkimas tuoj po pamaldų. 
Kviečiame visus narius daly
vauti, nes yra svarbių reikalų. 
Taipgi turėsime išrinkti atsto
vus į Katalikų Seimelį, kuris į- 
vyks vasario 22 d., Lawrence, 
Mass.

Iš šios kolonijos jau daug lie
tuvių jaunuolių yra Jung. Vals
tybių kariuomenėje. Dar dau
giau yra pašauktų tarnybon. 
Jau keletas išėjo iš parapijos 
choro.

Sausio 30 d. po ilgos ligos mi«

Magdalena, Čaplinskaitė Ona, 
Cavaselis Marijona, Česnaitė E- 
velina, čučulytė Darata, Garpš 
tienė Aldona, Garvytė Ona, 
Garvytė Rūta, Gasiūnaitė Ade
lė, Giknytė Ona, Ivoškaitė Ma 
rijona, Jasaitytė Ona, Jurkštie- 
nė Emilija, Kernan Mrs. Lelija, 
Keidošiūtė Anelė, Keidošiūtė 
Dolores, King Mrs. Ona, Komi- 
sar Mrs. Bronislava, Letkaus- 
kaitė Lelija, Lietuvnikaitė Ele
anora, Lukošaitytė Magdalena, 
Lukoševičiūtė Elena, Lukoševi- 
čiūtė Olga, Makarauskaitė Va
lerija, Mandravickaitė Eugeni 
ja, Mandravickaitė Leonora, 
Mašinskienė Juozapina, Maske
vičiūtė Anelė, Maskevičiūtė 
Marijona, Maskevičiūtė Ona,

rė Adomas Blekaitis, 58 m. am 
žiaus. Palaidotas vasario 1 d., 
3 vai. po pietų iš Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčios pa
rapijos kapuose. Kun. Dr. A. 
Bružas palydėjo į kapus ir at
kalbėjo maldas. Laidotuvėse 
patarnavo laidotuvių direkto
rius Kazys Kazlauskas.

Staiga susirgo p. L. Zapėnie- 
nė. Nuvežta ligoninėn.

p. M. Krušienė namuose pa
slydo ir nusilaužė ranką. Vaclo
vas Mikelionis jau kelintas mė
nuo kai serga, p. Karosas, LDS 
narys, irgi buvo sunkiai susir
gęs. Linkime visiems pasveikti 

Dzūkelis

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 Lietuves 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. Pranciškaus Varpelis
1538 MagnoUa SU Pittsbūrgh, Pa.

-r*



Penktadienis, Vasario 6, 1342 DARBIM1NKAS
>< T-

VIETINES ŽINIOS
1
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ZINUTĖS

Vas. 2 d., miesto ligoninėje, 
mirė, pusę metų pasirgusi, Liu- 
dvysė Knuipienė (Šidlauskai
tė) , 53 metų, gyv. 180 H St. 
Paėjo Kuršėnų parapijos. Ame
rikoje pragyveno 28 metus. Pa
liko vyrą Leoną, dukterį Liud- 
vysę, sūnų Albertą ir du broliu. 
Laidojama su šv. mišiomis iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, 9 v. r., 
vas. 7 d., Naujos Kalvarijos ka
puose. Pašarvota pas graborių 
J. Kasparą.

A+ A

Vas. 3 d., po vakarinių pamal
dų įvyko paskutinis Lietuvai 
Gelbėti koncerto komisijos su
sirinkimas. Visi susirinkę buvo 
patenkinti koncerto, iki šiol, 
ruoša. Iš tikietų dar šimtinė įė
jo. Rėmėjais tąpo: Antanas Le-
mežis, Irena ir Gertrūda Jūrė- . . .....
naitės ir Juozas Savickas. Po- -**0* .«

parapijos naudai uzgavenmį

liudyta smįupiene,
gyv. 1&Q H St., So. Bosto
ne, Leono J. Kųiupio žmo
na, mirė vasario 3 d. š. m. 
Laidojama iškilmingai iš 
Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčios šeštadieni, 
vasario f 4., 9 vai- rytp.

A- a. Įnudvika Kaupienė 
buvo LDS 1 kp- narė nuo 
1926 m. ir “Darpininko” 
skaitytoja-

LDS Getras į? Į-mos 
kuopos valdyba raiškia gi
lią užuojautą p- teopHi J 
Kniupįųį, O velionei lai 
Dievulis suteiktą aipžiną 
ramylįg!

gos bateą. Hanęlasi jai
daug {fetarėjų, kurte spiria ją 
specializuotis dainavime. New 
Yorke, ji lavina savo puikų bal
są ir jai sekasi. Viešai dainuoja 
lietuviams ir amerikiečiams. 
Stoja dainininkių kontestan. 
Gauna pirmenybę. Toliau va
žiuosiu laimės ieškoti.

Važiuoja Europon. Keliose ša 
lyse mokosi ir koncertuoja. Iš 
sivysto į pirmaeilę artistę.

Svetimieji pripažįsta jos ta
lentą. Berlyno operoje gavo 
vietą ir dirbo ten labai sėkmin
gai. Ten jai gera ir pelninga.

