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REGISTRACIJA

Sekmadienį ir pirmadie
nį, vasario 15 ir 16 dd. 
Jung. Valstybėse įvyks 
naujokų registracija. Re
gistruotis turi visi, ku
riems suėjo 20 metų gruo
džio 31 d., 1941, arba prieš, 
ir kuriems vasario 16 d., 
1942 m. dar nesuėjo 45 m. 
amžiaus, ir kurie iki šiol 
dar neužsiregistravo.

Registracija sekmadie
nį, vasario 15 d. įvyks nuo 
9 vai. rytą iki 5 vai. po pie
tų, o pirmadienį, vasario 
16 d. įvyks nuo 7 vai. rytą 
iki 9 vai. vakare.

Registruotis turi visi, pi
liečiai ir nepiliečiai.

Registracija bus papras
ta. Nebus smulkmeniškai 
klausinėjami, nei fiziško 
egzaminavimo, o tik rei
kės atsakyti 9 paprastus 
klausimus, būtent: 1. Jūsų! 
vardas, pavardė; 2. Gyve
nimo vieta. Į šį klausimą 
reikia labai atsargiai atsa
kyti. Reikia paduoti tikrą 
gyvenimo adresą, o ne ki
tokį. 3. Susirašinėjimo a- 
dresas, jeigu yra kitas nuo 
gyvenimo vietos. 4. Tele- 
phono numeris. 5. Tele- 
phono numeris. 5. Jūsų 
metai amžiaus. 6. Gimimo 
vieta. 7. Vardas, pavardė 
asmens, kuris visuomet 
žinos tavo adresą. 8. Jūsų 
darbdavio vardas, pavar
dė ir adresas. 9. Jūsų dar
bo vieta.

Atsakęs į visus klausi
mus, turėsi pasirašyti sa
vo vardą, pavardę ant re
gistracijos korčiukės, ir 
po td registruotojas tau 
išduos su savo parašu re
gistracijos korčiukę, ku
rią turi visuomet su savim 
nešiotis.

Jeigu abejoji ar tau rei
kia registruotis, ar ne, tai 
pasiklausk registravimo 
viršininkų.

Kaikurie iš užsiregistra
vusių bus pašaukti karo 
tarnybon, o kiti bus palik
ti dirbti apsigynimo dar
bus šioje šalyje.

Visi, kurie tik yra regis 
tracijos’ amžiuje, turite 
registruotis vasario 15 ar 
16 dienomis. Jeigu kuris 
serga, tai praneškite re
gistracijos viršininkams, 
ir pas ligonį ateis regis
truotojas ir užregistruos. 
Nei vienas negali išsisukti 
nuo registracijos.
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16 Vasario
Ntplevėsuos kaip būdavo trispalvė 
Ir aikštėsna jau nesirinks ninia...
Lyg slibinai, tarytum devyngalviai 
Žiauriais nagais užgniauš mums krūtines.

Užgniauš, kad apmaudos neprasiveržtų, 
šešioliktą Vasario minint švęst. 
Nesutalpinančiai krūtinėj keršto 
Šiandieną Lietuva, tau sunku kęst.

Bet tu save sutramdyti mokėjai — 
Nelaimėse vis išdidi buvai 
Ir vilties kupina šventai tikėjai,
Nesižavėjai svetimais dievais...

Žinau, tau užvirė tulžis ir kraujas 
Akivaizdoj tiek išgamų sūnų.
Bet nešk kantri ir šią nelaimę naują 
Sunkios vergijos vieškeliu senu.

Tiktai, lyg Nemunas prieš varant ledą, 
Ramiai tikėdama sukaupk jėgas —
Ateis diena, ir tu atgausi žadą 
Ir tavo galios priešai nusigąs!

Ateis diena — patvinusi, neši, griausi 
Ir visą dumblą.šluosi į krantus!
Tau atsivers, kaip krištolas tyriausis 
Gyvenimo akiratis platus.

Iš šios nelaimės tu sveika pakilsi 
Ir eisi vėl jauna, graži, drąsi.
O mes liuosybę dar labiau pamilsim 
Ir būsime, kaip buvome laisvi!

Suplevėsuos, kaip būdavo, trispalvė 
Ir aikštėsna vėl susirinks minia — 
Sutraiškinsime šliužą devyngalvį.
Kur šiandie graužia mūsų krūtines.

J. V. Iškelia Naujas Japonų 
Klastas
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PENKTADIENIS (Friday) VASARIO (February) 13 D.. 1£H2 M.

Japonai įsiveržė Į Singapore
4 t I

Singapore, vais. 12 — Ja- Prancūzams esą pavesta 
ponijos kariuomenės da- paveikti Amerikos pramo- 
lys įsiveržė giliau į Singa- nininkus, kad jie dirbtų 
pore salą ir gręsia ją visai dėl taikos.
užvaldyti. --------------

Anglijos kariuomenės [g Glldrdia Pasitraukė
pajėgos yra silpnos, netu- ---------
ri tinkamų ginklų priešus VVashington, D. C., vas
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Amerikos Kariuomenė Atmuša 
Japonijos Puolimus

Filipinų Salos, vas. 12 — kilo gaisras. Liepsnos apė- 
Amerikos kariuomenė' mė visą laivą, 
narsiai atsilaiko prieš Ja- Gaisras galutinai buvo 
ponijos puolimus.

Karo vyriausybė
užgesintas, bet laivas pa- 

prane- virto ant šono, ir sakoma,
sutikti. Pati Anglijos vy- 12 — Praneša, kad Civili- ša, kad nors priešas nuo- kad praeis keli mėnesiai 
riausybė Londone neturi nės Apsaugos direktorius, latiniai mėgina giliau įsi- laiko iki jis bus pataisy- 

; vilties, kad Singapore bū- New Yorko miesto may o- veržti į Filipinų salas, jo tas. Gaisro priežastis dar 
tų kokiu nors būdu išgel- ras La Guardia atsistaty- pastangos nueina niekais, nežinoma.
beta. dino iš diretkoriaus parei- nes Amerikos kariuomenė . ~ a»~~j r ,

Japonai užėmė jau salos gų. ir oro Jėgos tvirtai atšilai- Japonai TUOla UlanOŲ OdldS
svarbiausias dalis, van- Civilinės apsaugos rei- ko prieš visus puolimus 
dens reservarus ir maisto kalus tvarkyti pavesta 
sankrovas. Anglijos žmo- Landis’ui.

‘ nes nepatenkinti vyriau-
sybės tvarka, kad pirmiau Draudžia Vartoti Skardines
nesutvirtino savo pozici
jų Pacifiko pakraščiuose.
Iki šiol Anglijbs kariuo
menė niekur negalėjo atsi- 

J laikyti prieš Japonijos

Dėžutes Konservams

Laivas “Noraiandie* 
Apdegė

Batavia, vas. 12 — Japo
nijos lakūnai atakuoja O- 
landų salą Celebes, Balan- 
gnipą ir Djemeponto. 

i Javos sostinė, Batavia 
skaudžiai nukentėjo nuoNew York, vas. 12 —Pra

sidėjus karui, didžiulis priešų bombardavimo, 
VVashington. D. C., vas. Prancūzijos laivas “Nor- Užėmę Singapore Japo- 

12 __ Karo Produkcijos mandie”, kuris kainavo nai mėgins užimti Javą ir
Taryba įsako išdirbėjams $60,000,000.00 pastatyti, taip užkirs kelią į Kiniją, 
sumažinti skardinių dėžu- buvo laikomas New Yorko Amerikai ir Anglijai yra 
čių vartojimą kaikuriems uoste. i labai svarbu suteikti pa-
konservams. Neseniai Amerikos vy-;galbą Kinijai, kad ji galė-

Taryba uždraudžia nuo riausybė pasisavino tą lai- tų pulti Japonus iš savo 
Londonas, vas. 12 — An- kovo pirmos dienos kon- vą ir pavadino vardu “La- krašto, tada Pacifike kiek

puolimus.

Karas Bus Ilgas Ir Žiaurus

glijos vyriausybė praneša, servuoti alų, šunims mais- fayette”. Jis buvo pertai-j sumažėtų kovos. Bet Kini- 
kad Vokietijos įsigalėji- tą, kiaulieną ir pupas, ka- somas į pagalbinį Ameri-; ja negalės kovoti, jei ne- 
mas Norvegijoje sudaro vą, tabaką ir aliejų. Kai- kos karo laivą. Ir tuo me- gaus karo medžiagos iš A- 
didelę problemą. kuriuos kitus produktus tu, kada apie 2,500 darbi-merikos. Japonai kaip tik

Vokiečiai turėdami oro bus galima konservuoti, ninku dirbo įvairius patai- nori būtinai užkirsti tą ke- 
bazes ir povandeninius lai- nes kitaip jų negalima iš- symo darbus, tame laive' iią.
vus Norvegijos pakraš- laikyti nuo sugedimo, 
čiuose užkerta kelią į Mur- Gumos vartojimas dar 
manską ir Arkangelską. labiau bus suvaržytas.

Vyriausybė ^ųipažįsta, Automobilių padangose 
kad į Rusiją negalima pa- bus vartojama 15 nuoš. 
siųsti pagalbos. Gi Vokie- mažiau gurno, o dviračių 
čius išvaryti iš Norvegijos padangai bus vartojama 
nėra galimybės. tik 7 ir pusė uncijos, vie-

Britai Nepasiduoda Singapore
- --------------------- 1 r

Londonas, vas. 12 — Bri
tų, Australų ir Indų karo 
jėgos, atmesdamos japo-

Submarinas Nuskandino 
Tankerį

Žuvo 34 Vyrai
jų metų pulti vokiečius ir kituose gumos produk-Į—

, _ . ....... m . nų reikalavimus pasiduo-Sakoma, kad vyriausybe toj iki šiol 17 uncijų. Taip spėjama dar tebe-
planuoja už dviejų ar tn- pat bus mažiau vartojama gingapore nežiū.‘

(Norvegijoje. Europos ka- tuose 
J. AISTIS.i ras ir karas Pacifiko van

denyno salose, kaip skel
bia, bus ilgas ir žiaurus.

Žuvo Vokietijos Generolas

lauš japonų puolimo.

Ispanija Ir Portugalija 
Nenori Įsivelti Į Karą

Bern, Šveicarija, vks. 12, 
— Ispanijos ir Portugali
jos diplomatai buvo susi- 

ir susi-

United WarFund Vajus
Užsibaigė $45,000 

Perviršiu
Maskva, vas. 12 — Rusi 

jos vyriausybė praneša, rinkę pasitarimui
Vasario 11 d.

United War Fund vajus.
VVashington, D. C., vas.'Jung. Valstybės pasiuntė įacĮ mūšio fronte buvo nu- tarimui, kad vieningai iš- . Buvo užsimota surinkti 

12 — Šiomis dienomis, japonams, nukentėju- žudytas Vokietijos karo laikyti neitralumą. Nei! $7,600,000, o surinko $7,-
Jung. Valstybių karo de-, siems nuo žemės drebėji- generolas. Vardas nepa- viena, nei kita valstybė 645,163.29. Vadinasi, vajus 
partamentas iškėlė viešai! mo įvairių produktų ir ki- duotas. nenori įsivelti į karą. Ar užsibaigė didžiausiu pasi-
naujas Japonijos apgavys- tokių reikmenų, kuriuos Sovietai giriasi savo di- pavyks?
tęs. Kaip žinoma, 1923 me-į dabar japonai panaudoja džiais laimėjimais ir išžu- 
tais Japonijoj įvyko smar-, prieš Jung. Valstybių gin- dymu nacių kareiviu, 
kus žemės drebėjimas.; kluotas jėgas Filipinuose, j jž Londono praneša, kad 

Pasiuntimu pagalbos Ja- naciai sustiprino savo jė-

ma, kad vasario 2 d. tiesI a
(New Jersey pakraščio 
submarinas nuskandino 

’6182-tonų tankerį “W. L. 
Steed”. Spėjama, kad su 
tankeriu nuskendo 34 vy
rai, o tik trys išsigelbėjo,

užsibaigė _________
Riaušės Prieš Konskripciją 

Montrealyj

JAPONAI GAVO SKAUDŲ 
SMŪGĮ BURMOJE

Montreal, Canada, vas. 
sekimu, su dideliu kaupu. Į12 — šiame mieste įvyko 

demonstracija ir

smerkia “New York Daily ponijai 1923 m. daugiausia gas Rusijos karo frontuo- 
News” už tai, kad tas laik-rūpinosi gen. Mac Arthur, se ir atsilaiko 
raštis parašė, jog dabar prieš kurį dabar japonai puolimus.

tai savo spaudoje ir gyvu rTS. kariauja‘ Ar tai ne baisi Iš Berlyno pranešama, jė vigu smarkumu rą Tobin už tai, kad jo .
žodžiu šaukė: “Yanks Are! . fro’ntasPgmerkia vigug JaP°^ aP^ays e. į kad sovietų Rusijos ka* puoia Burmą. Jie perė jo rinkimų kampanijoj buvo vo aPie 7’000 žmonių, dau-
Not Corning!” Komunistai:kurie sako ar rašo 1 a Sakoma: .kad gen’.Mac' nuon}enes mėginimai pra- Salween upę ir užėmė išleista daugiau pinigų, Sum°Je prancūzai.^ De
mobilizavo ir siuntė dele-'1 tUS’ Kune saK0 ar raso» Arthur. leigru nesulauks siverzti Dro naciu frontą __ --------------------------------monstrantai saukė: šalin
gacijas į Washingtoną su
protestais prieš Preziden
tą Rooseveltą, kad jis ne
sikištų į Europos karą.
Dabar komunistai jau ki
tokią giesmę gieda. Jie

Prieš Vokietijos karą su 
Sovietų Rusija komunis- 

ir gyvu

prieš sovie-

nauses
prieš priverstiną karo tar
nybon ėmimą. Riaušių me
tu daug krautuvių langų 
išdaužyta, daug žmonių,

Rangoon, Burma, vasa- Maurice Tobin. Piliečiai kurių ir vienas polici- 
rio 12 — Japonijos karo reikalavo prašalinti mayo- ninkas, sužeista.

Demonstracijoje dalyva-

kurie sakn ar rašo j --------•• —& Salween upę ir uzeme išleista daugiau pinigu,
kad Valstybės ' KlgU "esula,uks slverztl nr0 nacllį frontą Martaban miestą. Tačiau negu tai leidžia įstatymai, monstrantai saukė: sa
kad Jung. Valstybes turi daugiau pagalbos, ilgai prie Leningrado buvo ne- Rritll karn susistin-’ salm su konskriPclJa- •
sau pasigaminti daugiau negaiės lailkytis. Tačiau sėkmingi. Rusu kariuo- 
karo reikmenų. . gen MacArthur yra pasi- menė buvo nugalėta.

Tokiais smerkimais ko- ryžes su savo jėgomis gin- —-
munistai aiškiai pasirodo, Filipinų kraštą iki pas- TaikOS Gandai Europoje
kad jiems neapeina Jung. kutiniųju ka.ro jėgų sunai- -----------

jau rašo, kad “Yanks Are Valstybių saugumas ir ap- kinĮm°- Tai Amerikos did- Londonas, vas. 12 — Sa

Britų karo jėgos susistip- 
rinusios puolė japonus 30 
mylių į šiaurę nuo Marta-

Coming”. Tačiau komu
nistų šūkiuose yra tik tiek 
nuoširdumo, kid*k tas gelb
sti sovietų Rusijos raudo
niesiems.

Komunistai jau kaltina 
Jung. Valstybes, kad ne- 
užtėktinai duoda pagalbos 
sovietų Rusijai.

Komunistai norėtų, kad 
Jung. Valstybės, atiduotu 
sovietams visfcą, ką pąsi-li

gynimas, o tik nori, kad v57>1.s’ kur*s Pačiai bus koma, kad vokiečių propa- 
sovietų Rusija būtų ap. minimas istorijoje.
ginta. Komunistai reika-, 
lauja iš Anglijos ir Ameri-i 
kos, kad jos darytų naujas.

Mirė Teisėjas Sheehan
invazijas, bet tokių reika- Boston, Mass. — Vas. 12 taikos propagandą, 
lavimų nestato sovietų d. mirė teisėjas Joseph A. Minimi pramonininkai

Korupcijos praktikavi- Kaip žinoma, Kanadoje
mo įstatymas dalinasi į paskelbtas konskripcijos

, ... . dvi dalis, civilę ir krimi- balsavimas. Kalbėtojai rp-
an ir pnve e j po ų i naĮę Peticijos padavėjų gino gyventojus balsuoti

vazijos laivus grjzti su d.- advokatas West /ako> kįd *rieš konskripciją. Polici-
deliais nuostoliais. i .. , , ... , . , , , . v , , f »jie dabar įskelsią bylą kn- ja areštavo keletą žmonių 

Spėjama, kad Martaban minaliame teisme. už netvarkos daryma.
miestas yra priešo ranko- -------------------------------------;------------------------------------gandos mmistens suorga- , , , , . ,. ... ..... :se, bet labai daug japonųmzavęs kelis vokiečių iriv ’ , . J r \- - žuvo tose kovose.prancūzų pramonininkus, 

kurie vedą kompromisinės
Darbininkų Radio Programa

Peticija Prašalinti Tobiną 
Atmesta

Sheehan, gyv. 3 Cortes St., tvirtina, kad japonai už- 
South End. Jis buvo 68 m. kariavę didelius žaliavos 
amžiaus. Visą laiką buvo šaltinius ir jų pramonė su- 

Rusįja turėtų nutraukti veiklus šv. Kryžiaus Ka- darys rimtą pavojų Ame- 
—su Japonija ir dary-■ tedros narys ir artimas J. rikai ir Europai, jeigu tar

Rusijai, ir ne tik nestato, 
bet tiesiog smerkia tuos, 
kurie sako, kad sovietų

gamina, nekąąų.apsigyni-}ti invaziją į Manchukūo ir E. Kardinolo O’Connell pusavis karas bus tęsia-
mui n pili bfi, Tir. v, r. P ■"'■-'.iii mnomui nepasiliktų. Jie net Japoniją. draugaš. mas.

šeštadienį, vasario 14 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa paminėti Lietuvos nepri-

Boston, Mass.__Vasario klausomYbės 24 metų sukaktį. Dainuos p. Antanelytė,
12 d trys Suffolk aukštes- ^r- Juozo Antanėlio sesutė, iš So. Bostono. Kitą proijr 
niojo teismo teisėjai vien- ramos dalį išpildysime patriotinėmis įrekorduotodia 
balsiai išmetė peticiją, ku- dainomis ir muzika. Prašome pasukti savo radio ro- 
rią buvo padavę keli pilie-! dyklę" ant 1150 krtocycles ir klausytis gražių patriotir-. 
čiai prieš Bostono mayorą nių dainų ir muzikdš iš WC0RJoties, Boštdft, Massms'



PepktadieniSj ^Vasario 13^. 1942

Nr. 08. Washington, D. C. 1942, vasario 16 d.