Bet jos jaunoje širdyje gau
džią balsas: “Leiskite pas sa
vus”. Dar labiau, kad ji nujau
tė karą tarp Amerikos ir Vo- 

Į kiątįjos. Skubiai, panešdama 
' nuostolius, rizikuodama ateitį,

nia B. Cūnienė pasišventusi ti
kietų kontrolierė pranešė kad, 
tikietų neišparduotų dar yra 
užtektinai reservuotų ir nere- 
servuotų. Ji taip pat pasiaukoja 
būti su tikietais, sekmadienį, 
po visų šv. mišių, salėje po baž
nyčia, o nuo 2:30 vai. p. p
Jordan salėje, tikietų ofise. jorcĮan Hali, Bostone. Jame dai- 
Nuo jos, prie langelio, bus gali- nuos {įetuvaitė operos daininin- 
ma pasipirkti ir vakarienės bi- kė p A Stoškiūtė. Koncertan
“etą- į kviečia jo tikslas — pelnas Lie-

Tuojaus po koncerto, kas no- tuvaį gelbėti, dalyvavimas vy
rės, galės važiuoti į Boston City rų kv.arteto> dviejų garsių pia.
Club, 14 Somerset St., Bostone. nįstUi patį koncertinė salė, bet 
Ten, 6.30 \alandą, prasidės va*, labiausiai kviečia pats artistės

vakarą, būtent: vasario 15 d. 
Verbų sgkipądienįs pavestas

Tėvų Marijonų parengimui.

grįžta, praeitą rudenį, į savąją 
Ameriką — pas motinėlę.

Bostoniečiai pirmi kviečia 
artistę pasidarbuoti saviš 
£įąms- Bostone ji pirmą kartą 
kaipo tarptautinė dainininkė 
pasirodys. Nuo šio pasirodymo 
priklausys jos ateitis. Tai svar-’

Kviečia | Koncertą
Sekmadienį, vasario 8 d., 3:30 

•<val. p. p., įvyksta koncertas.

karienė pagerbti artistę Stoš- 
kiūtę. Vakarienės kaina $1.50.

bu!

šis artistės Bostonąn atsilan
kymas savaimi kviečia visus a- 
pylinkės lietuvius ateiti į Jor
dan Hali kitą sekmadienį. Ar
tistė grįžo pas savus. Nori dar
buotis namie. Nori darbuotis 
saviškiams. Pas tėvus, gimines 
ir tautiečius ji grįžo parodyti 
ką jį išmoko kitur. Už tai ji dai
nuos įvairiomis kalbomis. Ji— 
lietuvaitė rodys savo išvysty
tą talentą pasauliui per mūsų mą 
Lietuvai gelbėti koncertą. Ji — 
lietuvaitė, savo šiuo Bostonan 
atsilankymu kviečia mus visus 
į koncertą ir per šį koncertą ji 
beldžiasi į duris Amerikos dai
nininkių arenos. Lietuviai, pri
imkime lietuvaitę, operos daini
ninkę taip tinkamai ir tūkstan
tiniai. Ji nori dirbti tarp savų
jų. Padėkime jai. F.

Stoškiūtės atsilankymas.
Kiek metų atgal, Worcestery

Prašoma, kiek galing, iš anksto ,aug0 mergaitė, kurios vardas
įsigyti vakarienės tikietus. Į šį 
miesto viešbutį reikiaz- įeiti iš 
Asbburton St. Vakarienės ti
kietų kontrolerė yra ponia D. 
A. Zaletskienė.

Paprastai Šv. Petro parapija 
turėdavo gavėninį parengimą. 
Sį metą, kaip girdėti, vietoje 
gavėninio parengimo, seserys

DAKTARAI

buvo Apalionija Stoškiūtė. Pa
rapijos vasarinėje mokykloje ji 
gerai mokėsi Lietuvių kalbos, 
daineles ir katekizmą. Prie ma
žųjų choro ji priklausė. Jame 
giedojo, dainavo. Šv. Kazimiero 
parapijos didžiamjame chore 
ji parodė turinti dainininkės 
talentą, kuriuo reikia naudo
tis.

Ji eina į mokslus ir prie pro-

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

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

(pagal sutarti)

IVAIROS SKELBIMAI

Tel. TROwbridge 6330

• Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Uetuvte Sytytajas
278 HARVARD STRgįf 

gampaa Inman artj Central

J

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

1^. Kirkland 7119

Mne Luzgfa,Mk
(Lietuvė gydytoja)

<00 Broadway,
©iRibridg*, Mas*.

(Cukrinis Kareivis)

Yra visiškaj skirtingas 

vąidinimąs muzika ir 

romansu!

Tikrybėje yra 

trikampis tik 

dyiem pusėmis! 

pavydus vyras 

nuduoda karštu 

meilužių esąs

su

spėti

pagali

ir kiekvienas gali 
ar jis ją prigauna, 
ar ji prigauna jį

U
Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

U7 Broadvvay
So. Boston rMass.
OFISO VAtANDOS:- 

9^9 rytelį? yal. vakar,

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

NAUJAS

NHSON

fotar Persttfc i 
STATE 10RPHEUM

MUKO maut FUND
CcmbintF of American Red CrOSS Greoier Boston Community Fund,

local Sdtfceh and Saiiocs Committee United Service Orsoniiarions.

GiįUTEK BOSTON

DĖKOJA Už 
KALENDORIUS

Koncerto Džiaugsmai 
Ir Skausmai

Didžiausias džiaugsmas Lie- prikelti ir kurti naują Lietuvos 
tuvai Gelbėti operinio koncerto valstybę”.
rengime yra tai visos apylinkės Kiti užmeta, kad koncertas 

i kunigų nuoširdus kooperavi- ruošiamas mieste. Iškila bei 
Į mas. Visi gerbiami kunigai kle- viešas pasirodymas į svetim- 
bonai ir visi gerbiami kunigai taučius gerai veikia. Todėl mes 
vikarai uoliai remia nepapras- matome aiškias ir demonstra- 
tą koncertą. Jiems tikrai pri- ei jas. Sutraukti tūkstantinę mi- 
klauso garbė jo pasisekimo. nią į koncertinę salę yra savai

mi nemažas pasirodymas. Pri
dėk pirmą pasirodymą operos 
artistės lietuvaitės, jaunimo 
pageidavimus ką nors didesnio, 
sudaromą ypatingą sąjūdį, ir
pamatysi, kad gerai.

Užmeta, kad salė nežinoma.

bendradarbis, buvęs filminin- 
kas J. K. Milius iš Los Angeles, 
Calif. už kalendorių prisiuntė 
$1.00.

Ačiū visiems už paramą ir 
nuoširdumą.

• Jonas B. Kecerauskis iš E.
St. Louis, III. dėkoja už kalen
dorių ir siunčia $1.00 spausdi

P-nia M. Veizgalienė iš Cam
den, N. J. rašo: “Nuoširdžiai 
dėkoju už gražų man prisiųstą 
kalendorių ir siunčiu lėšoms pa
dengti $1.00.
• A. Gudelauskas iš Grandby,

Conn. rašo: “Labai širdingai nimo išlaidoms padengti

Užuojauta
Šv. Vincento de Paulio draugi

ja, Šv. Petro lietuvių parapijoj, 
mirus jos ilgamečiam ir nuo
širdžiam iždininkui, a. a. Vin
cui Kališiui, reiškia gilią užuo
jautą nuliūdusiai velionio šei
mai: p. Barborai Kališienei, sū
num — Vincui ir Albertui ir 
dukterei Evelynai.

K. Šidlauskas,
Šv. Vincento de Paulio

Draugijos Pirmininkas.

ŠV. POVILAS—TAUTŲ 
APAŠTALAS

dėkoju Tamstoms už prisiunti 
gražaus sieninio

J
j • B. R. S. iš Worcesterio rašo:

‘ Man kalendorius laoai patin 
ka ir už jį labai dėkoju. Prašau 
priimti $1.00 išlaidoms padeng
ti.

kalendo
riaus. Iš tikrųjų, dai tikrai pui-! 
ki dovana. Šiuomi siunčiu $1.00 
kalendoriaus lėšoms padengti”.
• Martinas Benevičius iš New 

Haven, Conn. už kalendorių at- • Vincas Rutkaitis iš Pater- 
siuntė $1.00 ir rašo: “Tamstų son, N. J. rašo: “Gavau kalen- 
prisiųstas kalendorius tikrai vi- dorių, ačiū. Prisiunčiu $1.00 už 
sus užimponuoja. Jis patinka kalendorių, kuris yra tikrai 
nevien man, ' bet kas tik jį pa- vertas dolerio”.

• Ona Anderlionis iš Phila. 
Pa. rašo, kad kalendorius labai 
patinka. Ji prisiuntė $1.00 
spaudos reikalams.
• “Darbininko” bendradarbis 

p. V. Greičius iš Cleveland, O. 
kalendoriaus spausdinimo lė
šoms padengti prisiuntė $1.00.

mato — jis patinka visiems”. 
• “Darbininko” nuolatinis

ĮVAIRUS skelbimai

Oueen Ann Laundry
7-11 Ellery St..

So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923' -* • « - *' •
Skalbiame visokius skelbimus 

Pajimame ir pristatome 
į namus dykai.

Didelis džiaugsmas kyla iš 
vyrų kvarteto, vadovybėje, ar
tisto Rapolo Juškos, ruošos. Dr.
J. Antanėlis. A. Barauskas, p.
Juodaitis ir pats vedėjas pa
švenčia daug laiko, sveikatos ir
lėšų, besiruošdami koncerto

. T. , . ....... . Nieks jos nesurasiąs. Lietuvisprogramai. Jie taip giliai širdyj J. ... , j randa Floridą, Kaliforniją. Pi-jaucia Lietuvos reikalus, kad
• . .... .. lipinus, Australiją, Aziją ir A-nieko nereikalauja is rengimo

komisijos gaidoms, nei kitiems frik* Dabar * nesuras 
reikalams. Ponas Juška net pia- Amerik°> garsios New Eng-

• 4. : u xt- - land Conservatory of Music.mstm atidirba. Visuomene ne- J
. • -»- -• •« *- Huntington Ave. ir Gainsboroturėtų pamiršti šių pasisvente- ®
j. St., Boston, Mass., kur randasi

mūsų koncerto puikioji salė —
Daug džiūgėsio priduoda Dar- Jordan Hali Nesąmonė! 

bininkų Radio ir laikraštisa „ , . , „ , Dar užmetama, kad lietu-Darbmmkas , kur plačiausia . , .. , , , . .1 viams per didelis dalykas toks
ispopuliarizuojamas ruošiamas .... o, lL , . ,, parengimas ir prirengimas. Sa-koncertas. Darbininkas ir . ,4T . , - •ko: -Lietuviai nori taip sau 
Darbininkų Radio neturėtų būti ... , ... .„ . ,* bile kur sueiti, išsigerti, pašok- 
pamiršti rengėjų, visuomenės m tj jr gana„ Pastarųjų klausy.

r darni mes Lietuvai nepagelbė-
Randame patenkinimo .r su- tume Taigj pasidarbuokime> 

raminimo koncerto sunkioje kad kodaugiausiai rastusi tate.
ruošoje iš veikiančio komiteto, ,igenti4kų lietuvių ir 
atsidavusio darbui: iš pirminin- tų mjnimą puf).nią salę 
ko adv. Ą. Jankausko, tikietų Tada vW užmetimaj bus pa. 
kontrolerės ponios B. Cūnienės; laWoti taikomj erškMiai ren. 
iš tikietų pardavėjų ponių Gai- g6jams atbuks 
lienės, Petreikienės, Namaksie- ___________

Kvieslys.