VASARIO 16 d.- 
Lietuvos Valstybės Šventė

Valstybės ženklas Vytis, Žmonės reiškė džiaugsmą 
trispalvė vėliava ir tautos kaip galėdami ir tikėjosi 
himnas yra patys aukštie- atsikratysią baisiai įkyrė- 
ji Nepriklausomos Lietu- jusios okupacijos. Vokie- 
vos simboliai. Namie ir už- čiai, neįveikę paversti Lie- 
sienyje juos sutinkama tuvos Tarybos įrankiu ša
šu didžia pagarba. Jie vo politikai, ėmė ją smar- 
ženklina tautos tradicijas, kiai varžyti ir jau besiruo- 
prisiminamas per valsty- šė ją suardyti, dargi visai 
bės ar tautos šventes, sunaikinti. Laimei, vokie- 
Švenčių ir simbolių reikš- čiai rudenį 1918 m. buvo 
mė labai didelė tautos gy- įveikti Alijantų, nusimanė 
venime, nes jie visiems pi- nebegalėsią likti Lietuvo- 
liečiams duoda progos pa- je, tapo nuolaidesni ir ne
justi laisvo žmogaus sa- besirūpino Tarybos veiks- 
vygarbą ir tautinės vieny- mais.
bės dvasią. Vasario šešio- Išlikusi gyva, Taryba or- 
I i k to j i yra ypatinga šven- ganizavo Lietuvos valdžią, 
tė. Jos gilioji prasmė glū- tvarkė jos aparatą ir ša- 
di tautos himne, ji ženkli- lies finansus, ligi 1920 m. 
na atgimusios tautos idea- pavasarį buvo sušaukta 
lų įsikūnijimą. Nelai- demokratiniu būdu tautos 
mingos tos tautos, ku- atstovybė, seimas. Tauta 
rioms nėra tekę politine įvertino Tarybos žygį pa- 
laisve naudotis. darytą vasario 16 d. 1918

Žvilgtelkim atgal, 24 me- m. kaip svarbiausią įvykį 
tus atgal. Vokiečių okupa- jos atgimusiame gyveni- 
cijos metu Vilniuje rudenį me, ir pavertė tą dieną 
1917 m. susidarė politinė valstybine švente, 
organizacija, pasivadinu- Paskelbtą Nepriklauso- 
si Lietuvių Taryba; jos mybę teko tautai ginti, 
tikslas buvo rūpintis kraš- ginti net iš kelių pusių, 
to ateitim. Kai Rusijos Galop liepos 12, 1920 me- 
karo frontas sukniubo ir tais pasirašyta taikos su- 
įsivyravo revoliucija, kai tartis su Sovietų Rusija, 
vokiečiams vakarų fronte, Tarp kitko Sovietai pasi- 
įstojus Amerikai Alijantų žadėjo štai ką:
talkon, ėmė nebesisekti,

PAJB.BININKAS

Šioji gražioji jaunimo grupė, tai pp. Andrevvs iš Hawaii šeima. Šios 
šeimos narių vardų pirmosios raidės, tvarkiai sugrupuotos į eilę sudaro, 
kaip paveiksle matome, žodį, AMERICA. Iš dešinės į kairę vardai: Abi- 
gail, Mildred, Evelyn, Rachel, Irma, Cecilia and Anna. Jų broliukas, Be- 
nedict, Jr., tai žvaigždėtosios nešėjas. Graži šeima, ar ne?!

Pirmyn j Kovą
“Pirmyn į kovą už tėvynę,
Už brangią žemę Lietuvos! 
Garbė tėvams, kurie ją gynė, 
Ir kas už ateitį kovos!”
Taip šaukė mūsų tautą į gar

bingą kovą su pavergėjais didis

Visos Gavėnioje dienos, dienos! Kitomis visomis 
išėmus sekmadienius, yra abstinencijos dienomis 
pasninkavimo dienos. Ga- šeimų nariai, turinčių pas- 
vėjimo pasninkas baigiasi ninkauti, gali valgyti mė- 
Didžiajame šeštadieny są per pilnąjį valgį; tie, 
pietų metu. kurie neturi pasninkauti

Visi katalikai 21 iki 59 gali valgyti mėsą bile per 
metų amžiaus turi pasnin- kurį valgį, 
kauti, išskyrus sergančius (Pasninkavimas yra pri- 
ir sveikstančius, moterys silaikymas nuo valgio), 
silpnos sveikatos bei sun- (Abstinencija yra prisi- 
kiame padėjime, tuos, ku- laikymas nuo valgymo 
riems pasninkavimas la- mėsos), 
bai kenkia sveikatai, ar Vartojimas mėsos ir žu- 
priveda prie savo kasdie- vieš prie to paties valgio 
ainių pareigų neišpildymo jau nebėra užginta, 
ir tuos, kurių užsiėmimas Asmenys atleisti nuo pa- 
savairne yra labai sunkus sninko ar abstinencijos 

; ir alsinąs. Gavėnioje, privalo lavinti
Kurie abejoja ar jie yra save išsižadėjimo kitu bū- 

nuo pasninkavimo laisvi-du.
ar ne, privalo atsiklausti Paprastos Gavėnios pa
savo nuodėmklausio. maldos įvyks šios vysku- 

Kurie virš minėtais išė- pijos visose bažnyčiose, 
mimais nėra laisvi nuo pa- Tikintieji privalo stengtis 
sninkavimo tegali sočiai ^siripndoti iš siu ypatin- 
valgyti tik vieną kartą į gų malonių Gavėnios me
dieną, pietus ar vakarienę, tu, karštai melsdamiesi, 

Per Gavėnią kiekvienas širdingai gailėdamiesi už 
trečiadienis ir penktadie- nuodėmes ir vertai šven- 
nis, antras šeštadienis ir tus sakramentus priimda- 
Didysis šeštadienis iki mi.
pietų yra abstinencijos Laikas išpildyti įsakymą 
(be mėsos valgymo) die- priimti Velykinę Šv. Ro
nos. Bet per ypatingą j muniją tęsiasi, kaip iki 

šiol, nuo pirmo Gavėniospasiaukojimais, kurių čia trum-!gVento sosto leidimą, dar- 
pame straipsnelyje nei nesura-! bininkai Žmonės ir jų Šei- 
šysi. Nebus pamiršti nei mūsų mynos teturi abstienciją 
amerikiečių dideli darbai, Lie- užlaikyti Pelenų dienoje,

Su- pagarba minime vėlesnių tuvos nepriklausomybės kūri- 
laikų poetus, rašytojus, Švietė- mo laikais ir dabar 
jus, kurie žadino tautinę sąmo- šiuQ laiku ir mūsų antroji
nę per šimtmečius priešų mig- vynė Amerika — priešų užpul- 
domą. Prisimename kilnios šie- u Ją turime ginti visais gail
ios moteris — Birutę, kuri

penktadieniais 
me šeštadieny

ir Didžia- 
iki 12 vai.

sekmadienio iki Švč. Tre
jybės šventės.

Vilimas Kardinolas 
O’ConnelI

Bostono Arkivyskupas.

Dar Apie Naujoku Registraciją

M

“Rusija be atodairą pripa 
žįsta Lietuvos Valstybės sa
varankiškumą ir nepriklau
somybę su visomis iš tokio 
pripažinimo einančiomis ju
ridinėmis sėkmėmis ir gera 
valia visiems amžiams atsi
sako nuo visų Rusijos suve
reniteto teisių, kurių ji yra 
turėjusi Lietuvių tautos ir 
jos teritorijos atžvilgiu.

Kad Lietuva buvo kuomet 
priklausiusi Rusijai, tas fak
tas neuždeda Lietuvių tautai 
ir jos teritorijai jokių parei
gų Rusijos link”.

poetas Maironis. Šios mintys mums davė Vytautą Didįjį; 
tinka ir mums šioje šalyje gy- karžygę tarnaitę Eleną, kuri, 
venantiems ir stojantiems į ko- sakoma, buvus Smolensko kuni- 
vą už Amerikos laisvę. gaikštytė. Vytauto išgelbėtoja;

Mes su pagarba minime var- karžygę Pliaterytę ir eilę kitų, 
dus tautos didvyrių: Mindau- taip pat rašytojas ir motinas 
go, Gedemino, Vytauto ir kitų. jaunosios kartos auklėtojas, 

1 ■ ■■ kurios dirbo tautinį darbą su
jo neregėtu tempu. Ir vėl knygnešiais ir kurių

mais būdais. Laisvutė.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Amerikos Kariuomenė 
Naujoje Zelandijoje

Apie dvidešimt du tūks 
tančiai savanorių regis 
truotojų, įimant miestų ir 
miestelių viršininkus, mo
kyklų mokytojus ir Ame-

madienį, vasario 15 ir 16 
dd. š. m.

Kai kur registracija į- 
vyks tik vieną dieną, bū
tent* vasario 16, kaip Pre-

VVashington, D. C., vas.
, . , . . pavyz- -£2 — Daug Jung. Valsty-
kaip ano karo metu: prie- džiai turėtų uždegti ir mūsų šir- bių kareivių jau pasiekž 
vartos darbai, rekviziei- dyse karštesnę tėvynės meilę. NauJąja Zelandiją. Ten jie
jos, a ėjimai. įniuje, Geriname ir tuos vyrus, kurie padės vietiniai kariuome- 
Kaune ir visoje Lietuvoje 1918 m vasario 16 d nei inti
šįmet per 16 vasario Lie- . ... . -,£ _ drąsos pasauliui paskelbti mu- ------------tuvos vėliavos neplevesuo- . . ... , , !..T . a -*»- sų tautos nusistatymą sutrauk-ja. Lietuva Tėvynė Mu- ,. ... .

nebesigirdi. Tik drau- ... . i° savanorių žygiais ginant savo
Mūsų gentkartės niekuo-

Taryba manė atėjus laiką 
paskelbti Lietuvą nepri
klausoma valstybe. Tam 
sumanymui vokiečiai pa
sipriešino. Tačiau, ko to
liau, to mažiau buvo jiems 
vilties laimėti karą. Lietu
viai pamatė laisvės pra
giedrulį. Taryba ryžosi, 
žūt būt, vykdyti tuojau ką 
buvo anksčiau sumaniusi.
Vilniuje savo griežtai 
slaptame posėdyje (kad 
vokiečiai nepajustų) visi 
Tarybos nariai pasirašė iš 
anksto paruoštą nutarimo
tekstą ir leido jį išspaus- Praėjo 20 metų kūrybinio 
dinti vasario 16 d. 1918 m. darbo nepriklausomybės 
lietuvių dienraštyje, “Lie- aplinkoj. Amžinai mineti- 
tuvos Aidas”, kuris buvo nas laikotarpis, 
tuomet vienintelis lietu- Bet štai birželio 15 d. 
viškos dvasios spaudos or-1940 m. Rusija užpuolė 
ganas, nors ir prižiūrimas Lietuvą, pavergė ją, gaudė 
vokiečių cenzūros. Rūsčiai žmones ir trėmė Sibiran, 
sutiko vokiečiai tą revo- sunaikino jos tautinius 
liucinį Tarybos žygį: su- simbolius, uždraudė gie- 
konfiskavo tą dienraščio: doti tautos himną, užgre- 
laidą, ir tik vienas kitas sė ir tautinę šventę švęsti, 
jos numeris (copy) pavy-. Nespėjo lietuviai nusikra- 
ko išgelbėti. Kaikurie Ta-! tyti vienų, rusų komunis- 
rybos nariai buvo sulaiky-: tų, kaip įsilaužė 1941 m. 
ti. Tarybos nariai priklaus birželio pabaigoj jų kraš- 
sė ne vienai srovei. Nuta- tan kiti, vokiečiai nacio- 
rimo pasirašymas reiškė nalsocialistai. Grąsinimais 
tautos vienybę ir jos pri- atsiėmę iš mūsų Klaipėdą, 
brendimą nepriklauso-, vokiečiai buvo gi pasizadė 
mam gyvenimui. jje gerbti Lietuvos nepri-

Apie tą Vilniškį nutari-! klausomybę. Bet kur tau! 
mą sužinojo visas kraštas.'Drang nach osten prasidė-

V-
i‘.
*
C
i!5

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club- Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W

| PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R

ii
i!
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rikos Legiono narius ir ki-' zidentas proklamavę, bet 
tų organizacijų narius, pa- daugumoje vietų bus ir 
sižadėjo padirbėti naujo-sekmadienį, vasario 15 d. 
kų registracijos dienose, - nuo 9 vai. rytą iki 5 vai. po 

pietų.
Registruotis turi visi, 

kuriems suėjo ar sueis 20 
metų prieš vasario 15 d. ir 
kurie dar neturi ar netu
rės 45 metų amžiaus prieš

būtent, sekmadienį ir pir-

Penki Žuvo Armijos 
Lėktuvo Nelaimėje

Madai Nužudę 1800 Žydu 
Lietuvoje

VVindsor Locks, Conn., registracijos dieną. Visi, 
vas. 12 — Armjos virsi-: kurie užsiregistravo pir- 
ninkai praneša, kad vakari mose registracijose, da-

----------- . 'naktį armijos lėktuvai ke- bar nereikia registruotis,
Londonas, vas. 12 Ofi- jyje Įarp EaSĮ Granby ir bet tik nesiregistravusieji.

nrisisrlaudusi Lietuvos lai- ngs 1941 raetų sukiiėfius’ kurie C?a4S le?k1 .šaltinlai Pa‘ Tariffville susidaužė ir 
& ... “ , _ su didžiausiu pasiaukojimu ir duoda, kad Šiomis dieno
ms nepriklausomybes^ kov€si su bolševikais ir mis nacįai nužudę 1800 žy- tapo užmušti> 0 vienas 

Akvvaizdoie iž l--t tuomi nustebino pasaulį. į dų ir karaimų trijuose Vii- dį žinios. Surado
laisvės^ lietuviai nerimsta I Visa mūsų tautos istorija- ,maUS a?ylinKėJe mieste- tik atdara parašiutą.

, nusagstyta dideliais darbais ir liuose, Lietuvoje.Nerimsta norėdami bet --------------
negalėdami pasiųsti pa- tvarkytą Lietuvos valsty- v Sakoma’ kad apie 1000 
e-elbos savo broliams v . . . z karaimų nužudė Trakuo-
tremtiniams. Didysis de- ‘nuo ° apie 600 "užudž
mokratijos vadas Prezi- visų ^stybinių ryšiUj ku. * apie 200 Ei-
dentas Roosevelt as vra __ _  u*_ siskeje.

sų
gingų demokratijų šalyse, . 
kur

yra .
, , . ’ žemę.tebepripažįstamos . ._ . . - met neuzbirs ir su skausmu mi-Lietuvos atstovvbes

sve 
ženklais.

,. , Laike šios registracijos
penki karininkai lakūnai reįkgS daug perkalbėtojų

Willkie Vėl Būsi$ Kandi
datu Į Prezidentus

. yra rie yra buvę su kitomis J ’ Vasario 12 d., Wendell L.
pareiškęs, kad ir Lietuvos įautomis ! Toliau iš tų pačių šalti- Willkie, atvykęs į Bosto-
laisve nėra palaidota, kad _ nįų paduoda, kad Vilniuje ną, pareiškė spaudos ats-
ji tik įmesta agresoriaus Drauge Lietuvos Tary- skaičius žymiai su- tovams, kad 1944 m. jis 
kalėjiman. Tat lietuviai ti- ba pareiškia, kad Lietuvos mažčjęS. Liepos mėn.J vėl būsiąs kandidatu į pre- 
kėdami dirba, kad demo- valstybes pamatus ir jos 19<1> Vilniuje buvę 70,000 zidentus.
kratinis frontas laimėtų, santykius su kitomis vals- ž d Q dabar belikę ma- 
kad teisė kardą nugalėtų, tybėmis privalo galutinai žį k j 40000

štai Nepriklausomybės nustatyti kiek galima Z,,alp .
Nutarimas, kuris Lietuvių greičiau sušauktas stei- Lenkijoj ir Lietuvoj esą 
Tautai teberodo kelią: ;giamasis seimas, demo- įvairių gandų apie žydų

Lietuvos Taryba savo kratiniu balsavimu jos gy- sumažėjimus. Sakoma,
posėdyje vasario 16 d. ventojų išrinktas. 
1918 m. vienu balsu nuta-, Vilniuje, 
rė kreiptis: į Rusijos, Vo- Vasario 16 d. 1918 m.
kietijos ir kitų valstybių 
vyriausybes šiuo pareiški
mu:

Lietuvos Taryba kaipo 
vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pri
pažinta tautų apsisprendi
mo teise ir lietuvių Vil
niaus konferencijos nuta
rimu rugsėjo mėn. 18-23 d.

Pasirašė:
Dr. Jonas Basanavičius,

L. Banaitis. M. Biržiška,
K. Bizauskas, Pr. Dovydaitis,

S. Kairys, P. Klimas,
Donatus Malinauskas,

VI. Mironas, S. Narutoįviez,
Alfonsas Petrulis, K. šaulys,

Dr. J. šaulys, J. Šernas,

kad apie 30,000 žydų išvež- 
ta prie priverstinų darbų į 
į rytinį frontą, o kiti esą 
koncentracijos stovyklo
se.

Maisto Trūkumas Japonijoj
VVashington, D. C., vas 

12 — Didvyriškas gen. 
MacArthur laikymąsi Fi
lipinuose užkerta japo
nams kelią gauti reikalin
go maisto. Maisto trūku
mas susilpnina japonų jė- 

'gas.

įvairiose kalbose. Todėl 
Selective Service direkto
riai įvairiose valstybėse 
atsišaukia į visus, kurie 
tik gali ir moka kalbas, 
kad apsiimtų tose dienose 
būti perkalbėtojais be at
lyginimo. Tai patriotinė 
pareiga kiekvieno piliečio 
pagelbėti suregistruoti vi
sus. Mokantieji kalbas lai 
tuojau paduoda savo var
dus vietinių tarybų pirmi
ninkams.

DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

T rokšti 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” ;Ui i - J iBjIT . i’KJHlJ 1L

į366 West Broadvvay, .eSoutta Boston, Mass. ?

■ < -.•••i. - -.. i.
r >
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DARBININKAS
(THE WORKER>

Publiahed every Tuesday and Fnoay ezcept Holidays sucn a> 
New Year, Good Friday, Memocial Day, Independence Dav 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OP LABO*
matter Sept. 12, 1916 at the post nfflce at Boston, 
under the Act of March 8- 1870

for m&lllog at special rate of postage provided for in Section no3 
Act of October 8, 1017. authorized on July 12. 1918 ,

SUBSCRIPTION RATES
Jomestlc yearly _____________ $4.00
Oomeetic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_________________$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINa
Amerikoje metama ........ .. $4.eC;
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ...... ...............$5.00
Užsieny j 1 kart savaitėj metams $2 su

OARBININKA*
W$ Weet Rreadway. South Boston. s«]

Telephone SOUth Boston 2680

Airijos Neitralumas

££ ka?mano^tyaU Chicago Lietuvių Demonstracijoj
paratėlis permažas ir ma
no gamintoje fotografijo
je Dr. Urbonavičius pasi- 

: rodytų negailestingai su
smulkintas.

Skaudus esąs Dr. Urbo
navičiaus rūšies žmonių
gyvenimas, dėlto, kad jie Vasario 16 d. minėjimo 
viena koja stovį realiame komitetas jau baigia pri- 
pasauly, kita idėjų pašau-, sirengimo darbus. Kaip 
ly; reiškia — viena laiki- jau buvo spaudoje minėta,

Vasario 16 Paminėti
Dalyvauja Aukštų Srečit 

RUOŠIAMA ĮDOMI PROGRAMA

gaitis. Dainuos chorai: 
Vyčių “Birutės” ir “Pir
myn”, Ateitininkų drau
govės šokėjų grupė šoks

name, kita amžiname ir iškilmės įvyks Ashland į naujus lietuviškus šokius, 
jie yra plėšiami pusiau ne Blvd. Auditorium. Pa-j Dalyvaus simfonijos or- 
keturių arklių jėga, kaip kviesti žymūs kalbėtojai, kestras susidedantis iš 90 
sako Platonas, bet dviejų kaip tai gubernatorius; muzikantų ir Dariaus-Gi- 
pasaulių galybe. Tos rū- Green, majoras Kelly, A.įrėno legionierių postas. A. 
šies žmonės lyg ne šio pa- r k atstovas Mr. Holden, R. K. lietuvių vienetai da-
šaulio žmonės. Minios, ma-;lietuviai kalbėtojai: kon- 

: žirninių žmoneliai jų kū- suias Daužvardis, redak- 
rybinių minčių - idėjų ne- toriai: L. šimutis ir P. Gri-

Sąryšy su “Fight Infantile Paralysis” kampanija, nepaS^- darbo vaisiu kaip manote vr ••
Aikn^ //JožinZit mnzinų aaroo nepajėgia į aarDO vaisių, Kaip manote puoskites jais.

vertinti. Labai dažnai tie, klausytojai, ar daug jis Kadangi Lietuvos nepri
klausomybės šventės pro-

Sunku išlikti neitraliam pasaulinio užsiliepsnoji
mo metu. Net kiek stambesnės ir geografiniai izoliuo
tos valstybės, kaip Ispanija ir Švedija, vos - vos savo Postmasteris Albert Goldman (dešinėj) peržiūri pri-
neitralumą teižlaiko. Kitos valstybės, mažos ar dide- sįuntimui parengtus laiškus su kuriais plauks vienas "tli  ̂‘ nu7šWžtai džiaugsmo tupėtų“

lyvaus savo uniformose. 
Gi moterys, kurios turite, 
arba galite įsigyti lietu
viškus tautiškus rūbus,

lės, kurios skersai kelio naciams stovėjo, tapo įveltos mįiįjonas kortelių “March of Dime”. Šalę postmasterio dirbama tiek iiems naši- šia nros-a suteikime iam T i- r
į karą ir nušluotos. Išliko tik Šveicarija ir Airija. Pir- aūri jo asistentas D. W. Wear. Kiti miestai, pavyyz- švenčiama lieka savo di- nors ?maža džiauesieli + renJiama d^ule lie- 

- - savo nepaprasto kalnuotumo, bet daugiau- ir Bostonas, tai sausio 30 d., vakare, tai preziden- džių geradarių priešais ar bent mes,IdS nariai Kas padarykime U dlent’liet^moji dėl
šiai dėlto, kad kariaujantiems galiūnams kol kas į ke 
lią nepakliuvo. Antroji dėlto, kad ji sala ir randasi be- fondą dideliais savo miestuose parengimais 
tarpinėj Anglijos kaimynystėj. Be to, jos saugumą: -
daboja Anglijos laivynas. Susidaro gan keista pade-'

Ls. Britų laivai Airiją ne tiktai gina, bet ir maisto bei 
žaliavos jai pristato. Tuo tarpu Airija, ne tik kad ne
duoda Anglijos orlaiviams bazių, bet ir pačius orlai
vius internuoja bei įnelaisvina, jei jie kada netyčio
mis ar būtino reikalo priversti, airių teritorijoj nutu
pia... Tad lyg išeitų, kad Anglija tai tikra airių globo
toja ir geradarė, gi Airija — nedėkinga užsispyrėlė...
Taip tik atrodo. Tikrenybėj visai kas kita.

sias asmuo,
Anglija gina Airijos krantus visai

to Roosevelto gimtadienio sukaktuvių proga, kelia tą net žudytojais. Per amžius galime ir kaip galime pa- viškai ir

Kun. Dr. K. Urbonavičius
toks jau didžiųjų likimas: sistengkime pareikšti jam patriotinę, 
pranašai kalami prie kry- savo gilų dėkingumą mū- skaitlingai 
žiu, Prometiejai prie uolų.įsų LDS ir laikraščio ‘Dar- nįeji, bet

amerikoniškai 
Suplaukime 

ne tik senes- 
ir jaunimas ir

Ne sunku suprasti kaip bininko’ didžiausiam prie- užpildykime salės kiekvie- 
jaučiasi tokie žmonės savoįteliui, šefui ir redakto- ną kampelį, nes iš mūsų 

(Kun. J. Švagždžio, LDS Centro Pirmininko ilgo .gyvenimo rudenėly, i riui. Kaipo katalikai ir skaitlingo ’ pasirodymo 
kalba, Darbininkų Radio programoje, va- Per.visą gyvenimo pavasa-, kurie katalikai prie pir- svetimtaučiai įvertins mū- 

sario 7 d, 1942 m.) r vasar^ daug mos^ progos kreipkimės Sų susipratimą ir ištiki

ne dėl meilės
ar palankumo, bet grynai dėl savo intereso. Jei vokie- laukė kunigystės 45-tų 
čiams pasisektų iškelti Airijoj kokį stambų desantą, metinių sukaktuvių ir 
tai britų sala atsirastų tokiam pat pavojui, kaip andai 50-tųjų literatinio 
Kreta. Gi antra vertus, airių vyriausybė nė iš nedė- metų.
kingumo ar dėl kokio keršto neįsileidžia Anglijos ba- Vargu ar atsiras kas ra- 
zių, bet dėlto, kad ji žūt-būt pasiryžus išlaikyti neitra- dio klausytojų tarpe, kam 
lumą ir išgelbėti savo miestus ir kaimus nuo vokiečių nebūtų žinoma Dr Urbo- 
bombardavimo. Tiesa, naciai vis vien yra mėtę bom- na.vičiaus asmenybė. Žino 
bų į Airijos teritoriją, bet vis dėlto yra atsiprašę, ir taipgi. visi’_ kad Urbo-

-r “ K5fc “ “ “
pastangos oda,kyti neitraJumą so Anglija eina vis sun- su,,ur, Lietu.

_________ vargta, tiek dirbta, tiek malda į visų mūsų Amži
Šiandien šios šalies lie- staiga — Vytauto Didžio- kentėta, o rezultatai tokie nąjį Tėvą, prašant kun. - -

tuvių diasporoje įžymiau-, jo Universitetas suteikė nykūs. Tik po ilgų metų,į Urbonavičiui viso to, kas giesmių ir dainų, 
kun. dr. Kaži-! Filosofijos Daktaro laips- kaikada

mieras Urbonavičius susi-

mybę šiai šaliai. E.S.

kurias
net šimtmečių, jam jo gyvenimo rudenėly senyvas poetas nuolat niū- 

nį. Tai retas tos rūšies į- maži minių žmoneliai pra-reikalingiausia. niuo ja savo sieloje. Tai
staigų aktas. Dėlei laiko deda suprasti, kad tie, ku- Visi lietuviai stengkimės dainos vilčių ir staigmenų, 
stokos neįmanoma man riuos ju protėviai prie;jo skelbiamas idėjas gi- tai poezija žmogaus vie-

kyn. De Valera junta, kad neitralumo vadžios slysta VQg 
jam iš rankų. Anglijos spaudimas, pirmiau dar švel- -----

skelbiamas
darbo'nei kėsintis nors žodžiu kryžių prikalė, buvo jų pa-liaus suprasti, pažinti ir nyšo, tai giesmė didžios 

taip sakant, nufotogra- čių ir jų protėvių geriausi jas savo gyvenime reali- ir iškalbingos tylos, aukš- 
fuoti klausytojams Dr .Į prieteliai, tikri jų išgany- zuoti. tesnios rūšies meilės,
Urbonavičių jo visoje ver- toJai- Ir šios dienos jubi-į Teko nugirsti, kad žmo- skaistumo ir atgailos, tai 
tėję, kaipo kunigą, visuo- katas, kun. Urbonavičius gaus gyvenimo ruduo — jautrios atsisveikinimo 
menininką, rašytoją, pu- savo gyvenimo darbais ir senatvė, kaip ir metų ru- melodijos iškeliaujančių į 
blicistą, poetą ir didį lietu- pasišventimu vaizdžiai į-,duo turinti ir savo poeziją, kitą pasaulį artimiausių 
vį. Pagaliau, jei ir laiko r°dė, kaip jis myli savo poeziją jautrią, melancho-gyvenimo draugų; tai sal- 
turėčiau nę penkias minu- lietuvius, kaip jam rūpi jų linę, malonaus ilgesio poe- di susitikimo svajonė — 
tęs bet pakankamai, tai ir gerbūvis, JU dora ir lietu- ziją. Rudens sezonas, tai viltis susitikti ten, kur

aukščiausi mokslo į- tuomet nuo fotografavimo vybė. Sielojasi jis tėvyne esąs mylimiausis sezonas nebėra išsiskyrimo, 
jos sunkiose valandose,tapytojų ir poetų, ypač lie- Toji tai gyvenimo ru-

nus, eina griežtyn. Britai kol kas politikuoja, bet vieną dento protestus. Tiesiog juntama, kad artėja kažkoks brolių lietuvių taip greitu tuvių poetų. Matote, tuo dens poezija, kaip šiurpiai 
gražią dieną airių bazes ir be leidimo gali pasiimti, dramatingas krizis. įf taip skaitlingu nutautę-j laiku, rodos, visa gamta šaltų ir lietingų rudens
De Valera sakosi bazių neduosiąs, kad ir tektų su ang- Tuo tarpu Airija, kad ir į karą neįsivėlusi, jaučia jimu- Nebranginant savoj sulietu vėją, nes tuo laiku dienų malonūs pragiedru- 
lais susikauti, bet jo apsigynimo šansai tik nuliui tely- ko ne visas karo sunkenybes, ypač ekonominiu at-' apsilpusios sveikatos, at- vieni lapai dar tebežaliuo- liai kuodažniausiai tenu-
gūs. Anglija turi apie 200,000 savo kariuomenės šiau- žvilgiu. Būdama neitrali, ji bet gi turi ruoštis atremti slsakant poilsio ir atosto- ja kiti lyg auksas jau nu- šviečia ir Jūsų prakilnią 
& J , J & „„ geltę, treti lyg liepsna rau- dvasią, musų brangus Jūgų dirbo ir tebedirba orga

nizacijose ir visuomenėje; 
rašydavo ir
laikraščius

rių Airijoj, taip vadinamam Ulstery, kurs tebepri- bet kokią invaziją, kad ir iš Anglijos pusės. Tas perne- 
klauso britų imperijai. Nežiūrint į tai, kad anglų vy- lyg pakelia karo biudžetą. Gyventojai labai sunkiai 
riausybė juridiniai čia nenusižengė, De Valera vis dėl- aptaksuoti. Gyvenimas brangsta, o uždarbiai mažėja, 
to griežtai protestuoja, sakydamas, kad einama prie nes dirbtuvėms jau trūksta žaliavos. Neitralumo kai- leidžia knygas. Dabar gy- 
ištisos Airijos okupacijos. Gi pribuvusioji Amerikos na labai brangi ir dar tenka rimtai nugąstauti, ar iš venimo rudenėlyje metęs 
kariuomenė iššaukė dar smarkesnius Airijos prezi-Į viso pavyks jį išlaikyti. K.1 žvilgsnį ant savo sunkaus

mūsų gra- biliate.
Bet tai tik Kaipo prityręs ir senas 

išorės poezija. Senatvė locmanas vairuok dar il- 
dar turinti ir daug vertes- gai lietuvybės laivą au- 
nę poeziją — sielos poezi- dringoje šių dienų išeivi
ją. Ji susidedanti iš tų jos jūroje.

donuoja — tai 
tebeprirašo žioji trispalvė, 

straipsniais,

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

Lietuvių Kultūrinio Instituto direktorius.

(Ištrauka iš spausdinamos knygelės —
“THE BALTOSCANDIAN CONFEDERATION”)

Jei galvotume apie ekonominį Baltoskan
dijos papildymą iš artimų zonų akmens ang
liais, žibalu ir grūdais, tai tektų akį kreipti 
tiesiai į pietus, į Centrinės Europos bloką. 
Čia Lenkija ir Čeko-Slovakija turi artimiau
sius Baltoskandijai akmens anglių pertek
lius, Rumunija — žibalo, Vengrija ir Rumu
nija — grūdų didelius aruodus. Baltoskandi
ja kartu su Centro Europa turėtų daugiau 
galimybių autarkiniam ūkiui, tačiau Balto
skandijos miškas ir medžio produktai, svies
tas ir mėsa ir Baltijos linai neturėtų Centro 
Europoje tinkamos sau rinkos.

Baltoskandija kaip politinis ir apsaugos 
vienetas. Pasitikėjimą ir bendradarbiavimą 
Baltoskandijai labai palengvintų ypatingai 
laiminga proporcija tarp atskirų jos tautinių 
dalių. Didžiausia ir stipriausia Baltoskandi
jos valstybė būtų Švedija su 6,300,000 gyv., 
ogi mažiausia Estija su 1,150,000 gyv. Švedi
ja sudarytų tiktai ketvirtą dalį visos Balto
skandijos, tad jos dominavimo nėra ko bijo
ti. Ji būtų tiktai pirmoji tarp lygiųjų. Dani
ja, Suomija ir Lietuva kiekviena turi apie 
po keturis milijonus gyventojų. Nėra pagrin

do manyti, kad šitokioje tautų bendruome
nėje atsirastų skriaudėjų ir skriaudžiamųjų. 
Baltoskandija tai dieviškosios proporcijos 
šalis, gražių ovalinių kontūrų, sudaranti har
moningą geografinį vienetą.

Aštrių politinių ginčų Baltoskandijoj var
giai begali būti, nes kiekviena jos valstybė 
turi gerai nustatytas tarpusavio ribas, tarsi 
vienuose namuose gyvenančios septynios 
šeimos, turinčios visai atskirus butus, į ku
rių tvarką kaimynas neturi papročio kištis. 
Taip, ryškiai nustatytos ribos, istorijos pat
virtintos, yra pirmiausia sąlyga net ir tai
kaus būdo tautoms.

Baltoskandijos politinis vienetas negalė
tų virsti tampria ir galutina federacija, ko
kia yra Amerikos Jungtinės Valstybės. Prie 
to neprileistų perdidelis individualizmas, 
laisvės branginimas ir kai kurie ekonominiai 
bei kultūriniai kiek skirtingi interesai. Už
baigtam federalizmui ypač prieštarautų di
dinga kelių tautų istorija. Pirmiausia Dani
ja, paskiau Lietuva, truputį vėliau Švedija — 
kiekviena yra pasireiškusi kaip didžių impe
rijų statytojos. Kiekviena, kad ir kuklesnės 
istorijos tauta, labai brangina savo individu
alinį kultūrinį gyvenimą ir nepriklausomy
bę. Todėl Baltoskandijos politinei vienybei 
geriau sektųsi reikštis forma labai laisvos 
konfederacijos ar gal tik assosiacijos, pirmo

je vietoje statant bendrojo apsigynimo rei
kalus. Susitvarkiusi ir savo pramonę dar la
biau pakėlusi Baltoskandija taptų labai tur
tinga sąjunga ir karo metu galėtų statyti ge
rai ginkluotą dviejų milijonų armiją ir lai
kyti karo laivyną nedaug mažesnį už Vokieti
jos. Karo laivynas ir aviacija jai būtų esmi
nis reikalas ,nes tik jų pagelba ji galėtų vi
suomet išlaikyti laisvus Baltijos vandenis.

Šaltųjų vandenų atmosferoje susiforma
vo turtingiausio politinio patyrimo tautos, 
labiausia subrendę būti politiniu pavyzdžiu 
kitoms tautoms. Tokie yra visi anglosaksai, 
olandai, belgai, Baltoskandijos tautos. Šiose 
tautose laisvės ir tvarkos principai geriausia 
yra suderinti, čia mažiau yra progų išsivys
tyti bet kokiai politinei despotijai ir brutalu
mui. Šioje šiaurinių tautų grupėje galingiau
si ir turtingiausi yra anglosaksai. Visai žmo
nijai labai būtų sveika, jei tokia Amerika ir 
Britų Imperija su savo dominijomis ir po šio 
karo nenutrauktų politinių ryšių ir apsiimtų 
būti pasaulio vyriausiais tvarkdariais. Jų 
glaudžią sąjungą pritiktų mums vadinti Di
džiąją Thalassokratija, nes ją rištų jūros ir 
platieji okeanai ir ji pati valdytų visus jūrų 
kelius, kvėpuotų pagal jūros ritmišką dina
miką. Bet pasaulio ramybė, laisvė ir tvarka 
palaikyti nėra lengvas dalykas net ir labai 
galingoms ir turtingoms tautoms. Tad anglo
saksams vis dėlto reiktų geros ir nuoširdžios 
talkos. Ir šiton talkon jiems labiausia tiktų 
sujungta Baltoskandija, savo veidą ir širdį 
nukreipusi į Atlantą. Baltoskandija būtų

Mažoji Thalassokratija, susirišusi su Didžią
ją Thalassokratija politiniais, ekonominiais, 
kultūriniais ir net kraujo ryšiais. Nes kasgi 
yra artimiausieji kraujo giminės Jungtinėms 
Valstybėms, jei ne energingi skandinavai, 
suomiai ir lietuviai, kiekvieni jų davę Ameri
kai nuo pusės milijono iki poros milijonų 
darbščių, sumanių ir taupių darbininkų, la
bai pozityvių piliečių. Bendrojo saugumo mo
tyvais Baltoskandija, manytume, turėtų pa
kviesti D. Britaniją ir gal Jungtines Valsty
bes įsisteigti keletą jūros ir oro bazių Bal
tijos salose, kur nors Danijos ir Estijos kai
mynystėje. Su šita nedidele pagelba Balto
skandijai būt jau galima bet kurio užpuoli
mo atveju apsiginti ir karo metu išlaikyti 
Baltiją atvirą savo ir savo draugų laivybai. 
Kai kuriuo atsitikimu ir Baltoskandijos lai
vynas galėtų Didžiajai Britanijai gerai pa
gelbėti Šiaurės jūrose. Taiki ir stipra Balto
skandija būtų naudinga ir Rusijai, nes ji pla
čiu ruožu atskirtų ją nuo Vokietijos ir leistų 
Rusijai labiau susikoncentruoti prieš gali
mus pavojus Azijoj ir ten tvirčiau pasireikš
ti kultūriškai sau giminingose zonose. Balto
skandija taipgi turėtų plačių galimybių vis
pusiškai bendradarbiauti ir su Europos Cen
tro bloku, kuris dabar pradeda formuotis 
Lenkijos ir Čeko-Slovakijos iniciatyva. Tuo 
būdu labai žymi Europos dalis būtų konsoli
duota ramiam kultūros ir ūkio darbui bei 
spartesnei pažangai.

{Bus Daugiau)
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?il Iš L.D.S. Veikimo
DABBINIKgAS

CAMBRHHįč. MASS.
Sekmadienį, vasario 15 d. 

tuoj po pamaldų parapijos sve
tainėje įvyks LDS 8 kps. susi 
rinkimas. Kviečiami visi nariai 
dalyvauti, yra svarbių reikalų, 
ir reikia išrinkti delegatus į 
Federacijos Seimelį.

Vasario 8-tos dienos vakarę 
parapijos svetainėje, mokyklos 
vaikučiai perstatė muzikališką. 
opęretą “Skirmunda”. Vaikų-

lORCfSTER, MASS.
LDS

Darbininkai sukruto darbuo
tis dėl organizacijos labo ir lai
kraščio “Darbininko”. Pereita
me susirinkime 8 d. vasario, 
kuriame dalyvavo klebonas 
kun. A. Petraitis ir būrelis na- 
rių, kalbėta apie buvusį paren
gimą, kuris davė pelno kuopai• f _ • • f >
ir gauta keletą naujų narių.

Nutarta rengti kitą parengi
mą su prakalbomis, kaip tik

pakvietė Jtomp. A. Aleksį pra
dėti programą dainomis. Mote
rų Sąjungos choras, vad. komp. 
Aleksiui, sugiedojo Moterų Są
jungos ir Lietuvos himnus. Po 
to šeimininkės pp. Digimienė, 
Duiųšienė, Smotienė, Krugerie- 
nė ir kitos vaišino svečius ir 
viešnias skaniais valgiais.

Kalbas pasakė komp. A. A- 
leksis, p. Sapranienė, p. Matu- 
seyičięnė, D. Matas, Z. Kara
lius, p. Dzimita ir p. Jakubaus
ku.

Po yakarienės įvyko kortavi- 
mas.