Sekmadienį, Kovo-March 1 d., 
š. m.. 3 vai. p. p., Šv. Petro par. 
bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
So. Bostone, Amžinojo Rožan-i 
čįąus ir Moterų Sąjungos 13-ta 
kuopa rengia judohaųosius pa
veikslus. Paveikslus rodys Kun. 
Kazimieras Jenkus- Paveikslai 
bus rodomi — ŠV. POVILAS— 
TĄUTŲ APAŠTALAS.

Brangus skaitytojau, jeigu 
nori valandėlę rimtai praleisti 
sekmadienio popietį, užeik į šią 
judamų paveikslų vietelę ir ten 
rasi tikro malonumo. Ten pa
matysi didžių darbų apaštalą ir 
ten rasi tikro sustiprinimo savo 
dvasiai. Tai dvasiška puota, ku
ri reikalinga kiekvieno sielai ir 
kiekvieno gyvo žmogaus veiki 
mui.tikras paveikslas, kad su 
didele kantrybe ir pasišventimu 
žmogus nugali visas kliūtis, ku
rios guli, paprastai, skersai jo 
žygiuojamo kelio į siekiamus 
idealus. Kun. K. Jenkus labai 
ryškiai ir vaizdžiai perstatys, 
taip kad jokio paveikslo neliks, 
neprabėgs pro tavo akis nesu
prasto jo gilios rimties. Taigi 
kovo 1-d., 3 vai. p.p., visi J baz* 
nytinę salę dvasiškai puotai.. J.

Re*. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian fumiture Co.
MOVERS— 

insured and 

Bonded 

■ oeai A Long 

Ototanoe 

Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-OIL

Telephone 
80. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Paisome visokių lšdirbysčių auto 
mobiliu*. Taisymo ir demonstravl

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. Sth St..
SOUTH BOSTON, MASS.

Trečloks1Joe. Kapočlūnas Ir Pe 
r.1 . " fei-tnir-ka

Gavo Padėkos Laišką
Dr. Pr. Galinis, prieš Kalėdas 

asmeniai parinko iš kaikurių 
vietos lietuvių pinigų ir viso 
surinkęs $40.00 su aukotojų pa
rašais pasiuntė anglui rašyto
jui Ernest John Harrison’ui į 
Londoną, kurs 1922 metais yra 
parašęs ir išleidęs puikią knygą 
apie Lietuvą, vardu: “Lithua
nia: Past and Present”, o dabar 
atsidūręs sunkioj ekonominėj 
padėty. Dabar gavo iš p. Harri- 
son’o padėkos laišką, kuriame 
prašo kiekvienam aukotojui as 
meniai iš širdies padėkoti jo, 
jo žmonos ir jų dukrelės Aldo
nos vardu už šią paramą. Tai e- 
sąs dar vienas įrodymas nepa
prastai puikios lietuvių būdo y 
patybės. Jo praleistieji 20 metų 
tarp lietuvių esąs smagiausi jo 
gyvenimo metai ir džiaugiasi, 
kad galėjęs ir gal galęsiąs dar 
pasidarbuoti dėl savo antrosios 
Tėvynės Lietuvos.

Prisimena ir apie dabartinį 
karą su Japonija. Savo jaunys
tę praleidęs Japonijoj todėl ja
ponus gerai pažįstąs ir jau se
nai esąs parašęs ir išleidęs kny
gą “The Fightong Spirit of Ja- 
pan” ,todėl japonų užpuolimo, 
kokį jie padarė Gruodžio 7 d. 
senai tikėjęsis ir reikią didelių 
pastangų jį nugalėti.

Be anglų kalbos p. Harrisonąs 
vartojąs japonų, rusų, vokie
čių, prancūzų ir lietuvių kalbąs 
Kad p. Harrisoifas nuoširdžiai 
yrą lietuvius pakylėjęs paroiįj 
tas faktas, kad savo vienintelę

nės, p. S. Griganavičiaus, pane
lės D. Kiburytės ir kitų; iš au- 
kuotojos ponios Svilienės ir ki
tų; ir iš visuomenės prietelingo 
atsinešimo.

Dėl tų visų linksminančių 
faktorių galima tikėtis koncer
te gausios ir ramios audijenci- 
jos ir rimtos Lietuvos reika
lams paramos. Bet rąndasi ir 
skausmų. Šie paeina iš daromų 
užmetinėjimų. į

Pirmas neprotingas užmeti
mas yra tai tas, kad Lietuvai 
pagalba būk dabar esanti ne
galima ir nereikalinga. Maža- 
matąs žmogus! Kariaujančios 
šalys jau daro projektus apie 
pasidalinimus grobiu. Lietuvos 
visi nori. Jei dabar mūsų visuo
menė nesidarbuos nepriklauso
mybės atgavimui ir nekels rei
kiamų fondų, ji paliks, kaip ū- 
kininkas rudenį, kurs pavasarį 
nesėtų, arba kaip tos neišmin
tingosios panos, kurios nepasi
ėmė su savimi žibalo savo žibu
riui. Po pietų šaukšto nebereik.