Afoterų Sąjungos ir LDS kuo- 
K'pos taria nuoširdų ąęiū vi-čiai tįkrai puikiai savo gabu- 

mais pasirodė, garbė Seselėms1 bus ««W 8,uti »»- siems ir visoms dąrbuotojoms
mokytojoms, kurios taip gabiai 8er^aus^a proga tapti LDS įr dalyviams-
išmoko
scenoje.

vaikučius pasirodyti

MISIJOS
Vasario 22 d. N. P. bažnyčio

je prasidės Misijos moterims, 
ir tęsis per visą savaitę iki ko
vo 1-mai. Tuoj po moterų misi
jų, seka misijos vyrams. Misi
jas ves Tėvai Pasionistai: Ge- pftĄUGIŠEA 
raidas ir Alfonsas. A.D. vaEARĮENE

{puotoj. Matėsi ir svetimtaučių,
'bet nedaug. Ypač gražus būrys 
Į mūsų lietuviško jaunimo daly- 
vavi vakarienėj. Po valgiui vi
si linksminosi iki vidurnakčiui, 

i Tvarka buvo kuopuikiausia 
kaip virtuvėje taip salėje. Ka
dangi negalima visų atsiminti, 
kurie prisidėjo prie šios iškil
mingos puotos, o tų geros šir
dies žmonių buvo daug, tai po
nia Ona Ivoškienė, vakarienės 
vedėją, prašė manęs visiems 
tarti ačiū vienu žodžiu, vienu 
kartu. Kun. Mendelis ir džiau
gėsi kaip svečių skaitliumi, pirmadieniais .antradieniais,

• taip ir visa pramoga. Jisai vi- šeštadieniais ir taip rytais, kad
sa širdimi dėkoja visiems, ku- kiekvienas galės atlikti

?ENSE

UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

savo
velykinę priedermę.rie taip sąžiningai, taip sunkiai, 

taip pasišventusiai dirbo para
pijos naudai. Nors dar tikras 
vakarienės pelnąs nėra žino-

nariais ir naudotis laikraščiu patį vakarą įvyko šokiai 
“Darbininku”, kurį nariai gau- parapijos naudai. Ąl. Juros or- 
na 2 kart į savaitę su gražiais kgstras grojo dykai. Sekmadie- 
pamokinančiais straipsniais ir nj klebonas padėkojo Al. Jurui 
vėliausiomis žiniomis iš plataus įr jo orkestrai ir dalyviams-
pasaulio. S-ja.: _________

Vasario rpęniįp yra katalikiš
ku spaudos vajaus mėnuo. Lip- 
tuyiai katalikai kviečiami prisi
rašyti prie Lietuyių Parbįiiin- 
kų Sąjungos į LDS b kup 1?)- 

duŠeštadienį, yasario 7 d- įvyko džįa laikraštį “Darbininką 
Moterų Sąjungos 43 ir LtįS 5 kąpt į savaitę- Nariai moka tik 

, „ . . ,. kp. draugiška vakaripnė. ftao- 25c. į mėnesį ir gauna laikraštį
Lite 6-tos kuopos susinu i- . neperiaugiausia. dykai- Pasinaudokite proga tu

ntas jvyks yasario 1 , vai. P° pelno kiek liks. rėti savo namuose gerą lietuvis
Nariai prašomi skaitlin-j p. Digimienė pasyęį-. ką, katalikišką laikraštį-

Kūne uzs«no-. ^-no atsU^iusius svečius ir Korespondentas.
kėjo už šiuos metus jau gavo • - • ‘ '

!IW?. C0HH-

pietų.
gai atsilankyti.

metus
labai gražius kalendorius, taigi 
ir tamsta pasisteng šiame susi
rinkime užsimokėti ir už kelę- 
tos dienų gausi tiesiog į namus 
tą gražų kalendorių.

Sausio mėnesį dar šie nariai 
paaukavo dėl kuopos rengiamo 
metinio Bingo po $1.00: V. Pet-i LfofolVOI 
rik, P. Manikienė, S. šrupša, T.
Špelis ir J. Leonaitis.

Pasimatysime susirinkime.
Rašt. A. J. Pateckis.

Pennsyivanijos Žinios
’ y * *' ? *

do draugijos nariais, ir ims da- 
lyvumą. Vasario 14 dieną, 8 yąl. 

- vakare, įvyks minėtos drapgį- 
•— jos susirinkįmas. Susirinkimas 

labai svarbus, nes iš metinio 
susiripkimo liko atidėti reika
lai, ir minėtame susirinkime bū- 

Susirįnki-

mvbčs Minšiinuzs 
įvytu išmano

yįsį Pbiladęlphįjos ip ąpylin- tjnaį bus svarstomi 
, kps lietuviai kviečiami į Lietu- mas įvyks parapijos patalpose, 
vos Nepriklausomybės rnipėji- Todėl visi būkime, nes tai mūsų 
mo vakarą, sekmadienį, vasario draugijos narių pareiga. Rap.
15 dieną, Šv- Kazimiero parapi- —---- ;—■-

Pereitą sekmadienį, vasario S jos salėje, 331 Eąrp St. Progra- Antąnų Džikų
d. tuoj po sumos įvyko LDS 3 m,ą prasidės lygiai pusė pp ppn- Publika Labai Ątjfiutė 
kuopos susirinkimas. Dąjyyavo kių (5:30 P.M). Nors Lietuva Vasario 7 dieną, gana skait-
nęmažai narių. Išrinko atstovus dąug nukentėjo ir dar vis kep- mįnia atsijankė į šokius, 
į Naujosios Anglijos Lietuvių čįa puo okupantų, bet yra vii- kuriuos surengė Radio progra- 
Katalikų Seimelį, kuris įvyks tis išsilaisvinti. Mes |įętuviąi mos vpūėjas p. A. Dzikas, Lie- 
vasario 22 d., Lawrence, Mass. šioje Amerikos Laisvės Dęmo: tuviu Muzikaliame Name, Ric- 
Atstovais išrinkti šie: pp. Ai- kratijos šalyje dąrbuokūpės, mon^ dalyje. Mūsų tautietis, p 
dukonis ir Avižinis. Kalbėta ą- kad mūsų giltasis Lietuvos Antanas Džįkas, kuris veda Ra- 
pie naujų narių vajų. Pageidau- kraštas išsilaisvintų ir atgautų programą du kart į savaitę 
ta, kad kiekvienas narys pasi- nepriklausomybę. Sakoma, ieš- lietuvių kalboje iš stoties: — 
darbuotų gauti naujų narių. kok žmogau ir atsieksi savo.To-

Trečiadienio vakare, vasario <jėj rengiamas tam tikslui pami- 
11 d. pp. Navickų namuose įvy- riejimas su gražią programa, 
ko LDS 3 kp. Beano. Dalyva- Kalbės svečiai kalbėtojai. Pa
vo nemažai žmonių. Kuopai liks. rapijos didysis choras jau se

WTEL trečiadienį, 7 P. M. ir 
šeštadienį, 8 R. M. Kiek jaučia- 
ma, daug yra užsipelnęs nuo 
klausytojų nuoširdžios padė

NUOTRUPOS

pelno.

LAMLRAMAN’6 UEL1GHT—
Delignt to the ph&tographer is 
comely Barbara Moffet, cow- 
girl and rodeo performer who 
crashed Hollywood this week. 
She is 18 y-eacs.«ild and native 

of Minneapolis, Minn.

niai rengiasi, vadovybėje muz- 
Jono Mickūno, didingai ir pąt- 
fiotingai pasirodyti. Ypatingai 
gražiai pasirodys mokyklos mo
kiniai, vadovybėje Seselės Ur
šulės - Mokytojos, išpildydami 
patriotinę programos dalį. Ma
nau, atsiras tokių, kurie paša 
kys, kad “jau Lietuvos nėra, 
liūdnas likimas”. Toks posakis 
visai būtų klaidingas. Lietuva, 
kaip buvo, taip ir yra, tik jos 
nepriklausomybė užgniaužta. 
Todėl visose lietuvių kolonijose 
šaukiami masiniai susirinkimai, 
kad pagelbėtume Lietuvai išsi 
laisvinti ir atgauti nepriklauso- 
wybs-

Philątįęlphijoe JUikščionis^ąs 
Sąryšys — Fetįęrącijos skyrius, 
rengia puikįą programą. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti, ir 
būti Lietuvos patrijotais - va
duotojais. Užsibaigus progra
mai, įvyks šokiai. įt.D

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
REIKALAI

Sekmadienį, vasario 8 d., šv
* t' t s • ■

Vardo draugija gali pąsjdį 
džiuoti, nes labai gražiai pasi
rodė gaubiu ėjimu prie Dievo 
stalo, laike iškilmingų Šv. jpi- 
šių. Tiesa, yra keletas atsiliku
sių, bet tikimės, kad. ir tie lai- 
kui bėgant supras esą šv. Var-

kos. Visi atjaučia lietuyių kal
ioj radįo programą- Parengi
mas pavyko. Buvo atsilankęs ir 
naujasis kun. dr- V. Martuseyi- 
čiųs, Šv. Jurgio parapijos klebo
nas, kurio vargonininku yra 
Radio vedėjas p. Antanas Dži-
kąs. Reikia pasidžiaugti, kad» - < »
jaunuomenė pamėgo lietuviškus 
šokius. Kitas dalykas, labai ma
lonu ir džiugu, kad taip visi 
dalyviai - jaunuomenė vieninga, 
meilį. Visais radio garsinimais 
kreipkitės pas p. A. Džiką.

Jfieks Jų Nepaklausė - Nesuku- 
įcę, Laisvai Vąikščįojo

Vąsario 1 d-, amerikiečiai, 
mokyti vyrai, Frąiį Toughil} 
ir William B. MęlĮor, Jr. apsi; 
taisę U-boat vokiškais drabu
žiais, kaipo vyriausi U-boat — 
submarino kapitonai, išvaikš- 
čiojo po miestą, valgyklas, prie 
laivų dirbtuvių, amunicijos 
sandėlių, kalbėjosi su žmonė
mis, ir policijos klausinėjo nu 
rodymų, ir niekas neatkreipę 
dėmesio, kad tai gal būti yo- 
kiečįų “šnipai”. Niekas jų ne
sulaikė — neareštavo. Tik ei
nant pro teatrą, merginos pa
stebėjo, “kad vokiečiai vaikšti
nėją su svastika ant kepurių”, 
įąi ir viskas. Kada nuvažiąvp 
automobiliu prie Navy. pasi
klausė, ar galima palikti valan

mas, tačiau manoma, 
virš $300.00.

kad liks
Pereitą sekmadienį Sesutės

Kazimierietės rinko aukas prie 
bažnyčios durų savo Kongrega
cijos reikalams. Girdėjau, kad 
geraširdžiąi žmones suaukavo 
virš $200.00.

, . . . . . . . ... Vasario 18 d. Pelenė. Pašven- Sekmadienį, vasario 15 d. mi-
dyejoponns susisiekimo priemonėmis. Jis laiko arklį w bug bamomi g vaJ šios u val bus su asista, ir jos
dėl greito prijojimo sų motorų taisymo pagelba savo jr p0 ^2 vai. vi- bus atnašaujamos už Amerikos
apylinkėje ir tuomi didžiuojasi, kad arklį panaudoja 1 vai., 3:30 vąl., 5:30 krašto gerovę, jaunuolius, kurie
automobiliams taisyti susisiekimui, jis sakosi, kad vaj ir Graudų Verksmų ir tarnauja krašto apgynimui, ir

Mero Canevri iš San Francisco, Calif., naudojasi

GAVĖN1NĖ BAŽNYČIOS 
TVARKA

taupo gumą. i pamojusio 8:30 vai. vakare. Per išprašymui teisingos ir pasto- 
visą gavėnios laiką mišios pa- vios taikos pasauliui, 
prastomis dienomis bus atna-' Mickevičienė vis dar tebe- 
šaujamos 7 vai., 8 vai., ir 12:10 vargsta Sinojaus ligoninėje, 
vai. vidurdienį. Trečiadieniais Duok Dieve jai veikiai grįžt: į 
lietuviška šv. Valanda bus su- savo namus. Girdėjau dideiių 
jungta su Graudžiais Verks- skausmų nekenčia ir jai leidžia
mais ir gavėniniu pamokslu, ma jau kėdėje pasėdėti. 
Pęnktadieniąis Kryžiaus Keliai
bus vaikščiojami 3 vai. ir 7:30 i
vai. vak. Sekmadieniais 4 vai. 
po pietų Stebuklingo Medalikė
lio Marijos Novena bus sujung- 

BKNDORAITĖ - ŽIMNAWODA sekmadienį, vasario 8 d. Pra- ta su Stacijomis. Sekmadieniais 
Sekmadienį, vasario 8 d. prieš džia buvo skelbta 5 vai. po pie-‘ bus sakomi ypatingi pamokslai 

mišias 10 vaL ryte visiems ge- tU- Kaip tik penkiomis jau ke-’ apie Išganyto jaus kančią. Dva
rai žinoma lietuvaitė p-lė Kot- turi ilgi stalai buvo apsėdę sve- siniai visi galės pasinaudoti,

čių. Virš 600 žmonių dalyvavo kurie tik turės norą. Išpažintis 
toj paskutinėj- prieš Velykas: bus klausomos sekmadieniais,

ryna Bendoraifė paėmė sau už 
yyrą jaunuolį Steponą Žimna- 
woda. Liudytojais jų gyvenimo 
sutarties buvo jaunojo brolis 
Jonas ir sesutė Angelina. Kun. 
dr. Mendelis atnašavo Šv. Mi
šias ir po evangelijos pasakė 
tinkamą pamokslą. Jisai primi
nė yisiems, kad naujosios pore
lės pavyzdys turėtų būti pasie
kiamas visų. Savo pamokinime 
pamokslininkas išdėstė gražu
mą Bažnyčios nuotaikai teikia
mo palaiminimo maldų. Sveiki
name naujavedžius ir linkime 
jiems sulaukti žilos senatvės, 
kad galėtų pasidžiaugti trečios; 
ir ketvirtos kartos anūkais ir 
anūkėmis. Ilgiausių metų!

A. A. AUGUSTINAS 
SKINKIS

Po dvylikos metų miesto ligo-' 
ninėje užbaigė savo žemės var
gus a. a. Augustinas Skinkis., » 1 M . -f
Velionis per daugel metų buvo 
aklas ir pastaruoju laiku kentė
jo nuo džiovos. Per tuos ilgus 
metus jis tikrai atliko savo 
skaistyklą čia ant žemės, kentė
damas ilgai ir kantriai. Palai-l| 
dotas iš mūsų bažnyčios trečia-Į 
dienį, vasario 11 d. Laidotuvės 
buvo kuklios. Kun. dr. Mendelis 
atnašavo šv. Mišias, o Juozas 
Kasinskas rūpinosi laidotuvių 
tvarka. Ilgas ligonis a. a. velio
nis daugelio lietuvių gal jau bu
vo pamirštas, tačiau kadangi! 
buvo geras katalikas, tai priva-' 
lo būti visų atmintinas maldoje. 
Amžinąjį atilsį duok jam, Vieš
patie!

PRIE Š-GAVĖVINE 
VAKARIENĖ

Užgavėnių vakarienė įvyko

dėlei automobilių? Sargas at
sakęs: “Tik neilgai”. Nuėjo nu
sipirkti cigaretų, ir už juos už
mokėję vokiškais pinigais. Tik 
Rytojaus “Phila. RfecortF’, vie
šai išpeikė, kad Phila, nekrei
pia dėmesio į priešo šnipinėji
mus Philadelphijos mieste. Tie 
^vokiečiai”, tai buvo “Phila. 
Record” laikraščio raportpria.1.

K. D.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Nakt

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinai dėl visokių reikalų.

ŠJĘ COLUMBIA RĘKORDAI PARSIDUODA PO 550
16322-F-113 — Mano Rožė 

Kur Bakūžė Samanota,
įdainavo Ąnna Kaskas akomp. V. Gailiaus. 

163223-F-114 — Mergų Bėdos
Dukružėlė

įdainavo Anna Kaskas, akomp. V. Gailiaus. 
16254-F--il6 — Aukšti Kalneliai

Ak Norėčiau
1S271-F-117— Kur Lygūs Laukai

Sutems Tamsi Naktužėlė—Karo Mokyklos
Sis rekordas parsiduoda po 75c.

T-2U04-A-118 — Cuttįng In Polka 
VVaftzing on the Kalamazoo

T-2001-A-119 — Cocoanut — Polka 
Finger Polka

17172-D-120 — Song of the Volga Boatmer.—N. Eddy 
Ride, Cossack, Ride — Nelson Eddy

Sis rekordas parsiduoda po 75c.
16325-F-121 — Laukiu Tavęs — Mahanojaus L. Ork.

Mergų Polka — A. Saukevičius 
16324-F-122 — Suzanna

Aš Berniukas
36494-123 — In Old Vienna — VValtz Mešley 

In Old Vienna — Marek Weber Orch.

REKORDAI PO $1.25
61003-F-201 — Liet. Veselė — Dalis Pirma ir Antra 
61004-F-202 — Liet. Veselė—Dalis Trečia ir Ketvirta 
61005-F-203 — Liet. Veseiė—Dalis Penkta ir šešta

Visas įgrajino Mahanojaus Lietuv. Mainierių Ork.

ŠIE BCAVJCTOB REKORDAI PARSIDUODA PO 80<t
V-710-Ą-1 — Hot Pretzels — Polka

Beėr Barrel Polka — Glahe Musette Orchestra
V-7J1-A-2 — Polka International

WorM’s Fair-Pasaulinės Parodos Polka 
Silver Bell Orchestra

V-714-A-3 — Emilijos Polką — Juokinga Polka 
člarinet Polka Valso Tempu—Lawrence 
Ouchow B Red Raven Inn Orchestra

V-716-A-4 — Hot Člarinet Polka
Jolly Coppersmith Polka — Lawrence Ouchow 
A Red Raven Inn Orchestra

V-71Š-A4 — Danube Waves — Waltz
Blue Danube—Waltz—Victor Continental Orch.

V-720-A-6 — ©Ver the Waves — WaTtž
Skaters Waltz — Victor Continental Orch.

V-14Q2£-A-7 — Reginos Polką
Aukso žuvytė, Polka—Victor Liet. Ork.
J. Padaužos Grupe

V-14058-A-8 — Lietuvių Radio Melodijos
Dzūkų Polka—Sereika, Schmett ir Labanauskas

V-1406Ž-A-9 — Rytiečių Meilė — Fokstrotas 
Spaudos Bailius Vaisąs — A- tabanlauskas

V-14d63-A-10 — Kanarkų — Fokstrotas
Nutilk širdie, Tango — A. šabaniauskas

y-14O64-A-11 — Rudens Pasaka 
Veltui Prašysi — Tango

V-1406S-Ą-12 — Nepamiršk Manęs — Vaisas 
Ruduo, Tango — A. šabaniauskas

y-14067-A-13 —Aukštaičių Polka'
Našlaitėlė, Valsas — P. Cetkauskas, akordeon.

V-14OSS-A-t4 j- Kur Tas šaltinšfis
Šiaurus Vėjas Baisiai Ožia—S. Graužinis, tenor.

V-140S9-A-15 - kalvelis *' : ‘
K«^unnė,^Tautiškas šokis — P. Cetkauskas

V-14B70-A-YS — Jonkelis
Auk^iušTTautiškas Šokis — P. Cetkauskas i 
A ViMBkis

ir

V-14071-A-17 — Motulė Mano
Pirmyn j Kovą — šv. Marijos Liet. Choras

V-14072-A-18 — Maida į Mariją
Marijos Giesmė—šv. Marijos Liet. Bažn. Choras

V-14073-A-19 — Blezdingėlė
Kubilas, Tautiškas šokis, P. Cetkauskas ir 
S. Vilniškis

V-14075-A-20 — Ko Vėjai Pučia—įdainavo Steponas 
Graužinis, tenoras
išgėriau Septynis ir šią Naktelę per Naktelę

V-14076-A-21 — Aluntos Polka
Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys 
P. Cetkauskas, akordeonu

V-14077-A-22 — O, Mergyte, Tu Jaunoji
Vai Nekukuok—S. Graužinis su orkestra

V-14078-A-23 — Vėdaras
Mikita, Tautiškas šokis P. Cetkauskas ir 
S. Vilniškis

V-14079-A-24 — Rūtų Polka
Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet. Orkestra

V-14080-A-25 — Laisčiau Rūtą — Polka
Kvietkos Vaisas — Mahanojaus Liet. Orkestra

V-14081-A-26 — Smagi Kūmutė — Witkow orkestrą 
Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkest.

V-21120-A-27 — Volga
Students’ Song — Sidor Belarsky

V-21121-A-28 — Cio Ta Liuliu — Ukranian Polka 
Korobushka, Polka—J. Davidenko. mandolin

V-21139-A-29 — Dobra Horilka—Fine Brandy, 
Ukranian Polka
Nad Richkoju—At the River, Ukranian Polka 
Wijskowa orkestra

V-14074-A-30 — Kai Mes Augom Du Broliukai 
Liaudies daina-—S. Graužinis 
šią Naktelę Miego Nemiegojau 
Liaudies daina—S. Graužinis

V-174-A-31 — Talės From the Vienna Woods 
You and You — Vienna Orch., — Waltz

Norintieji užsisakyti gražių lietuviškų ir tarptautiškų rekordų, prašome pažymėti reikalaujamų plokš
telių numerius ir prisiųsti sų užsakymu čekį arba money orderį. Užsisakant nuo vienos iki 6 plokštelių, pra
šome prišiųsti 20c persiuntimo lėšoms padengti. Kas užsisakys 7 plokšteles, ar daugiau mes patys persiun- 
fimo iffafdąs' padengsime. (Kainos gali bot pakeistos be pranešimų).

DAGININKO” ADMINISTRACIJAI:—

šiuomi siunčiu S............. ir prašau prisiųsti sekančių rekordų: Nr..

______  Nr_______________Nr________

N r..............

N r. N r.

Nr. N r. N r.

Nr. Nr. N r. N r.

N r.

N r.

N r.

Nr.

Vąrdas ....... ........ ............ ........... . ......
Adresas ..i.................  .................... ........1
Užsisakant rekordus, nėra reikalo žymėti rekordo vardą, tik pažymėkite numerį.
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DARBININKAS

LDS Studijų Rateliams
Popiežiaus Pijaus XI Enciklika Apie 

Krikščioniškų Jaunuomenės
Auklėjimų

1. Įvadas

Spaudos Apžvalga
Nr. 2 — Redaguojamas Lietuves Gen. Konsulato 

New York, N. Y., 1942 m. vasario 1 d.
III. KNYGŲ APŽVALGA 

Įvykiai prieš Lietuvos

itai nepatinka i tam tikros 
' pažiūros ir idealogija, yra 
kvailas ir absurdiškas 
žiaurumas. Tas meta mus,T.T’ ‘ ’ |
atgal į tamsiųjų viduram
žių religinių karų epochą, 
už išnaikinimą eretikų ir 
atskalūnų.

Idealogijos negalima 
ir kar-:

tarimu citavo Bernard du. Galima toler uoti

po Latvijos pasirašymo, 
vadinas, spalių 8 d., veda
masis “Izvesfijoj” su pri- sunaikinti ugnimi 

’ Galima ar

Drausmingumas $ < . * Veiklumas

NAUJOSIOS ANGLIJOS
A L R K FEDERACIJOS Apskričio

SEIMELIS
SEKMADIENĮ,

Vasario -February 22 d., 1942
okupacija

1941 metais Alfred A. Shaw kvietimą taikai ir neapkęsti hitierizmo, taip §v> Pranciškaus Parap. Bažnyčioj ir Svetaine),
i_________ 4.1..^ jzi tj:a. kam ir Iri^urviPna kita nn-

Bradford St., Lawrence, Mass.■ KnoDi leidvkla išleido Fre-i šitaip komentąvo dėl Hit- kaip ir kiekvieną kitą po 
Garbingieji Broliai ir Mylimieji Sūnūs! Atstovau-|deriPk L ySchuman goo lerio spalių 6 (į. kalbos: Utinę sistemą. Tai yra,

darni pasaulyje Dieviškąją Mokytoją, kuris Savo be-|puglapių knygą “Night' “...Net ir ą^ląs dabar ga- skonio dalykas. Bet vesti
Ii matyti, kad Lenkijos karą už “Hitierizmo su- 9:30 Iškilmingoji Šv. Mišių Auka. Atnašauja kun. J.galine meile apima visus žmones, net ir nusidėjėlius Qver Europe” (The Diplo- 

ir nevertus, o ypatingai parodė meilę vaikeliams iš- maCy of Nemesis 1939- 
reikšdamas ją šiais žodžiais: “Leiskite mažutėliams! 1940), kurioje nagrinėja-,
eiti prie Manęs”, Mes taip pat stengėmės kiekviena mos priežastys, privedu- formoj ir teritorijoj. Tuo politikoje...” 
proga parodyti pilnai tėvišką jiems meilingumą, kuri sios prie demokratijos žiu- tarpu Anglija jr Prancūzi- Toliau autorius prieina 
jiems pareiškėme nuolatiniai besirūpindami ir tinka- gimo ir cezarizmo įsigalė- ja tebeveda kąrą prieš Vo- prie Lietuvos - Sovietų 11>nnp .. . . -
mai bemokydami visuose dalykuose, kurie paliečia jimo Europoje. Aprašo- kietiją už Lenkijos atsta- Rusijos santykių nu švieti- usryciai pi
krikščionišką jaunuomenės auklėjimą. mas laikotarpis apima pa- tymą. Todėl jr karo tęsi- mo tuojau prieš ir po sa

. v vv . _.. . staruosius prieškarinius mas negali nieįiu būti pa- vitarpio pagalbos sutar
Krikščioniškojo Auklėjimo Reikalas metus ir antro pasaulinio teisinamas įr tesudaro ne- ties” pasirašymo. Ir pa

J J roib-alincrac indvnps Karn činc

valstybė nebegali būti at- naikinimą” reiškia vykdy- 
statvta savo pirmykštei ti kriminalinę kvailystęstatyta savo pirmykštėj

Balkūnas, Maspeth, N. Y.
Komunija.
Pamokslas. Kun. K. Vasys, ALRK Federacijos N. 
A. Apskr. Dvasios Vadas.

karo pradžią. Knygoje yra reikalingas budynes. Karo čios sutarties svarbesnieji 
Taip tapdami Dieviškojo Mokytojo aidu, Mes esą-1 daug aktualių citatų ir užbaigimas tarnautų visų paragrafai pacituoti, o 

me tarę kartais įspėjimo, kartais paskatinimo, kartais svarbesnių diplomatinių šalių ir tautų interesams... taip pat pažymėta, kad 
nurodymo išganingą žodį, jaunuomenei, auklėtojams, dokumentų ištraukų. į “Hitierizmo sunaikini- visos trys Baltijos valsty- 
šeimų tėvams ir motinoms, įvairiais krikščioniškojo Nors Lietuva ir kitos mas” yra paskelbtas kaip bės turėjo ilgametes ne- 
auklėjimo reikalais, su tuo rūpesčiu, kuris pritinka vi- Baltijos valstybės mini- pagrindinis tikslas. Kova puolimo sutartis su So vie
šų tikinčiųjų bendrajam tėvui ir su tuo, vienam malo-jm°s keliais kitais atvejais, prieš hitierizmo ideologai- tų Rusija. Nežiūrint į tai, 
niu, kitam nemaloniu, griežtumu, kurio reikalauja iš apie Baltijos valstybių ją taip britų, n prancū- Sovietų Rusija privertė 

likimą kalbama specia- zų politikai daoar apibu- jas pasirašyti naujas su- 
liam skyreliu je “Rytų dina karo tikslus... į tartis ir įsileisti raudono
Kraštai” (Eastlands). Kiekvienas turi teisę iš- sios armijos garnizonus

Autorius sako, kad nors reikšti savo pažiūras vie-Naujose sutartyse buvo
ir nežinomos derybų nos ąr kitos idealogijos pabrėžta “nesikišimo į vi-

1 smulkmenos tarp Berlyno atžvilgiu, jis gali ją ginti daus reikalus” principas. 
Bet pati minėtoji bendroji laikų padėtis, aktualus įr Maskvos dėl Baltijos ar atmesti. Bet naikini- bet, kaip žinoma, ir tas bu 

ir nevienodas įvairiose šalyse mokyklų bei auklėjimo valstybių, kuriąs vokiečiai mas tautos už tą, kad kam vo sulaužytas
klausimo svarstymas, Garbingieji Broliai, ir daugelio!esą skaito savo “gyvenimo -- -----------------------------------------------------
jūsų ir jūsų valdomųjų tikinčiųjų su sūnišku pasitikę- erdve” (Lebeneraum) dar IA >m kist H3C
jimu mums parodytas noras, taip pat ir Mūsų, kaip|nuo kryžiuočių laikų, vis | dly 1X1,1 I lUJlUvIO MuUluS IKdlCSS 
sakėme, gili jaunuomenės meilė žadina mus labiau at-Įtik vėlesni įvykiai atiden-' * *
sidėjus, jei ir ne visoje pilnumoje spręsti šj klausimą ge tų susitarimų užkuli-! (T , Į panašiai vyksta ir su Sin-
teorinėje ir praktinėje platumoje, Ui nors pabrežti| sus. Tanoniia užkariavusi gaporo tvirtove. Mat kaip
pačius pagrindinius dėsnius, pilnai nušviesti stam- O tie įvykiai, kaip auto- PP j • Maeinot Liniios armotos
blausias išvadas ir prijungti prie jų praktiškus pritai-1^*“® juos atpasakoja, buvę aJd P taSąJ), _ P Hnvn atsnkfnc i Vnkiptiia 

kymTai lai būna Mūsųiunigystės jubiiiejaus^aSr^39 “• ™gsėjo « die- dienas. Per tiek

Mūsų ganytojo pareiga ir kuris Apaštalo pabrėžtas: 
“Nesiliauk laiku ir nelaiku; įrodinėk, ragink, bark visu 
kantrumu ir mokinimu”. Ypač tai yra labai reikalinga] 
mūsų laikais, nes juose par daug stinga aiškių ir svei-j 
kų taisyklių, net pačiais pagrindiniais klausimais.

mas, kurį su ypatinga mintimi ir jausmu skiriame 
brangiajai jaunuomenei ir pavedame visiems turin
tiems pasiuutinybę ir pareigą rūpintis jos auklėjimu

Laimes Troškimas
Iš tiesų niekuomet nebūdavo tiek galvojama apie 

auklėjimą, kaip šiais laikais; didėja naujų pedagogi
nių teorijų gamintojų skaičius, išrandama, patiekia
ma ir diskutuojama metodai bei priemonės ne vien 
tam, kad palengvintų, bet kad atrastų naują, be klai
dos ir sėkmingą auklėjimo būdą, kuris galėtų naujas 
kartas priruošti šiame pasaulyje trokštamajai laimei.

Dėl to žmonės, pagal Dievo paveikslą bei panašu
mą sutverti ir Jam, begalinei Tobulybei skirti, paste
bėdami, šiandien labiau negu kuomet nors kitados, 
kad tarp dabartinės medžiaginės pažangos gausybių, 
žemės turtų neužtenka atskirų žmonių ir tautų laimei 
dar labiau jaučia savyje aukštesnės tobulybės troški
mą, į pačią jų prigimtį Sutvėrėjo įdiegta, ir nori ją pa 
siekti labiausia auklėjimo priemonėmis.

Daromosios Klaidos

Tiktai daugelis jų, beveik per daug įknibę į eti
mologinę vardo reikšmę, bando tobulybę išvesti iš tos 
pačios žmogaus prigimties ir ją įvykdinti vienomis tik 
jos jėgomis. Taigi tame dalyke jie lengvai suklysta, 
nes, vietoje kreipti savo žvilgsnį į Dievą, pirmąją viso 
ko pradžią ir galutinį viso pasaulio tikslą, jie remiasi 
ir pasitiki savimi, prisirišdami vien tiktai prie laikinų
jų žemiškųjų dalykų; taip, tad tęsis ir nesibaigs jų rū
pesčiai tol, kol atkreips akis ir pastangas į vienatinį 
tobulybės tikslą, Dievą pagal gilų Šv. Augustino pasa
kymą: “Sutvėrei mus Viešpatie, Sau ir nerami mūsų 
širdis, kol neatsilsės Tavyje”.
Krikščioniškojo Auklėjimo Svarba

Todėl dideliai svarbu yra nesuklysti auklėjimo 
dalykuose, kaip svarbu yra nesuklysti siekiant galuti
nį tiksią, su kuriuo auklėjimo darbas labai glaudžiai 
ir būtinai yra susijęs. Ir iš tiesų, kadangi auklėjimo 
esmė yra ugdyti žmogų tokj, kokis jis turi būti ir kaip 
turi elgtis šios žemės gyvenime, kad pasiektų aukštąjį 
tikslą kuriam yra sutvertas, tai aišku, jog auklėjimas 
negali būti geras, jei nebus palenktas galutiniam tiks
lui; dabartinėje Apvaizdos tvarkoje, būtent, po to, kai 
Dievas apsireiškė Vienatiniame Sūnuje, Kuris vienas 
tėra “Kelias, Tiesa ir Gyvenimas”, kitokis auklėjimas 
negali būti tinkamas ir tobulas, kaip vienas krikšeio 
niškas auklėjimas.

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

bė, kad tą padarė per 55 buvo atsuktos į Vokietiją;

12:301. Seimelį atidaro A. Ząvetskas, Apskr. pirm. iš
Cambridge, Mass.

2. Malda. Vadovauja Kun. K. Vasys, Apskr. Dva
sios Vadas iš Woreester, Mass.
Himnai. Gieda visi. Vadovauja muz. P. Sakas, 
Lavvrence, Mass.
Į Prezidiumą ir Komisijas siūlomi šie asmenys:
A. Prezidiumas: Kun. Dr. K. Urbonavičius, gar

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

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

dienų jie ir įmūrytos, tai Singapore
ną internuotasis lenkų po- nuėjo pirmyn 1,000 mylių, tvirtovės armotos atsuk 

. . „J* tos į jurą ir įmūrytos. Jas
vandenims laivas OrzeI , Malajų pusiasalio gale išgriauti ir atsukti į kitą 
pabėgo is Talino Maskva randasi Singapore sala su pasę tai ne kelių dienų 
protestavo ir Įsake įsiės-didele tvirtove. Tą salą darbas.
koti Estijos pakraščių nuo pusiasalio skiria vie-
vandenis. Atsakingų Esti- nos mylios platumo kana- DIDŽIOSIOS SALOS
jos pareigūnų atsiprašy- las, per kurį ėjo didelis til- T • «. c-• < - 1 J Į pietus nuo Singapore

3.

C. Mandatų Komisija: V. Dzeduhonytė, 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.

mai ir aiškinimai buvo at- įas įj- kartu vandens dū- 
mesti kaip neganėtini. idos. Kai nuo Maląjų pu- ., , , , r .

“Rugsėjo 26 d. Maskvos siasaUo subžg0 anglų ka. "u^ų
radija paskelbė “kadangi riuomenė ir pabėgėliai į . Loliai^ 112
paaiškinimai dėl Estijoj Singapore, tai tas tiltas sahį. ra"dasi penktoji pa- 
internuoto lenkų laivo din- Upo susprogdintas. Todėl saull° dahs — Australija, 
gimo buvo rasti nepaten- dabar yra didelis klausi- Japonai nelaukė iki už- 
kinamais, yra pradėtos mąs ar anglai turės užtek- baigs užkariauti Filipinų 
derybos reikalingoms tinai vandens ant salos, salas ir Malajų pusiasalį, o 
priemonėms Sovietų van- Karo pradžioje japonai savo jūrų jėgomis pradėjo 2. 
denų saugumui užtikrin- buvo užpuolę Kinijos pa- kibti į tas dideles ir mažas 
ti” prieš diversinius aktus krąntėje esančią Hong salas.
Baltijos vandenyse besi-Kpng salą. Tpn anglai Didžiosios saios yra to- 
vand^n7n laivo ta‘P'8v. tUrSj° didel§ tV“" kios: Sumatra, Borneo,
Paskelbė kad vie“? So Celebera«- ir
vi“riai^ b““ dUOh VandenS StOk°S- i0™- Da«s jd priklau- 

skandintas Suomijos įlan-: Singapore saloje buvo ne so Olandijai, o kita dalis 
koj ir vienas užpultas Vė-Pįlnai vienas milijonas Anglijai.
liau pasirodė, kad Maskva ^abar sa pabe- Tos visos salos yra prie n v
įteikė Estijai ultimatumą £ebais Įr anglų kariuome- ekvatoriaus ir klimatas er rau a' 
ir kad ši mažoji respublika ne sal°je žmonių skaičius į-en iakai karštas. Ten bal-: 3:45 Svarstymai. Skaitymas Rezoliucijų. Rinkimai.
nusileido. 1839 nt. rugsėjo TnTražbL^vrt tUjU žmoni«J neda“S tėra 5:00 Pertrauka. Poilsis. Vakarienė.
28 d. buvo pasirašyta sa- “kd7d’uSi ten Klastas yra ir taipg! nedaug kariniui
vitarpio pagalbos sutartis./lykngas, tai žmonės dau- tgra vietiniai gyven-,6:00 PROGRAMA:

“Sekant is eilės Latviją ?į^a lytaus vandeniu tojai yra laukiniai arba t Koncertas. Šv. Pranciškaus parap. Choras. Vad. 
buvo pakviesta pasiųsti gaivinsis. į pUSĮaukiniai, kuriems dar muz. P. Sakas,
delegaciją į Kremlių, tlž-! Singapore

platus vandenynas yra

00 1. Paskaita. (Gyvenimo Problemos) 
baliauskas, Cleveland, Ohio. 
Pastabos. Poilsio 2 min.

Adv. S. Ga

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

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

sięnių reikalų ministeris dar tuo sunkus, kad jo valdovais ir kurie nepaiso, 
VVilhelm Munters spalių 2 tvirtovės buvo statomos kas juos valdys — baltie- 
d. atvyko į Maskvą ir Įion- sų mintimi gintis iš jūros ji ar geltonieji. Tų sa|ų‘ 
feravo su Stalinu, Moloto- pusės, tai yra iš pietų, va- vietiniai gyventojai pri- 
vu ir Potiomkinų. Sekan- karų ir rytų. Šiaurinės pa- klauso Malajų rasei, rūda- 
čią dieną atvyko Lietuvos krantės nebuvo apgin-'jai rasei.
užsienių reikalų minjste- kluotos. O kaip sykis japo- Tokioms sąlygoms e.- 
ris Juozas Urbsys, p spalių nai dar is siaurės ir puo- _ant t salas erobti iaDo-5 Lat7J^ P™US“a- tvirtovę. Kąjp Pran- X^sunS daX.
pagalbos sutartj . , euzijos Maginot Unija Bercikia ,žtj nedide.

To bau autorius nurodo, niekais virto, kai vokiečiai <es teR esan%as , irl 
kad trim dienom praėjus is jos užpakalio užėjo, tai olandų jžgas. Kadan|į tosi

salos randasi už 10,000; 
mylių nuo Anglijos ir 
daug maž tiek pat nuo A-| 
merikos, tai pagalba grei
tu laiku negali nueiti. 1 :

; r.’. q_s
I

(Bus daugiau)

Klausimai Apsvarstymui
1. Kodėl Pijus XI parašė šią eųcikliką?
2. Kodėl taip svarbu žinoti Krikščioniškojo auklėjimo

reikalą? ? i »i
3. Ko žmonės labiausia trokšta gyvenime?

2. “Teismas 
TAŽAS”.

Kaltinamas “PASYVUSIS SABO-

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

j “Jury”: Profesionalai ir vietiniai.
Seimeliui įnešimti’š bei pasiūlymus prašome siųs

ti: Rev. F. M. Juras, 94 Bradford St., Lawrence, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVI' 
KOLONIJOSE

PATRIJOTINIS VAKARAS 
Vasario 15 d., 1942

j P. bažnyčioje apsivedė p. Juq- 
Įzas Jankauskas su panele Zose 
Meškauskaite. Vestuvių bankie- 
tas įvyko jaunavedės namuose, 
381 Portland St., Cambridge, 
Mass. Linkime jaunavedžiams 
linksmaus gyvenimo.

BROCKTON. MASS. —

Iš įvairių dalelių — tai poezi
jos, tai vaizdeliai, tai dainos, 
tai teatro, tai prakalbos — su
daryta bendra patrijotine prog
rama, kuri jau buvo išpildyta 
Bostone ir Cambridge, kuri va
sario 15 d., 7 vai. vakare įvyks 
ir Brocktone. Kaip girdėjome

Defense Stamps ir nusiųstas 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui. 

Laukiame visų.

Vasario 7 d. staigi ir netikėta 
mirtis užgniaužė jauną gyvybę,' 
būtent: Antanuko Burbulio, 5 
savaičių amžiaus.

RENGĖJAI.