Šiuo klausimu “V-bė" rašo 
šitaip:

“Vėliausiuose pranešimuose 
iš Londono sakoma, kad nuo 
šėlstančios Europoje šiltinės e- 
pidemijos daugiausiai nukentė
ja Baltijos valstybės, žinoma, 
jų tarpe ir Lietuva. Net pabrė
žiama, kad šiandien Lietuvoje 
šiltinės epidemija pasiekusi to
kio laipsnio, kad su ja kovoti 
beveik nėra galimybės. O kas 
bus pavasarį, kada šiltinė pa
prastai siaučia visu smarkumu. 
Galime tik įsivaizdint.

‘Karas Lietuvos ir lietuvių 
tautos kelią nuklojo erškėčiais, 
kokių lietuvių tauta nėra ma
čiusi moderniškame amžiuje, o * ■
kelio galas dar toli.

“Turėdami mintyje tuos ne
paprastus Lietuvos vargus ir 
pergyvenimus, Amerikos lietu
viai ir visų kitų kraštų lietu
viai turi susikaupti ryt dienai, 
kada karo audra praeis ir iš 
pelenų, griuvėsių ir kapų reikės

tV&IROS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšie* 

auksinius ir sidabrinius daiktu* 

TAIPGI IR PATAISAU 

366 West Broadway. 
So. Boston, Mass.

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 tt 

Išgrysuojame 

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Masa

GRABORIAI

i Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Ave.
Tel COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mas*

Jaseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius tt 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Naku 

Koplyčia šermenims Dyka1 
Tel ŠOU Boston 1437

ŠOU 8oston 3960

dukrelę Ldąbar apie 13’m. am 
žiaus) yra-■pakrikštinęs lietu
višku vardu Aldona. A.I.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Zaletskas F^JĘ. Zaletska* 
Graborial ir 8alsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakt) 
Koplyčia šermenims dykai
^NOTARY.^ę .

Tei. ŠOU Boeton 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609



& Penktadienis* Vasario 6^ 1#42|Wir™™v tranai 'j*': 1 A - » DARBININKAS

Rytinių Valstybių Žinios i j «
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NELSON EDDY PLAYS HIS FIRST DUAL ROLE
HARTFORD. COHN.

LIETUVOS, NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS

Buvęs Vilnių Vaduoti sky
rius, o dabar pasivadinęs Lietu
vos Gynimo Komitetas, kurį su- PamineJim4

Taigi brangūs, broliai ir se
sutės lietuviai, minint šią 
mums brangią šventę, mes visi, 
kurių širdyse plaka karštu pri
sirišimu prie mūsų senos tėvy
nės Lietuvos, turėtume sueiti į 

Lietuvos Nepri-
klausomybės ir pasižadėti, kad 
visi išvien dirbsime, kiek galė
sime, pakol ateis laikas ir tie 
nedori barbariški diktatoriai 
bus išvyti iš pavergtų kraštų. 
Taip gi kiekvienas turime pa
sižadėti dirbti dėl šios šalies
apsigynimo nuo priešų.

Vasario 15 d. visi atsilankyki
te į Lietuvių mokyklos svetai
nę, o ten turėsite progos pasi-

daro visos Hartfordo draugi
jos, išskiriant komunistus ir 
Lietuvių Piliečių Klūbą. Pasta
rasis neprisideda gal būti dėl 
to, kad vieni daugiau myli Mas
kvą, kaip savo kraštą, o kitų 
klūbo narių yra užgesę meilės 
ir prisirišimo jausmai prie savo 
tėvynės Lietuvos, nors jie visi 
žino kokioje padėtyje šiandien 
yra Lietuva.

Lietuvos Gynimo Komitetas klaUsyt‘ gerų kalbėlojų ir
.... . žios programos. Įžangos visairengia paminėjimą, Vasario . * ,

/t?, u \ -ik j t • 4. • tv • nebus. Tik bus kolekta lesoms(Feb.) 15 d., Lietuvių Parapi
jos Mokyklos Svetainėje, 329 P en&tl- 
Capitol Avė., 5 vai. po pietų.

» Programa bus graži ir įvairi. „. , . .
v ,. .... Kiek turėjo Komitetas pinigųKalbės ponas Simutis iš New . J r &
Yorko ir kun. J. Bagužis iš Wa- l2de ir kiek .”adarys ateityje

Komitetas nutarė 
dirbti kiek galės dėl šios šalies, 
kad sutriuškinti diktatorius.

terbury, Conn., kuris neperse
niausiai yra atvykęs iš Lietu-

jau nupirko ir toliaus pirks De
fense Bondsus ir aukos Raudo
najam Kryžiui. Korespondentasvos. Teatrališką programos da

lį išpildys Lietuvių mokyklos 
vaikučiai, Seserų prirengti ; 
taip gi gros mokyklos berniu- LAIMĖS VAKARAS PAVYKO 
kų benas, dainuos du chorai: j Vasario 1 d. įvyko vietinių 
Šv. Cecilijos parapijos ir Jauna- sąjungiečių suruoštas laimės 
lietuvių chorai. Lietuvių F. Sa- vakaras, kuris davė gražaus 
bonio Posto Legijonieriai su pelno. Iš šio pelno Sąjungietės 
moterimis rėmėjomis dalyvaus paskyrė $100.00 parapijos nau- 
iškilmingai su savo vėliavovo- jos salės statybai. Taigi vietinė 
mis. Bus ir kitų daug gražių ALRK Moterų Sąjungos kuopa 
pamarginimų tos dienos prog-!pati pirmoji iš visų draugijų
ramoje. įtapo šios statybos Garbės fon-