CAMBRIDGE. MASS.
PARAPIJOS METINĖ 

VAKARIENĖ

Sunkiai serga Pranciška Čet- 
kauskienė. Jos sveikatos stovis 

,— kritiškas. Taipgi su gripu 
i grumiasi ir p. J. Mackevičius, 
i LDS 8 kps. finansų raštininkas. 
Liinkme pasveikti.

m . Sekmadienį, vasario 15 d., 6 ..
patiko tiems, kurie matė. Taigi vakare ____ ______ Jimo moteni
šia proga kviečiame Brockto- 
niečius ir apylinkės gyventojus 
ateiti į šį vakarėlį. Kultūringai 
praleisite vakarą — sužadinsite

parapijos svetainė-

Vasario 4 d. Nekalto Prasidė-:
draugija turėjo;

susirinkimą. Išrinkta atstovės
je įvyksta N. P. parapijos me- Pederacijos Seimeli, į-
tinę vakarienė — balius. Prie». , . ....... vykstantį vasario 22 d., Law-sios vakarienes seimininkes jau. . rence, Mass. Atstovėmis įsnns-
puikiausiai yra prisirengusios, x .. . . . |gražesniuosius žmogaus jaus- , , . tos sios: M. Zaveckiene ir A.® ... tik laukia svetelių, kad juos m .. ,------ x---- x-------  ’ J Kirsliene. Taipgi draugija ren-;
gerai pamylėjus. Buvo manyta . . • , - m™™ tt •* J7. , J . , . . , giasi pirkti uz $700.00 Unitedsį balių turėti su šokiais, bet

mus, atliksite ir patrijotinę pa
reigą: nes už įžangą — liuos-
norę jūsų auką bus nupirktas kadangi daug jaunuolių yra iš statęs Defense Bonds. Girtinas

SOtEN SUIT—Mine. Valen
tina, New York stylist, models 
ewn siren suit, pattemed 
after Russian Cossack garb. 

IVs called a “bashlyk.”

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
teiskite mums išegzaminuoti aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

897 MAIN ST. Tel. 6-1944 
WORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

ėjusių į kariuomenę, tai jaučia- .šis draugijos žingsnis. Reikėtų:
ir kitoms draugijoms pasirū
pinti, kad įsigyjus defense bo
nų.

ma, kad likę jų tėveliai nelabai 
trokšta didelių linksmumų. Tai
gi šioje draugiškumo vakarie
nėje be didelių pasilinksmini
mų. bus visiems gera proga 
drauge suėjus savo įspūdžiais 
pasidalinti, pasikalbėti apie sa-'

ivo jaunuolius,' išėjusius į karo i^0 anradienio vakare, vasa-
I tarnybą, kuris ir kur tarnauja, rio 10 d' Prijos svetainėje.

, Išklausyta įvairūs raportai.

NORWOOD, MASS.
L. Vyčių 27 kp. susirinkimas

PROVTDENCE, R. I. 
Telephone:

kokią vietą užima ir tt.
Parapijos klebonas kun. P. J.

Juskaitis kviečia visus parapi- miSios 8 vaL * bendri
jiečius dalyvauti šiame parapi- Paryčiai. Tos dienos vakare j- 
jos parengime. Jis užtikrina. gražus parengimas naujų
kad visi atsilankę bus pilnai narių vaiaus P"** 
patenkinti šeimininkių vaišin-
gurnu ir vakariene. Taip-gi sa- vakarėlį. Tuo rūpintis į-

galiotas p. Petras Rakauskas. 
Socialį vakarėlį suruošti apsiė
mė pp. V. Rakauskienė ir Babi-

Kovo 1 d. įvyks kuopos metinės

Nutarė 
arba margu

i vo dalyvavimu paremsime 
parapijos reikalus.

ir

Sekmadienį, vasario 8 d. N. laite (slaugė).

ĮSIGYKITE ĮVAIRIŲ LIETUVIŠKU IR TARPTAUTIŠKŲ PLOKSTRiy REKORDŲ
Rekordus Galima Gauti Laikraščio “Darbininko” Administracijoje

“DARBININKAS"
366 WEST BRODWAY SOUTH BOSTON, MASS.

ŠIE COLUMBIA REKORDAI PARSIDUODA PO 55$

. Pasibaigus susirinkimui, įvy
ko socialė programa. Rengėjos 
pavaišino visus narius skaniais 
užkandžiais: žaidė, dainavo ir 
klausėsi rekorduotos muzikos. 
Dalyvavo ir klebonas kun. S. 
Kneižis. Pirmininkas Pranas 
Cvilikas atsisveikino su visais, 
nes jis yra šaukiamas karo tar
nybon. Kleb. kun. Kneižis savo 
kalboje gražiai įvertino pirmi' 
ninko Prano darbuotę L. Vyčių 
organizacijoje, linkėjo jam ge
riausių sėkmių, ir L. Vyčių 
kuopos vardu įteikė gražią do
vanėlę - camerą.

Pranas Cvilikas labai susijau
dinęs dėkojo Vyčiams už dova
nėlę ir pareiškė, kad jam bus 
didžiausias džiaugsmas, kada 
jis skaitydamas “Vytį” sužinos, 
jog Nortvoodo Vyčiai gražiai ir 
uoliai veikia Bažnyčios ir orga
nizacijos gerovei.

pri jaučia. Kuopos pirmininkas! 
T. Volskus, atidarydamas tą! 
iškilmingą parengimą, savo 
kalboje pažymėjo to susirinki-1 
mo svarbą ir tikslą. Pirmu kai-! 
bėtoju pakvietė vietinį Dvasios! 
vadą kun. V. Puidoką, kurs sa
vo kalboje pažymėjo ypatingą 
svarbą veikimo šiais laikais,' 
kaip vyčių, taip ir visuomenės1 
tarpe. Kitas kalbėtojas buvo 
So. Worcesterio kuopos pirmi-j 
ninkas Pr. Reinys, kurs savo 
gražioje kalboje nurodė pavyz-! 
džiais vyčių organizacijos 
svarbą ir iš jos einančią jėgą, 
taip reikalingą šiais laikais A- 
merikai ir mūsų tėvų kraštui 
Lietuvai. Kiti Worcesteriečiai 
buvo sutikti nuoširdžiu delnų 
plojimu, kurie pasirodė labai 
gražiai. Po prakalbų buvo rodo-, 
mi paveikslai So. Worcesterie-!j
čių iš jų kuopos veikimo bei į-į 
vairių parengimų.

Po to sekė linksmoji dalis ir 
užkandžiai. Pasilinksminę visi, 
ypatingai Worcesteriečiai neno
romis turėjo atsisveikinti ir 
grįžti su maloniais Westfieldo 
kuopos jaunimo įspūdžiais. B.

GREEHFIELD, MASS.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Šv. Onos 
draugijai už gražų gėlių bukie-i 
tą ir manęs sergančios lanky
mą. Taipgi dėkoju draugams už 
dovanas ir lankymą : pp. Pocie
nei, Dagilienei, Vaitkienei, Bie- 
liokienei, Montvilienei, Tamo
šaitienei, Januliūnienei ir vi
soms kitoms Šv. Onos draugi
jos narėms. Nors aš dar sergu, 
bet gal Dievas leis pasveikti. 
Aš būsiu su jumis ir darbuo
siuos Šv. Onos draugijoje.

Antanina Stepankevičienė.

įr ’ ’ w F i * jfc 1 < '< *•

Kas Mylite Bargeną -
Ateikit ĮI. J. FOX

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 I. 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- 
a kus kailinius tinkamus jūsų figūrai ir skoniui.

Nedėvėkite senų kailinių — atneškite juos j 
1 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!

'■6ič
411 WASHINGTON STREET.

Boston, Mass.

12190-F-51 — Hurdy Gurdy — Polka
The Wine Jug, Polka—Globė Trotters’ Orch.

12191-F-52 — Golden Wedding — Polka
Bummel Petrus (Jolly Peter)—Globė Trott. Orch.

12192-F-53 — Helena Polka
Gypsy Polka—Ed. Krolikowski’s Orchestra

12194-F-54 — Baruika Polka
Clarinet Polka—Ed. Krolikowski’s Orchestra

12195-F-55 — Chicken Polka
Emilia Polka—Ed. Krolikowski’s Orchestra

12196-F-56 — Bunny Polka
Ferry Boat Serenade, Polka—Globė Trott. Orch.

12197-F-57 — Bartender Polka
20th Century Polka—Globė Trott. Orch.

12198-F-58 — Sophie Polka
Alexander*s Polka — Ed. Krolikovvski’s Orch.

12199-F-59 — Flower Polka
Fritz Polka—Ed. Krolikowskl’s Orchestra

16082-F-60 — Polka Klumpakojis
Lietuviškas Kadrilius—Liet. Tautiška Orkestrą

16086-F-61 — Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka—Liet. Tautiška Orkestrą

16110-F-62 — šventoji Naktis — Pirma Dalis 
šventoji Naktis — Antra Dalis 
M. Petrauskas, Trubadurlų Kvartetas

16111-F-63 — Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — Jdainavo A. šaukevlčlus 
Mahanojaus Liet. Mainierių Ork.

16122-F-64 — Kūmos Polka
Tėvuko Polka — A. šaukeviilus, Mahanojaus 
Liet. Mainierių Orkestrą

16142-F-65 — Frano Polka
Paprieniokų Polka—Mahan. Liet. Mainierių Ork.

16145-F-66 — Eisim Laukan
Pragėriau žirgelį — A. Vanagaitis ir 
J. Olšauskas ir ork.

16159-F-67 — Lietuviško Kliūbo Polka
Linksmybės Polka—Worcesterlo Liet. Ork.

16135-F-68 — Naujų Metų Polka
šokikų Polka—Mahanojaus Liet. Mainer. Ork.

16192-F-69 — Trauk, Simniški — Polka
"£jo Mikas”, Polka — J. Dirvelis ir Ork.

16170-F-70 — šiauCiaus Polka
Ievutės Polka—Mahan. Liet. Mainerių Ork.

16171-F-71 — Sudiev Sesutės—Stasys Pauras, barit. 
Svajonė ir Meilė—Juozas Antanėlis, tenoras

16172-F-72 — Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą

16180-F-73 — Kibartų Polka 
Vystyčio Valsas

16182-F-74 — Lakštutė Polka
Sabas Gud, Polka—Worcesterio Liet. Ork.

16193-F-75 — Marytės ir Jonuko Daina
žemaitėlių Polka—A. Šaukevičius. Mahanojaus 
Lietuvių Mainierių Orkestrą

16201-F-76 — Virginia Polka
Marcinkonių Polka—Worcesterio Liet. Ork.

16206-F-77 — OI. Mergele
Stoviu Prieš Tavę—A. Šaukevičius.
Mahanojaus Liet. Mainierių Orkestrą

16209-F-78 — Paukščių Polka
Liudvinavo Polka—Mahan. Liet. Mainierių Ork.

16227-F-79 — ūkininkų Polka
Jurgio Polka—Pennsylvanijos Angliakasiai

16229-F-8O — Tyliąją Naktj
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, barit.

16242-F-81 — Lietuvaitė, Polka—Armonika, Klarnet 
ir Pianas
Močiutė, Valsas—Armonikų Duetas

16256-F-82— Mr AS Tau Sese
Ulonai —-A. Vanagaitis, P. Stogis > ■

16259-F-83 — Plikių Polka
Toks Vaikinas, Polka — A. Shuck,
Mahanojaus Liet. Mainierių Orkestrą

16280-F-84 — Veskie Mane šokt — Polka
Storo Jono Polka—Shenandorio Liet. Main. Ork.

16281 -F-85 — Tarpe Rūtų — Polka
Kuomet šoksi, Polka — A. šaukevičius, 
Mahanojaus Liet. Mainierių Orkestrą

16284-F-86 — Kam šeri žirgelį?
Kai Aš Turėjau — A. Vanagaitis ir 
J. Olšauskas su armonika

16299-F-87 — Erei Polka
Našlys Polka — Lietuvių Orkestrą "Lyra”

16300-F-88 — Dėdienė Polka
Lakštutės Polka — Klaipėdos List. Orkestrą

16302-F-89 — Gegužinė Polka
Jaunuolių Polka — V. Gulos Orkestrą

16303-F-90 — Polka Dėl Numylėtos
Virbalio Polka — V. Gulos Orkestrą

16304-F-91 — Kanapių Polka—V. Gulos Orkestrą 
Ona Polka—V. Gulos Ork, A. Vasiliauskas

16305-F-92 — Daratytė — Polka
Beržų Polka — V. Gulos Orkestrą

163O6-F-93 — Ar atsiminsi — Anglų Valsas.
A. šabaniauskas
Tai Nebuvo Meilė — Tango, A. šabaniauskas

16307-F-94 — Mari, Mari, Kareivėli
"Geležinio Vilko” Marias, Karo Mokyklos Chor.

16308-F-95 — Dru-lla
Tu Lietuva, Tu Mano—Akiras Biržys,
Pųpų Dėdė ir Dėdienė

16309-F-96 — Kai Ai Turėjau Kaime Mergelę 
Būk Vyras, Polka — A. Ovaronis

16310-F-97 — Jaunystės Meilė — Tango
Septintam Rojuje, Anglų Valsas—A. iabanlausk.

16311-F-98 — Mano Gitara — Tango 
Saulėtas Rytas — Anglų Valsas, 
jdainavo A. šabaniauskas

16312-F-99 — Lietuviikos Liaudies Dainelės —
Pirma Dalis
Lietuviikos Liaudies Dainelės — Antra Dalis 
A. šabaniauskas

16313-F-1OO — Griovėsių Gėlelė
Našlaitės Kapas, Daina—Akiras Biržys

16314-F-1O1 — Anūkų Polka
Pupų Dėdės Polka—Įgrojo Akiras Biržys

16315-F-1O2 — Būk Vyras — Polka
Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas

16316-F-1O3 — Gražus Miško Būdas 
Gieda Gaideliai—Akiras Biržys

16317-F-1O4 — Sužadėtinių Valsas
Razaliūtės Polka — Akiras Biržys, 
įdainavo Pupų Dėdienė

16318-F-105 — Gardus Alutis — Valsas
Marijampolės Polka — Įgrojo Akiras Biržys

16319-F-1O6 — Sekminių Valsas
Obelių Polka — Įgrojo Akiras Biržys

12193-F-107 — Krakowiak — Polka
Laughing Polka—Ed. Krolikowski*s Orch.

16320-F-108 — Kretingos Polka
Merkinės Polka—Sakalauskas, Įgrojo A. Biržys

16321-F-109 — Pasakykite Mergelės. Tangs 
Kai Smulku Groji Tu. Tango 
(dainavo A. šabaniauskas

16069-F-110 — Gegutė Polka- Armonika Solo 
Mieganti Gražuolė. — Valsas

16181-F-111 — Pora už Poros, Valsas
Dieduko Polka, Brooklyno Lietuvių Ork.

16163-F-112 — Butkiikių Polka
Storų Bobų Polka— Pennsytvan(jos Ąngrtakaslal .

kun. J. 
turiningą

LIETUVOS „
NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS

i Sekmadienį vasario 15 d. at 
vyksta iš Brocktono vaidinto
jai suvaidinti gražų, patrijotinį 
veikalą. Vaidintojams vadovau 
ja kun. F. Norbutas. Kartu su 
vaidintojais atvyks 
Švagždys ir pasakys
kalbą. Vaidinimas įvyks 3 vai 
po pietų, Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos svetainėje, St. James 
Avė.

Brocktoniečių vaidinimu visi 
yra sužavėti, kur tik jie vaidi
no. Norwoodiečiams taip pat 
bus proga pamatyti ir pasiklau
syti sekmadieni, vasario 15 d., 
3 vai. po pietų.

Ta pačia proga bus paminėta 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis. Rengėjai 
kviečia visus vietinius ir iš a 
pylinkių miestelių atvykti į tą 
parengimą.

lESTFIHD, MASS.
Šio mėnesio 16 ir 17 d., pir

madienį, ir antradienį, parapi
jos jaunimas turės savo metinį 
parengimą — “Minstrel Show”, 
Šv. Kazimiero draugijos salėje, 
22 William St. Pradžia 8 vai. 
vakare. Po vaidinimo bus šo
kiai, kuriems gros pagarsėjęs 
orkestras. Kaip kas metai, taip 
ir šiais metais parengimas bus 
gražiausias iš visų miesto pa
rengimų. Tad prašomi visi lie
tuviai ir kiti, iš arti ir iš toli, 

’tais vakarais atvykti į tą gražų 
mūsų jaunimo parengimą.

VYČIŲ KUOPOS VAJUS 
Praeitą sekmadienį mūsų Vy

čių kuopa turėjo balių kaip na
riams, taip ir kitiems, kurie no
ri būti Vyčiais arba vyčiams

tua

PROVBEMCE, R.I.
Lietuvos Vyčių 103 kuopos 

metinis susirinkimas įvyko 
sausio mėnesį. Dabartinė valdy
ba yra pirmininkas Florinas 
Taraška, vice-pirm. — Ona Lu
kaitė, sekr. — Jay Matuzaitė; 
ižd. — Alena Barisaitė; Trus- 
tees — Marė Avižinytė ir Tere- 
sa Juškaitė. Korespondentės — 
Julė Meciūnaitė ir Margareta 
Verbickaitė.

Vasario 14 dieną Vyčiai ren
gia “Valentines’ Day” šokius. 
Galima sakyti, kad bus tikras 
lietuviškas Užgavėnių vakaras.

Tad nuoširdžiai kviečiame vi
sus.

Didysis Choras irgi turėjo sa
vo metinį susirinkimą. Nauja 
Valdyba yra: pirm. — Ona Ta- 
mul; vice-pirm. — Beatriče Sa
vickaitė; sekr. — Ona Lukaitė; 
ižd. — Julė Donn.

Mūsų choras žymiai pagerėjo 
ir padidėjo. Po Velykų choras 
suvaidins veikalą — “Nepa
prastas Siuvėjas”.

Malonu parapijiečiams, kaip 
mūsų jaunimas subruzdo veik
ti. Tulpe.

Worcester, Mass.
Sv. Kazimiero Parapija

LIETUVAITĖ SVETIMTAU
ČIŲ TARPE

Kaip malonu ir linksma ma
tyti jauną lietuvaitę, kuri pasi
žymi savo gabumais. Čia noriu 
trumpai priminti apie vieną 
VVorcesterio žvaigždelę, moky
toją Genovaitę A. Watkins, 
(Vaitekūnaitę), dukterį Jurgio 
ir Marcelės Vaitekūnų, kuri 
sėkmingai mokytojauja Graf
ton High School. Ji moko Pran
cūzų kalbos. Turėdama Dievo 
duotą talentą muzikoje, mokina 
ir muzikos. Ji turi sudariusi 
skaitlingą būrį jaunuolių — 
Girls Glee Club.
muzikos, dainų
Vasario 6 d. suruošė dainų, mu
zikos ir vaidinimo vakarą. Vai
dinimas buvo pritaikintas šio 
karo laikui. Orkestras susidėjo 
iš jaunuolių, kurie sudarė ka
reivių būrį ir puikiai sudainavo 
dvi kariškas dainas. Sekė piano, 
dainų ir smuiko solo. Smuiką 
solo labai gražiai išpildė pati 
mokytoja G. A. Watkins. Mo
kytoja Genovaitė ne vien turi 
gabumus sutvarkyti, išmokinti,

Mokina jas 
ir vaidinimų.

bet turi gerą skonį ir scenerijų 
paruošime. Už tokį pasišventi
mą ir suruošimą puikios prog
ramos susilaukė daug aplodis
mentų nuo skaitlingos publikos, 
ir tapo apdovanota puikiais gė
lių bukietais. Būtų labai pagei
dautina, kad mokytoja Geno
vaitė, gavus progą, sudarytų 
grupę iš lietuvaičių jaunuolių, 
p. M. (Vaitekūnienė) Watkins 
yra uoli darbuotoja M. Są-goje 
sėkmingai eina antrus pirmi
ninkavimo metus 5-toje kuopo
je. Taigi Są-tės laukia ir kvie
čia mokytoją Genovaitę stoti į 
Są-giečių eiles, ir sudaryti iš 
lietuvaičių sąjungiečių Glee 
Club. Są-tė.

PILN. BLAIVININKŲ 25 Kp. 
GRAŽIAI PAMINĖJO SAVO 

METINĘ ŠVENTĘ
Vasario 1 d., 9:45 ryte per šv. 

mišias bendrai priėmė Šv. Ko
muniją. Nepaprastą įspūdį da-‘ 
rė, kada skaitlingas būrys oo- 
daliečių ir Blaivininkų artinosi 
prie Dievo Stalo.