Brangūs broliai ir sesės lietu- ^k^ pažymėti, kad iš
viai! Lietuva per paskutinius Sąjungiečių kilo sumanymas 
dvejus metus baisiai nukankin- kelti fondą dėl naujų bažnyčios
ta, sutripta ir mūsų giminių bei Iangų įtaisymo.
pažįstamų krauju ir ašaromis Laimės vakarai įvyksta kiek- 
aplaistyta. Dėl kruvinųjų dik- vjeną ketvirtadienio vakarą, 
tatorių kenčia nevien Lietuva,į Valio Sąjungietės! Lai būna 
bet ir visas pasaulis, ir mūsų pavyzdyS jr kitoms draugijoms, 
antroji tėvynė — Jung. Ameri-

HE* BRITAIH, COHH.

kos Valstybės to jų smurto ir 
kraujo praliejimo negalėjo iš
vengti. Štai šiandien mūsų

PASIRUOŠIMAS PRIEŠ 
PUOLIMUS IŠ ORO

Sausio 29 d. šiame mieste į-
draugai ir sūnūs turi eiti šim- vyko “blackout” bandymas. Vi
tais tūkstančiais ir aukoti savo sur šviesos buvo užgesintos, 
gyvybes, kad tik sutriuškinti Tik gatvėse buvo paliktos švie- 
nedorųjų banditų gaujas, ir sos. Visame mieste veikė 1500 
kad įgyvendinti pasaulyje tai- tvarkos palaikytojai - saugoto
ją. _________ J jai. Jie sulaikė visus automobi

lius ir visą judėjimą. Gyvento
jai nuoširdžiai kooperavo. Pra
tybos tęsėsi per 25 minutes.

Yra daug lietuvių tvarkos pa
laikytojų - saugotojų, tarp ku
rių ir lotynų kalbos mokytojas 
R. Matulevičius.

'’hone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

M-G-M’s new musical, “The Chocolate Soldier,’* 
starring Nelson Eddy with Rise Stevens, sensa- 
tional Metropolitan Opera star, offers Eddy not 
only one of his greatest singing opportunities būt 
also his first dual role. Here is the Eddy as the 
whole world knows him.

AND here he is as the Russian singer in the gay story of a jealous husband 
disguises himself as his own love rival in order to tęst his wiie’s faithfulneM. No 
only does Eddy disguise himself with a striking make-up for his role as the t 
Russian, būt he adds further conviction to the disguise by ftngin£bL*_b 
in contrast to his natūrai baritone.______  n ■ ___ __  , ~

Daug pavienių lietuvių perka
bonus. *» - p

Iš visų šiame mieste draugi
jų ir klūbų Amerikos Lietuvių 
klubas yra pirmoje vietoje — 
daugiausia yra pirkęs U. S. 
Defense Bonds. Vadinasi, ir ki
tų tautų organizacijos negali 
pasivyti mūsų klūbo. Tai garbė 
lietuviams. Rap.

WATERBURY. COHH.
PROTESTUOJA

j Žmonės; ypatingai dirbtuvių 
darbininkai, protestuoja prieš 
valdžios patvarkymą, kad ne
valia laikyti automobilių nakti
mis gatvėse. Mat daug darbi
ninkų dirba naktimis dirbtu
vėse ir neturi vietos palikti au
tomobilių. Nėra užtektinai ga- 
radžių dėl visų automobilių.

Nežinia kaip bus ateityje, bet 
kol kas valdžia laikosi savo 
patvarkymo. Automobilių savi
ninkai, kurie nesilaikys jo bus 
baudžiami finansiniai.

susirgo mūsų klebonas kun. M. 
Pankus. Dėl ligos negalėjo lai
kyti šv. mišių. Kleb. kun. Pan
kų pavadavo kun. I. Abromai
tis iš La Salette. Pasimelskime, 
kad Dievulis suteiktų mūsų kle
bonui stiprią sveikatą.

ŽIAURIOS MIRTIES 
SUKAKTIS

Vasario 8 d. sueina 27 metai, 
kaip šioje kolonijoje du pikta
dariai socialistai - bedieviai 
žiauriai nužudė kun. Juozą Žeb- 
rį, Šv. Andriejaus lietuvių par. 
kleboną.

Šios neužmirštamos sukakties 
proga Šv. Rožančiaus draugija 
užprašė šv. mišias už velionio 
vėlę, kurios įvyks vasario 7 d.,
7 vai. ryte Šv. Andriejaus lie
tuvių parapijos bažnyčioje. A- 
teikime pasimelsti ir prisiminti
a. a. kun. Žebrio gražius dar- Vasario 16-tos paminėjimas Xewark. N. J.ą svotas _ vieti-
bus, tuos pamokini .uS, kuriuos! bus pas mus dieną prieš tai, iš- tinig y ^atėjūnas. Tenka pa

ELIZABETH, H. J. I šiai dirbo ir dirba. Priklauso 35 St. Gros Butch Robershavv ir jo 
I metai prie parapijos ir tur būt orkestras.

Vasario mėn. 7 d., vakare į- 
vyks Darbininkų ir Moterų Są
jungos bendras ir draugiškas 
pasilinksminimo vakaras. Bus 
valgių, gėrimų. Kurie myli kor- 

! tavimą galės kortuoti; kurie 
mylės šokti, galės šokti ir taip 
toliau. Visi galės turėti “good 
time”. Vieta — 887 Bank St.

Mūsų kolonija vis daugiau pa-! nebuvo per tą laiką jokio para- Visas jaunimas laukia vasario So. Main St., valgomų daiktų 
sipuošia kariškių uniforma, pa- pijos parengimo, kur ji nebūtų 8 d. šokių. Tikimės turėti jauni- krautuvės ($1.00 Market) ve- 
imtieji kariuomenėn atsilanko darbavusis. Priklauso prie įvai- mo ir iš apylinkės kolonijų. t dejas tapo areštuotas ir nuteis- 
pas savuosius. Ypatingai Kalė- ‘ rių motery draugijų, daug kar- ------------ j tas užsimokėti $50.00 pabau
dų Švenčių proga daug jų matė- ; tų buvo renkama pirmininke. Choras turėjo naujų narių va- dos> uį pardavinėjimą sulphite 
si. Mūsų kolonija daug davė Visos trys dukrelės buvo — kuris buvo sėkmingas. Cho-1 druska apipiltos mėsos, 
kariuomenei narių, nes reta šei- jaunesnė dar tebėra — bažnyti- ro praktikos įvyksta antradie-,

įPR- nio choro narės ir Vvčiu veikė- n^° vakarais, parapijos svetai-;ma randasi kur nebūtų artimes- nio choro narės ir Vyčių veikė Studentas, Vincas J. Stankus
nių ar tolimesnių giminių ka- jos. Jos vyras Mykolas prie pa- neJe- Susirinkimas įvyksta pir- pereitą savaitę pasidavė tamy

kiekvieno mė- bai, Dėdės Šamo laivyne.riuomenėje. Tuomi mes didžiuo-, rapijos priklauso 38 metai ir vi- mą sekmadienį
jamės, kad galime kariauti su. sus žmonos darbus ir šiaip lie- nesi°- Kviečiame visus narius
užpuoliku už mūsų pasirinktą tuvišką veikimą širdingai re- dalyvauti praktikose ir susirin-
antrąją tėvynę. Ypatingai cho- mia. Priklauso prie Šv. Petro ir kimuose. Į Chorą priimami vai
ras nustojo daug narių dėl paė- Povilo draugijos. Buvo daug kinai ir merginos nuo 16 metų
mimo narių kariuomenėn kt.: kalbėtojų. Ypatingai gražiai amžiaus. Gali pr įklausyti ir ve-
F. Puzino, J. Žvirblio, D. Poc- sveikino kun. kleb. J. Simonai- dusieji, ir ne tik galią bet kvie- jo
kaus ir kt. Bet neliūdime, kad tis. Kalbėjo giminės, kaimynai, čiami. Sekantis susirinkimas į- TYS knygutės formoje. Kiek-
choro veikimas nuo to kenčia; kitų kolonijų pažįstami, komp. vyks kovo 1 d., tuoj po sumos, 'iena paslaptis iliustruota pa-
merginos ir senesnieji pasiren- Žilevičius ir kt. Vakaro vedėju parapijos mokyklos svetainėje, i & ^r' narystės "moke^i^la
gę energingiau veikti. buvo K. Bernotas, svočia — Rap. ~ . — —

Kristina Kavaliauskienė

J. Totilas.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO- 
ROŽANČIAUS PASLAP-

įs

jis mums paliko.

BRIDGEPORT. COHH

RIMTAI SUSIRGO 
KLEBONAS

Pereitą sekmadienį, rimtai

BROCKERT’S ’

XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį 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.

Worcester, Mass.
(lt ••«•«««

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Worcester, 5-4336

PHONE 
So. Boston

2271

PAVYZDINGAS LIE
TUVIŲ KLUBAS I

Amerikos Lietuvių klūbo me-

, peiiai. Knygutės kaina 20c. Už- 
isakvmus siuskite: ‘Darbinin
kas”. 366 W. Broadway, So. 
Roctnn. Ma«r.

Vasario 15, šv. Jurgio para
pija rengia Užgavėnių blynų ba
lių parapijos svetainėje, kur 
kiekvienas parapijietis gaus 
progos bendrai užgavėti, gra
žiai ir linksmai laiką praleisti, 
o jaunimas linksmai pasišokti. 
Kleb. kun. J. V. Kazlauskas ir 
rengėjai kviečia visus atsilan 
kyti į šį Užgavėnių BALIŲ. Vi 
si dalyvaukime.