Šv. Mišias atnašavo klebonas 
kun. A. Petraitis; pamokslą pa
sakė per visas ketvertas mišias

kun. J. Bakanas. Puikiai giedo
jo solo “Avė Maria" p. S. Biek- 
šienė.

IŠKILMINGA M AKARIENĖ

Tuoj po Mišparų žmonės skai
tlingai susirinko į bažnytinę 
salę. Pribuvus garbės svečiams, 
būtent, adv. A. Mileris su žmo
na, vietiniai Dvasios vadai ir 
svečiai kunigai iš Thompson, 
Conn., prasidėjo vakarienė. 
Klebonas kun. A. Petraitis at
kalbėjo maldą. Pasistiprinus 
skaniais valgiais pradėt i ant
roji programos dalis.

Pirm. P. Monkus paaiškino 
vakaro tikslą ir pasidžiaugė 
skaitlingais prieteliais, ypatin
gai garbės svečiais, ir pakvietė 
kalbėtoją adv. Ant. Milerį ir ki
tus, kurie pareiškė daug gražių 
minčių. Kalbėjo šie svečiai: — 
Kolegijos rektorius kun. J. Vaš
kas, kun. A. Poška ir kun. A. 
Morkūnas; vietiniai — Blaiv. 
Centro pirm. — kun. J. Pad- 
vaiskas, kun. J. Bakanas, kle
bonas kun. A. Petraitis, centro 
ižd. O. Sidabrienė, centro val
dybos narys J. Svirskas. Gas- 
padinių vardu kalbėjo M. Ščiu- 
kienė. A. Midikauskas sugrojo 
armonika keletą muzikos kūri
nių; S. Bugnaitis sudainavo so
lo porą girtuoklio dainų, pritar
damas sau mandalina.

Prisirašė naujų narių, o kiti 
pasižadėjo prisirašyti sekan
čiuose susirinkimuose. Publika 
buvo pilnai patenkinta progra
ma ir vakariene. Darbščios ir 
sumanios šeimininkės, kurios 
taip rūpestingai ir skaniai pa
gamino valgius ir daug suauka- 
vo, buvo šios: P. Valentukevi- 
čienė, P. Blaveckienė, M. ščiu- 
kienė, M. Piktelienė, O. Lan- 
čfiienė, V. Sepavičienė, M..Dob- 
ravalskiūtė, Vaitkienė, A. Zu- 
bavičienė.
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LDS^-MOS KUOPOS 
susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasa
rio 15 d., 3:00 vai.

po pietų "Darbininko" 
salėje, So. Boston.

kun. J. Starkus, J.C.D., kun. P 
Malinauskas, MIC., Al. Čebato- 
rius ir kun. J. Skalandis.

METINĖS ŠV. MIŠIOS
T-

ŽINUTES

Vas. 9 d., LRK Saldžiausios 
širdies V. J. draugija laikė savo 
susirinkimą. Ligonių pašelpas, 
ir pomirtines apmokėjus, pla
čiai kalbėta apie draugijos ren
giamą vakarienę, kuri įvyks

Aukavo koncerto fondan 
Daunių šeima $2.00, M. Kilmo- 
niūtė $2.00 ir Veronika Trinkie- 
nė $1.00.

Praėjusio koncerto reikalams 
baigti susirinkimas įvyks baž
nytinėje salėje, po pamaldų, 
vasario 18 d. Jis bus trumpas, 
bet svarbus.

Vasario 19 d. sueis lygiai kai 
mirė Apalionaras Bacevičius. 
Velionio brolis, Pranas Bacevi
čius užprašė ketverias šv. mi
šias Šv. Petro lietuvių bažny
čioje, kurios įvyks ketvirtadie
nį, vasario 19 d. šiomis valan
domis: 6:30, 7, 7:30 ir 8 vai. su 
egzekvijomis. Kviečia gimines 
ir prietelius dalyvauti šv. mi
šiose.

BOSTONAS TAMSUMOJE 
(Blackout)

Kaip Galime Visi Padėti

Amerikos Raudonajam Kryžiui?
Antradienio vakare, va-’priekiuose ir kiti apšvieti- --------------------

sario 17 d., 10 vai. visas' mai turi būti užgesinti. Labai lengvai. Padėsime visi. kas tik dalyvau- 
Bostono miestas bus ap-1; Vienu žodžiu visos šviesos, sime vasario 15 d. Ashland Boulevard Audito* 
temdintas. Bostono Mies-kurios gali būti matomos rium minint Lietuvos nepriklausomybės 
to Visuomenės Saugumo iš lauko turi būti užgesin- sukaktuves.
Komitetas padarys bandy- tos prieš arba lygiai 10 va- _________

Vasario 17 d. yra užgavėnios. 
Tą dieną Bostone bus “Black- 

bal. 19 d., 1942. VI. Brazauskas out” — šviesų užgesinimas nuo
išdavė atskaitą iš Federacijos 
skyriaus metinio veikimo, ku
riame jis uoliai atstovauja šią 
darbščią draugiją. Kun. Vir
mauskis dėkojo draugijai už 
koncerto rėmimą ir kvietė dar
buotis Raudonajam Kryžiui ir 
Amerikos apsigynimui. Jis pra
nešė, kad tiems tikslams yra 
ruošiamos didingos prakalbos 
vasario 23 d., 7:30 vai. vakare, 
Municipal salėje. Jis taip pat 
prašė pranešti lietuvių ameri
konų kareivių antrašus. Tuojau 
ponia Kazirskienė pasakė, jog 
joe sūnus jau treti metai kaip 
yra tarnyboje, Pilipinuose. Po
nia Matačiūnienė pranešė apie 
savo sūnų esantį U. S. laivyne. 
Po to pirmininkas V. Savickas, 
uždarydamas susirinkimą, pa
prašė kun. Virmausko atkalbėti 
maldą.

10 vai. vak. iki 10:20 vai. vak 
Visi stengkitės būti namuose 
tuo bandymo laiku. Todėl ir 
koncerto rengėjų susirinkimas 
įvyks ne vas. 17 d., bet vasario 
18 d. tuoj po pamaldų.

Tą dieną lankėsi klebonijoje

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660 

Ofiso valandos nuo 9 iki 12. nuc 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. diena 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Kas vakarą, per šią savaitę, 
Seserys mokytojos, moko vai
kus vaidinti gražų katalikišką 
veikalą “Desenzano Mergelę 
Išdalino kostiumus. Tėveliai te- 
įsižiūri į savo vaikučius naujuo
se kostiumuose. Kitaip vaidi
nant jų nepažins. Šis gražus 
veikalas bus puikiai suvaidin
tas sekmadienį prieš Užgavė- 
nias, vas. 15 d., 7:30 vai. vak., 
bažnytinėje salėje, West 5th 
St., So. Bostone. Įžanga mažytė 
— tik 35c. Pelnas eis parapijai.

Vas. 1 d., kun. J. švagždys 
savo gražioje prakalboje paste
bėjo, kad tėvai nebeina su vai
kais.

šį sekmadienį bandykime su
eiti bent į savą svetainę jauni 
ir seni, maži ir dideu. Parody
kime meilę saviškiams nors 
šiais naikinimo laikais. Karei
viai kviečiami ateiti be įžangos.

Nuoširdžiai Dėkojame
Gerb. Brocktoniečiams kleb. 

kun. J. švagždžiui už kalbelę, 
kun. F. Norbutui ir jo vadovau
jamai vaidintojų grupei už su- 
vaidinimą turiningo ir patrio- 
tingo veikalo vasario 1 d., Šv. 
Petro lietuvių bažnytinėje sve
tainėje, Blaivininkų, Apaštala
vimo Maldos ir Federacijos 
skyriaus surengtame vakare. 
Taipgi dėkojame vietiniams ku
nigams ir pp. Šejevkienei ir M. 
Jeskevičienei už paramą.

RENGĖJAI.

PADĖKA

Tel. TROwbridge 6330 -

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
271 MASVABO STREET

Kampas Inman arti Central Są. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

——
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduoda {vairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus. 

TAIPGI IR PATAISAU

366 VVest Broadway, 
So. Boston, Mass.

teL Eridaad 7119

FauKne luzadas,.-..,
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.

Valandas: Nuo2fld4 
" Nuo 6 iki 1

mą, kad visi suprastų ir landą vakare, vasario 17 Gyvename tokį laikotar- 
žinotų ką daryti, kada į- d. pį, kada nei vienas, kiek
vyktų iš oro priešų užpuo- Gaso kompanijos įsaky- gyvesnis žmogus, neturi 
limas. Aptemdinimas ta tuo laiku negaminti stovėti nuošaliai, bet dėtis 
(BLAKCOUT) bus daro- vandens gaso. prie visokio bendro darbo,
mas pagal įsakymą No. 3, Iš oro puolimo saugoto- kad padėti šiai šaliai lai- 
sausio 8, 1942. jai turės prižiūrėti: 1) kad mėti karą, nes Amerikos

Visos šviesos turi būti neįvyktų panika; 2) kad laimėjimas tai viso pasau- 
užgesintos. Tačiau van- visos šviesos būtų užge- jį0 laimėjimas, 
dens traukimas, gaisro a- sintos taip greit, kaip ga- Visokių priei 
liarmas, radio ‘ veikimas, Įima. Policija turi paruošti kuriomis galime pagelbėti, 
ligoninėse patarnavimas planą, kad laike blackouto padėti šiai šaliai. Jauni- 
ir tt. nebus sulaikytas. visos gatvės būtų tuščios,

Krautuvių elektra švie- kad niekas nevažiuotų ir vietoje per visą aptemdinimo 
čiamos iškabo#', įstaigų nevaikščiotų. i (blackout) laiką, jeigu policija

■ ....... . IClAKVMAę neįsakys juos pašalinti.
pareikštas mums užuojautas Geležinkelių vadovybės turi
mūsų nuliūdimo valandoje. Vasario 17 d., 10 vai. vakare taip pat prisilaikyti Bostono

Tariame nuoširožią padėką Vh5i gyventojai viešuose ir pri- Miegto visuomenės Saugumo 
Lietuvos Dukterų -po globa M. vačiuose namuose turi užgesin

Netekus mano mylimos žmo
nos ir šeimos motinėlės a. a. 
Liudvikos Knuipienės reiškia
me ypatingą padėką Šv. Betro 
lietuvių parapijos kunigams už 
dvasinį patarnavimą laike šer
menų ir laidotuvių. Nuoširdžiai 
dėkojame Nukryžiuotojo Jė
zaus Seselėms už jųjų patarna
vimą. Taip pat dėkojame gimi
nėms ir visiems kitiems už dva
sines puokšteles ir gėles ir už

IVMROS SKELBIMAI

Gavėti pradėsime vas. 18 d. 
Toje dienoje, Šv. Petro par. 
bažnyčioje pelenai bus barstomi 
po kiekvienų šv. mišių, 4 vai. 
p. p. ir vakare. Po pelenų bars
tymo apie 8 vai. vak. bažnyti
nėje salėje įvyks koncerto ren
gėjų susirinkimas.

Pamaldos bus laikomos tre
čiadieniais ir penktadieniais, 
7:30 vai. vak.

Visi turėtume gavėti ir mels
tis, kad žmonės grįžtų prie Die
vo. Tuomet tik tesustos karai.

f eL ŠOU 2805 ----------------------J

Dr. J. L Pasakanis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
r So. Boston, Mass.
CO OFISO VALANDOS:— 

ryto W.7vM. vakar. 

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

VaįJJL' 
• Ai

Vas. 23 d., 7:30 vai. vakare, 
Municipal salėje, įvyks prakal
bos Amerikos apsigynimo rei
kalais. Kalbės ponas Pranas E. 
BuTke, administratoriaus “of 
Defense Savings” padėjėjas. 
Kalbės p. J. B. Laučka, “Ame
rikos” redaktorius, adv. S. Ga
baliauskas iš Clevelando, “Lie 
tuvių Žinių” redaktorius, A. F. 
Kneižys, “Darbininko” redak
torius. Prakalbas rengia vieti
nis Federacijos skyrius.

NEPAMIRŠK,
kad Kovo 1 d., 1942 
bus rodomi svar
būs paveikslai —-

Sekmadienį, kovo-March 1 d., 
š. m., 3 vai. po pietų, šv. Petro 
par. salėje, W. 5th St., South 
Bostone, bus rodomi gražūs ju
damieji paveikslai. Paveikslus 
rodys Kun. K. Jenkus. jis apie 
paveikslų turinį, taipgi suteiks 
daug žinių. Paveikslai palies šv. 
Povilo, kaipo Tautų Apaštalo 
veiklą. Tą pramogą rengia Amž. 
Rožančiaus draugija ir Moterų 
Sąjungos 13 kuopa. Įžanga į tų 
rengiamųjų paveikslų pokylį 
tik 35c. Tikietus galima įsigyti 
iš anksto pas Moterų Sąjungos 
ir Amž. Rožančiaus valdybos 
nares ir pas veikėjas. Patartina 
sekmadienio rimtam susikaupi
me praleisti liuoso laiko valan
dėlė virš minėtame parengime.

Patarėjas.

8ou 4618Re*. 8ou 3729

Uthuanian Furniture Co.
MOVERS— 

- - Insured ano

tocal A Long 

□Istance 
Movlng

326-328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate A Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

596 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS. 

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-CLL

Telephone 
80. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Paisome visokių išdirbysdų auto 
mobilius Taisymo Ir demonstrav*

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8 th St..
SOUTH BOSTON, MASS

Joe. Kapočtūnas Ir Peter Trečioką 
Savininkai.

visi
vačiuose

Švč. draugijai, UDS 1 kp. ir ti visas šviesas arba jas aptem- 
Centrui ir visiems kitiems, ku- dinti taip, kad nesimatytų pro 
rie suramino mus mūsų liūdno- langus iš lauko. Kambariuose

Komiteto nustatytų taisyklių 
dėl traukinių judėjimo laike ap
temdinimo. Geležinkelių stotis 
turi laikytis tų pačių taisyklių,

je valandoje, ir kStie dalyvavo turėti šviesas, jeigu jų lan- kurios yra nustatytos namams
šermenyse ir laidotuvėse.

Lai Aukšeiausis atlygina vi
siems ir visoms šimteriopai už 
Jūsų geras širdis, mums paro
dytas.

gai bus taip uždengti, kad švie- kaįp >u buvQ {ja mi„eta 
sa nebus matoma iš lauko pu-, Lygiai l0 va, vakare vasario

j 17 d. visos gatvių šviesos turi 
Viešbučių ir kitų namų savi- į,ūti užgesintos taip greit, kaip 

ninkai, vedėjai arba prižiūrėto-1 gaiįma.
jai turi užgesinti visas šviesas;

Trafiko signalai, jeigu nebusNuliūdę

Lemzaa Knutibis karidoriuose ir kambariuose 10dZ l™, vai. vakare, vas. 17 d. Ypatiu- Pagal biackuut reika-

sūnus Albertas, gai gerai turi būti aptemdinti
___________ langai stoguose (skylights) ir

turi būti taip apsaugoti, kad 
išvengtų sužeidimų nuo krin-i 
tančių stiklų.

Rūkyti arba uždegti degtu-

p. Naujokaitienė 
Atostogose

Šiomis dienomis išvyko į Flo- 
, ridą praleisti atostogas p. Nau- 
i jokaitienė, gyv. 193 L St., So. 
i Bostone. Ji išvyko kartu su pp. 
j Mikulskiu ir J. Maris, 
į p. Naujokaitienė rašo savo 
l vyrui A. Naujokaičiui, kad jai 
• ten patinka, ir jau nusipirkusi 
“bathing suit” ir eisianti mau
dytis šiltame Floridos vande- 
nėlyj.

Sveikina visus iš gražiosios 
Floridos!

Nuoširdžiai Dėkojame
pp. D. Zaletskam,

mas eina į frontą su gink
lu rankoje, kiti teikia pa
galbą nuo ginklo parpuo- 
lusiems, kiti vėl paremia 
aukomis ir dar visokiais 
kitais būdais. Vienas svar
bus šalies gelbėjimo dar
bas, tai Amerikos Raudo
nasis Kryžius, kuris teikia 
pagalbą ne tik kareiviams, 
bet kas tik į jį kreipiasi. 
Tam išleidžiama milžiniš
kos sumos pinigų, kad su
šelpti nuo karo nukentė
jusius nelaiminguosius, 
Kurių dabar pilnas pasau-
is.

Mes, lietuviai, visi bend
rai, suteiksime paramą A. 
R. K. minint savo tautos 
šventę, vasario 15 d. Ash
land Blvd. Auditorijoj. Vi
sas tos dienos pelnas ir 
aukos skiriamos A. R. K. 
Tad visi lietuviai prašome 
tą dieną užpildyti didžiulę 
salę ir savo aukomis pa
remti tą kilnią organiza
ciją.

Programa tai dienai ren
giama patrijotine ir gra
žiausia. Pakviesti trys 
Chicagos lietuvių chorai ir 
Ateitininkų draugovės ba
letas. Laisvutė.

lavimų, turi būti užgesinti. 
Gaisrų ir policijos signalų 

turi būti apdengtos ir
šviesos sumažintos, kad nebūtų 
matomos iš viršaus.

Jeigu kas nesilaikys įsakymų 
tai bus skau 

džiai baudžiamas. Todėl kiek 
vienas žmogus turi žinoti visus 
įsakymus ir jų prisilaikyti.

' šviesos

kus lauke laike blackouto griež- *r re^a^av^m4>
tai uždrausta.

Laike blackouto griežtai už
drausta važiuoti automobiliais 
ar kitais važiavimo pabūklais, 
išskyrus tik civilinės apsaugos 
patarnavimui arba apsaugoji
mui gyvybės arba nuosavybės.

Visi kiti automobiliai bei va
žiavimo pabūklai, kuriems pa
sitaikytų važiuoti prieš pat 10 
vai. vakare, vasario 17 d. turi 
sumažinti važiavimo greitį iki 
15 mylių per valandą ir tuojau 
privažiuoti prie šaligatvio, su
stoti ir visas šviesas užgesinti, 

laidotuvių Automobilių vairuotojai neturi!

Tėvas J. KIDYKAS, S. J.
prašo paremti malda 
Gavėnios darbus šio
se parapijose:

Vasario 18—28 d.. Šv. Antano 
par., Detroit, Mich.

Kovo 1—8 d., Šv. Jurgio par.,
Chicago, III.

Kovo 8—15 d., Šv. Petro ir Po
vilo par. (Westpulman) Chi
cago, III.

Indiana Har-
| bor, Indiana.

direktoriam iš So. Bostono, ir pastatyti automobilių ant kryž-'^°V° ’
j pp. Skurdieniam iš Brooklyn, įeiįų. prje hydrant, policijos 

Y- už sveikinimus ir linkėji- stoties, gaisrininkų stoties, ar 
mus telegramomis, mūsų 25 m. ligoninės. Jeigu galima, 
vedybinio gyvenimo sukakties automobilių pastatyti kur kie- 
proga. me arįa jjUr mažai kas važiuo-

Boleslovas ir Katrina ,a Automobiliai, kurie

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI U2 JŪSŲ 
PINIGUS

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

fc'r'Tel. ŠOU 4645 .

va'Av.’.’Z.’.’.sv.v.v.v.v.’a

i Kovo 23—29 d., Lowell, Mass.
Kovo 30 — bal. 5, šv. Andrie

jaus par., Philadelphia, Pa.

Mažiuliai.
ja. 
pastatyti 
čiau, gali

KĘSTUČIO KLūBO

valdybos rinkimai įvyko perei
tą savaitę, ir sekanti buvo iš
rinkti: Pirm. — F. Grendelis; 

j vice-pirm. — St. Barasevičius;
'sekretorius — J. Kardokas; ir 
kasierius — K. Barisas.

Direktoriai: A. -Pastelis, A.
Žaleskas, P. Žurolis, F. Tulei
kis, A. Navickas, K. Urbonas ir
B. Ruplys. I

S- . 1 Tel. Parkvay 2352-W.
Draugijos, norinčios užsisa- iždininkė — Ona Staniuliūtė,

j kyli Kęstučio daržą, kuris ran- West 7th SL, So. Boston. Mass.
1 M ’ Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
. dasi E, Dedham, Mass., kreip- 948 E. Broaduay. S. Boston, Mass. 