T. M. vakarėse. Bus svarbių kalbėto- žymėti kad jie lietUviškos
jų ir didelė programa: vaidini- spaudos rėmėjai, skaito keletą tiniame susirinkime išrinko
mai, deklamacijos, įvairių cho- lajkraščių. Nenuostabu, kad at- naują valdybą iš šių narių: —
ro kombinacijų ir kt. Įžangos silankė daug žmonių ir sunešė pirm. Juozas Valikonis; vice-
jokios nebus. Komitetas kviečia daug dovanų. Šeimininkėmis pirm. — Simonas Ambrozas;
skaitlingai lankytis, kad prisi- įuvo artimos draugės, ku- fin. rašt. — Matas Kristopanis;' ROSSE Tabs be mokesUes ir ob-
minti tą mums brangią dieną ir rįų pavardžių dėl vietos stokos prot. rašt. — Vincas Mikolaitis:; virtCdvidSimt°
aptarti 24-rių metų liūdną su- n-ra gaIima išvardytL Rap, 
kaktį. Kieno .irdyje plaka lietu
viškas kraujas ,tie visi yra už
prašomi. Programoje dalyvauja 
netik choras, bet ir kiti įžymūs 
kolonijoje vaidintojai, kt.: J. 
Budrius, D.-* Petručionis, R.

AMSTERDAM. H. Y.
Vasario 1 d. įvyko Šv. Kazi

miero

DYKAI PAGALBA HUO 
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslūs; jei užeina skausmai 
oro permainose, patariam jums ban- 

bs be mokesties ir ob- 
• iamos tūkstančių per 

, . . metų, gavimui greito
ižd. — Jurgis Zaska; trustistai: ilaikino Paliuosavimo skausmų Reu- 

matizmo, Arthritis, ir Neuritis
Vincas D. Redding ir Juozas ši-, DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 

I Jeigu niekad nenaudojote ROSSE
maustas. , Tabs. prašom jus BANDYT juos__ iš-

IŠ atskaitos paaiškėjo, kad; bandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
... . - ! jums pilno dydžio pakelį—sunaudo-klubn buvo geri pereiti metai. kite 24 tabletes dykai. Jei neduos 

greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis ir 
to pakelio žema kaina, grąžinkit ne-

Nutarta pirkti U. S. Defense 
už $5,000.00. Pernai

Parapijos kolektoriai pasiliko 
ir šiems metams tie patys: J.
Masaitis, A. Klimaitis, J. Moc
kevičius. J. Šerkšnius, J. Minai- ną pagerbti. — 
ga ir p. J. Baltrušaitis. Kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas džiaugia
si jais, kad sutartinas ir geras 
rimtas darbas gerai eina para
pijos gerovei.

Parapijos choras su nauja 
valdyba pradėjo savo darbuotės 
metus. Manoma, kad bus sėk
mingas darbais ir naujais cho
ro nariais. Choras ir choro ve
dėjas A. Stanišauskas kviečia 
ir iš kitur atvykusį jaunimą ir 
būvusių chorų narius prisidėti 
prie parapijos choro ir kartu 
darbuotis. Čionai yra jaunimo' 
iš Penn, kurie tik atvyksta ir 
tuojaus į chorą įstoja, bet yra 
iš New Jersey, ir Brooklyn. N. 
Y., kurie nepasirodo. Kviečia
mas jaunimas į jaunimo drau
gijas, o ypač choristai į chorą.

parapijos choro susirin-/Bonds
Džiovelienė, X Bagočius, Lise- kimas. Nutarė ruošti šokius'klūbas taip pat pirko už S5.000.I pin^

vičius, M. Beržanskis, E. V iš- vasario 8 d. vakare, Amerikos Patartina ir kitoms draugijoms Į dą ir adresą j: 
niauskas. Visi dirba iš širdies. Lietuvių svetainėje. 17 Liberty pirkti U.S. Defense Bonds. 1 2708 w.^aX“f Ave%Dhi£g£ni. 
kad tik tą brangią lietuviui die- —------------------------------------------------------------------------------------------------------— ------- ---------- -——

Draugijos viena po kitai per
ka DEFENSE BONDS, kitos 
rengiasi prie parengimų Raudo
najam Kryžiui. Įsai tik kuo g-a~Uj-„;7 
Įima Amerikos Valdžią paras
ti. O

Mūsų kolonijoje tiek parengi
mų įvairioms šeimų sukaktims 
yra, jog sunku būtų visus su
žymėti. Tas jau beveik virto pa
pročiu ir vienų kitiems užsiva- 
rinėjimu. Tarp daugelio paren
gimų šiomis dienomis buvo vie
nas tokių, apie kurį reikalinga 
parašyti: Mykolas ir Izabelė 
Lukšiai šventė 35 metus savo 
vedybinio sugyvenimo. Tą pa
rengimą surengė jų dukerys: 
Teresė Demboski, Mildred Za- 
lepugas ir Ona Lukšiūtė. Joms 
padėjo kaltininkės seseris: A- 
gota Kašėtienė ir Eva Vaičiule- t
vičienė. Svečių prisirinko kele
tą šimtų, Matyt p. Lukšienė yra 
nenuilstanti veikėja kolonijoje. 
Nebuvo atsitikimo, kad ji kur 
nors paprašyta viešam darbui 
pasidarbuoti būtų atsisakiusi. 
Ar tai draugijų labui, ar tai pa
rapijos, Lietuvos .mokyklos ar, 
kur kitur. Vięur kuoširdingiau-į

. z:,.;..,.< % '38 T i

Užmiršk Savo 
SUribelę, Bandyk 

Kessler s»
jo Skonys yra 

švelnus <r 
malonus

KE8SLERS PRIVATE BLEND — A BLENDED VVHISKEY. 75% Grain NeutraT Spirfts 85 Proof
Julius Kessler Distilling Co.. Incorporatcd, Baltimore, Md.; Lavvrenceburg, Indiana.