Wt& P« K. Baris,, 220 E St.,

Remkite tuos profesio 
... uvoį nalus ir biznierius, kurif

prie šaligatvio anks-isavo sfcelbimais remi? 
pasilikti toje pačioje! ‘Darbininką’*

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 VVashington SL, Roslindale,

ŠV. JONO EV. BL. PAšALPlNčS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
’ 702 E. 5th St., So. Boston. Mass.
! Prot. Rašt. — Jonas Glineckis, 
j 5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
( Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
| 440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

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

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

South Boston, Mass.

VYČIŲ

st.,
Rap. Draugija savo susirinkimus laiko kasi

■ antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
I vakare, pobažnytinėj svetainėj. Į ėią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

Visais draugijos reikalaus kreipkitės! 2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
pas protokolų raštininkę. 492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

susirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 15 d-, Vyčių kambariuo
se, 137 Emerson St., South Bos
ton, Mass.

Valgomų Daiktų Krautuvės

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik 
v .u_x. - tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
Kviečiame narius pribūti į su- gvį62ius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 

sirinkimą, 2:00 vai. p.p. Taipgi krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”, 
laike vajaus- bus įrašomi nauji _ —-----------...... PeririnsMarketnariai. Tėveliai raginkite savoj 
sūnelius ir dukreles priklausyti: 
prie Vyčių. Po susirinkimo bus' 
užkandžių susip^žjnihąo lai-’ 
"kas. ’ A.E.L A

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

Savin Hill Avenue
ihester, Ma'sš.“* COL 1981

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav,

753 Broadway
- TeL ŠOU 3120, So. Boston.

IVAIROS SKELBIMAI

Oueen Ann Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajiniame ir pristatome 

į namus dykai.

South Boston Garage
8ROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

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

gasolinų pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

ligrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE
lietuvių graborius ir

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

838 Dorchester Avė.
Tel COLumbla 253?

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass

Jeseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius •» 
Balsamuotojas 

notary Public 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dyka’ 
Tel BOU Boston 1437

BOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal 
Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenim* dykai

H NOTARY PUBLIC • t
8 * Tel. ŠOU Boston 0815 

Tel. 80U Boston 2801



Penktadienis, Vasario 13, 1942
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DARBININKAS -
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RAUDONŲJŲ ŽIAURŲ- 
MAI LIETUVOJE

Moterų Sąjungos N. Y. Lietuvoje gimusios moterys.
Dirba ir vyrai. A. R. K. lietu
vių skyrius dirba gražų darbą, 

i Girdėjau, kad LDS 5 kp. na-
įvyks vasario 22 d., 2 vai. po r>'3 kitam skyriui vadovauja, 
pietų, Karalienės Angelų para- Būtl* malonu P^atyti apie jo 
pijos svetainėje, Brooklyn, N. darbuotę organe “Darbininke”. 
¥., 213 So. 4th St., Brooklyn, TaiPši Panešta, kad per lie
ju y tuvių skyrių lietuviai išpirko

Visos kuopos prašomos pri- S. Defense bonų už $75,000.- 
siųsti atstoves. °°- čia neįskaitomi klubai ir ki-

S SUBATIENĖ ti pavieniai lietuviai, kurie pir-
Apskričio pirmininkė. ko bonus kitose įstaigose. Lie- 

----------------  tuvių skyrius stengsis suregis-
IATERBURY. COHH. truoti visus lietuvius, pirku-|

---------  sius bonus.
V asario 1 d. įvyko Federaci- Daug lietuvių atneša aukas 

jos 22 skyriaus susirinkimas. Amerikos Raudonajam Skyriui 
Dalyvavo daug atstovų. Įspū- j Federacijos skyriaus susirin- 
dingas kalbas pasakė kun. Bo- kimus. Pereitame susirinkime 
gūšis ir kun. Gauronskis. Pirm. prįdavė 48 klūbas $25.00 ir ne- 
komp. Aleksis pranešė, kad ga- mažai pavienių asmenų. Auko- 
vęs laišką iš Federacijos Cent- tojų vardai telpa anglų spaudo- 
ro, kuriame atsišaukia, kad je Visų vardai, kurie duoda do- 
ruoštume Lietuvos NepriKlau- }erį įrašomi į Amerikos Raudo- 
somybės minėjimą, ir to paren- nojo Kryžiaus knygas.
gimo pelną ar aukas skirtume ________ .
Amerikos Raudonajam Kryžiui. Šv. Juozapo maldos, Marijos

< Lietuvos nepriklausomybės Vaikelių, Apaštalavimo Maldos, 
minėjimas įvyks sekmadienį, Gyvojo Rožančiaus, Rūtos, Šv. 
vasario 15 d. Bus vaidinimas ir Onos, Šv. Vardo 2 skyrius, Tre- 
koncertas. Po koncerto ir kalbų tininkų draugijos aukavo ben- 
bus šokiai. Į drai $15.66. Pavieniai asmenys:

p. Ona Barkauskienė, Raudo- A. šambarys $3.00; po $2.00 — 
no jo Kryžiaus lietuvių skyriaus T. Matas, Z. Karalius; po $1.00
pirmininkė, išdavė raportą. Pri----- p. Maieckienė, J. Breiva, J.
duota pinigų $240.00, 19 sve- Augys, J. Makauskas, K. Balan-
derių, 11 porų pirštinių, 26 suk- da, A. Kankalys, J. Girdzijaus- 
nias, 44 rankšluosčius, 44 vai- kas, J. Vitkauskas. Viso sudėta
kams drabužėlius, 23 nosines. — $30.66. 
p. Barkauskienė pranešė, kad AUKOS LIETUVAI 
lietuvių skyrius gavo pagyri- LABDARYBĖS REIKALU 
mus laišku nuo Amerikos Rau- Klebonas pranešė, kad dabar 
donojo Kryžiaus pirm. Miss. našlaitynas yra pilnas našlai- 
Itchka, kuriame sako, jog lie- čių, bet dauguma svetimtaučių 
tuvaičių darbą porodys ir kitų vaikų. Kaikurie sako, kodėl mes 
tautų skyriams, p. Barkauskie-priimam svetimtaučius vaikus? 
nė dėkojo visoms lietuvaitėms(Klebonas atsako: “Mes turime 
darbininkėms ir aukų rinkė-; vietos, tai ir priimam. Jeigu 
joms. Taipgi pareiškė padėką būtų lietuvių vaikų, tai jie gau- 
kleb. kun. J. Valantiejui už pa-'tų pirmenybę. Mes neturime 
talpas ir įtaisymą lempų prie' pavydėti. Darykime labdarin-

ir N. J. Apskričio
Suvažiavimas

i ■ ■

’ A 4

*4 į

gus darbus visiems. Kai mes ki
tus atjaučiame, tai ir mus at

Siį',

'•i'

1

j

siuvamų mašinų.
Čia turiu pažymėti, kad daug

šioje šalyje gimusių ir augusių jaučia. Dabar prisiuntė labda- 
moterų darbuojasi. Joms vado- rybei Dr. Freihert $25.00; Ca- 
vauja taip pat “amerikonukės” pitol Teatro savininkas $25.00;
lietuvaitės pp. Barkauskienė ir 
Janušaitienė. Bet neatsilieka ir

°hone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

M. J. Daly & Sons Co. $25.00 
Tai svetimtaučių aukos. Mes 
turime visus vaikučius mylėti 
ir juos užlaikyti. Lietuvius pri- 
oažista geros širdies žmonė-• J 9mis .

Šiomis dienomis pavojingai 
susirgo p. Teresė Brogienė. 
gyv. 814 Bank St., ir išvežta li
goninėn. Ji yra “Darbininko” 
skaitytoja ir rėmėja. Lai Die
vulis jai grąžina sveikatą.

Vasario 8 d. įvyko Šv. Onos 
draugijos kortavimo vakaras.

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.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

i

i

i
i

i

i

BOSTON BRANCH 
1*10 Columbia Rd„ 

South Boston

PHONE 
So. Boston 

2271

t

♦

Nuo senovės vokiečių šūkis yra — “Drang-Nach-Osten” — “Maršuoti į Rytus”, štai kapų lau
kas nusėtas vokiečių kapais, kurie maršavo į Rytus ir po Generolo Šalčio sulaikymo nacių ir net 
vietomis atmušti atgal, palikti niūrūs kapų miškai. Šiuos kapus apžiūrėti, ar gal pagerbti, nes 
matosi paveiksle be kepurų, atvykę rusų kariškiai, kurie ir paliūdija šio nacių maršo galą. šie ru
sų kariškiai žino, kad ir jie toliau nenumaršuos, kaip tik į karsto karalystę. Bet ar bolševikų ka
riai tiki į antprigimtinj gyvenimą... Ar jų gyvenimo viltis baigsis su kūno užšalimu?’ Kažin ar šių 
rusų karių minčių neslegia amžinybės klausimas.

LIETUVIŲ DIENA 
Sekmadenį, vasario 15 d., mo

kyklos auditorijoj, įvyks 19 
metinis Užgavėnių teatras -kon
certas, kurį išpildys Šv. Juoza
po parapijos Vyčių ir Studentų 
chorai, vad. komp. A. Aleksiui.

C. BROOKLYN, N. Y. 

Šv. Jurgio Parapija
Šv. Jurgio par. didysis choras 

buvo surengęs “Maskaradų Ba
lių”, kuris įyyko vasario 7 d.

NE* BRITAIN, COHN. Lietuviai Katalikai
Waterbury, Conn.

• Noreikiškių kaimas, 
Šiaulių apskr. Birželio 25 
d. į prie pat kaimo esantį 
miškelį prigūžėjo raudon
armiečių. Jie užklydo ir į 
Jakavičių ūkelį, čia rado 
šeimininkę Jakavieienę, 
kurios vyras tuo metu bu
vo tarnyboje Šiauliuose, 
kai kuriuos jos pažįsta
mus iš Šiaulių ir kaimyną- 
ūkininką Taralių. Visi tro
boje buvę žmonės bolše
vikų buvo išvežti į miškelį. 
Vienas jų, Jakavičių darži
ninkas Aleksas Riekus. 20 
metų amžiaus, čia pat kie
me buvo apkratytas ir 
nors nieko pas jį nerado, 
nei jis pasipriešinimą kokį 
rodė — nežinia dėl ko jis 
buvo tuojau nuvestas už 
daržinės ir dviem šūviais 
į nugarą nušautas. Liku
sius nuvedė ir suguldė

KAIP PRALEISIME UŽGA
VĖNIŲ VAKARĄ? i nuošimčiai lietuvių

Nagi štai kaip. Šv. Rožan- jie sudaro ir palaiko sv. juo- iškel yje Iš šių išskyrė 
čiaus draugija, pasižymėjusi zapo parapiją vertės netoli mili- keturis: ūkio savininką

Apie 95 
katalikų. 
Šv. Juo-

labdaringais darbais, rengia lie- jono dolerių. : Jakavižienę kaimyna Ūki-
tuviško pobūdžio užkandžių va-( Apgailėtina, kad lietuviai ka-* ninką petra Taralių ir

buvo nemažai uniformuotų jau- 7”/’ "T nOr& gaįgs. talikai, kaikurie, neišlaiko lyg- šiauliečius Stasį Ciesielskį
nikaičių. Beabejo, vakaras atne- lr kortu°tE Gabesnieji gaus do-iSVaros Mažiausias sukrėtimas ir joną Dalyla. Šiuos ketu- 

jVanas. Taigi nepamirškime va-, kaikuriuos išmuša iš linijos,!rįs bolševikai nusivarė į

Prasidės 7 vai. vakare. Scenoje , . . . .---------r--------------, ... „ , , Pnsinnko daug jaunimo, taipgi , . . . ,bus suvaidinta 2 aktų puiki ko- I______ __ ____________ 5 karą; taip pat kas
mediją “Piršlybos”. Be to, bus
labai gražių lietuviškų dainų, 
šokių ir kitų įvairumų.

Ta pačia proga bus atitinka
mai paminėta ir Lietuvos 24

se nemažai peino.
i

Šiomis dienomis 
giasi prie Kantatos: “Septyni

sario 17-tos, antradienio vaka- j dažnai į kairiąją pusę. Vietoje gįĮumą .Staiga miško gilu- 
choras ren- r°? 7'U vaJ; V1SI atsllankykune, dirbti vieningai konstruktyvų moje nuaidėjo vienas po

į Šv. Andriejaus parapijos sa
lę, kur galėsime linksmai, drau-metų nepriklausomybės paskei- KrisUus žodžiai". Ši įdomi 

bimo sukaktis. Kalbės svečias Kanuu tinkama tik gavė- glškal lalką pralelst‘- Tad ,kl 
kun. Jonas Kripas iš Hartford nios ud bus peretatoma pasimatymo - Užgavėmų va-
ir kiti. Gerb. visuomenę nuošir- Verbų vakare. .kare.
džiai prašome skaitlingai daly-, ‘
vauti, nes mūsų darbuotės tiks-

t
las labai aiškus ir gražus. Mes 
dirbame Dievui ir tėvynei, tau
tai ir Bažnyčiai. Lietuva vėl 
bus gyva, laisva.

BROOKLYN, N. Y.

JAUNŲ MOTERŲ 
SUSTVIENYMAS

RENGIASI PAMINĖTI L.
NEPRIKLAUSOMYBĖS

SUKAKTĮ

Sekmadienį, vasario 15-tą, 2Yra visai jauna draugija mū 
Lyra. sl4 parap. Ją sudaro jaunos, in- vaj po pietų, parapijos salėje, 

j teligentiškos ir energingos mo- kampas Stanley ir Church gat- 
i terys. Iš šios draugijos lauksi-, vjų Paminėjimo programa su- 
•me daug ko naujo ir įdomaus? sidės iš dainų, muzikos ir kal- 
j Linkime joms gero pasisekimo!. po programos įvyks bažny-*
* Z*! . T___ __ »

darbą, su didesne energija, pa- kįtos eilė Šūvių, 
tyrimu ir pasiryžimu, jie dirba
ir stiprina savo idėjos priešų' Suguldyti žmonės tik SU- 
pozicijas. Kairieji, katalikybės temus drįso pasike tl ir 1S- 
ir tautybės priešai gerai žino, siskirstyti po trobas. . 
kad jiems nebūtų galimybės iš- vestieji i mišką keturi ne 
silaikyti, jei katalikai neremtų grįžo. Tik kitos dienos^ ry 
jų savo darbais ir pinigais. ■ Mr» atvykus iš miesto U 1O 

Berželis, savininkui Jakaviciui, 
----------------------------------- grupė vyrų išėjo miškan.

Per 100 metrų nuo trobe
sių, miške gilumoje, ša-DYKAI PAGALBA NUO

REUMATIZMO komis apmėtytą per 10-20
Jei kenčiate kūno skausmus; jei mefru vienas M1O kito gU- 

sąnariai jauslūs; jei užeina skausmai .
oro permainose, patariant jums ban- Įėjo keturi lavonai. taip 

BINGO: Jaunų Moterų gįoje trumpos pamaldos bei pa- uJc^^a^ojlr^s^tūkTanči  ̂Į£r sunkiai sužalotus lavonus
sunku beįsivaizduoti. Ja
kavičių ūkį raudonarmie
čiai visai išdraskė ir api- 
nlėšė. Manta suraižyta 
durtuvais, brangesni daik-

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ 
VAKARIENĖ

Vasario 13 d., 8 vai. vakare, Sus. rengia savo pirmą pramo- iaimįnhnas Švenčiausiu Sakra- 
Apreiškimo parapijos svetainė- &ą. sestad., v asario 21 d., Šv. mentu. Jokios įžangos nebus, 
je, N. 5th ir Havemeyer Sts. į- Jurgio parap. svetainėje. Bus K p vietinis skyrius kviečia 
vyksta Moterų Sąjungos taip gražių dovanų laimingiesiems, i visus atsilankyti ir rimtai susi-
vadinama Užgavėnių Blynų o užkandžiais visi bus vaišina- 
Vakarienė. Įžanga tik 40c. Gau- mi. Vakaras tikrai bus įdomus, 
site ne tik skanių blynų ir kito-*
kių valgių, bet taip pat bus ir, 
įvairi, graži programa. Progra-'

NEWARK.HI.

mąstyti apie savo ir savo tėvų 
tėvynę ir likusius savo 
muosius.

TRETININKŲ
SUSIRINKIMAS 

Pereitą sekmadienį įvyko Tre-
mą ruošia Šv. Monikos draugi- Tradicinė Šv. Trejybės para- 
jos pirm. E. Vaitekūnienė ir pijos “Turkių” Vakarienė, sek-
rašt. V. Rokienė. ! madienį, vasario 15 d. 1942.’tininkų brolijos susirinkimas.

Pasibaigus vakarienės prog- Pradžia 5-tą vai. p.p. parapijos Dalyvavo kun. P. P. Kartonas ir
ramai bus šokiai prie geros or- salėje, kampas Adams St. ir ragino visus užsisakyti “Var-! 
kestros. Rap. New York Avė. J P©lf’♦ Tėvų Pranciškonų naujai

Mes visi lietuviai Amerikoje! išleistą mėnesinį žurnalą; taip
gi pranešė apie kleboną kun. M. 
Pankaus sveikatą, kuris jau 
trečia savaitė, kaip serga. Bro
lijos nariai užjausdami savo 
mylimo dvasios Vado sveika- 

šv. mišias
jo intencija. Taip pat atjautė ir 
paskyrė dovanėlę sergančiai 
šios brolijos viršininkei motinai 
P. Kochanskienei. Ji jau apie| 
pora mėnesių kaip serga. Yra ir j 
daugiau brolijos narių ligonių, > 
būtent, S. Kviederienė, A. Kra- 
kauskienė. O. Meškauskienė, O. 
Kazakevičienė. Visoms ligo
nėms linkėtina Dievo palaimos, 
stiprinant jų sveikatą. Daugu
moje užsisakė “Varpelį” per B. 
M. ir džiaugiasi “Varpelio” tu
riningumu ,ir reiškia padėką 
Tėvam Pranciškonam už sun
kią darbuotę.

virš dvidešimt metų, gavimui greito 
laikino paliuosavimo skausmų Reu
matizmo, Arthritis, ir Neuritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 

Jeigu niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos—iš- 
bandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 

- jums pilno dydžio pakelį—sunaudo- _ _
arti_ kitę 24 tabletes DYKAI. Jei neduos j Sunaikinti ir pagrobti,

'greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis iri 
to pakelio žema kaina, grąžinkit ne-' 
sunaudotą dalį, ir jums nieko nekaš
tuos. Nesiųskit pinigų, tik savo var
dą ir adresą į:

ROSSE Products Co. Dept. X-9 
‘ 2708 W. Farvvell Avė., Chicago, III.

• Birštonas. Karo viesu
las Birštono visiškai nepa
lietė.

A LOVE TOKEN

BRIDGEPORT, CONN. i esame išsiskirstę — gyvename) 
tarp svetimų ir retai kada tu- 

Praeitą šeštadienį, apsivedė j-ime progą susitikti, pasima- 
p. L. Duginytė, buvusi parapi- tyti, širdį atgaivinti. Neužmirš- 
jos jaunojo choro narė. Sakra- ^d šios progos. Galėsite 
mentą suteikė kleb. kun. J. V. prje lietuviško stalo ir lietuviš- 
Kazlauskas. Solo giedojo jos kų valgių širdingai pasišneku- 
draugė O. Radvilaitė; vargona- čiuoti ir atgaivinti lietuvišką 

širdį.
Po vakarienės bus šokiai prie

vo A. Stanišauskas.

Ateinantį sekmadienį užgavę
. _ v geros muzikossime parapijos rengiamame ba-

liuje. Tai Užgavėnių blynų ba
lius ir šokiai. Visi kviečiami 
prieš užgavėnias linksmai laiką' 
praleisti.

Pirmadienį palaidota p. Ja-

Kviečia 
Klebonas ir Komitetas.

UŽGAVĖNIŲ ŠOKIS — 
"PANCAKE DANCE”

Vasario 17 d. 1942, 7 vai. vak.
kubauskienė. Tai buvo parapi- parapijos salėje yra ruošiamas 
jos tvėrėja ir jos palaikytoja. Užgavėnių šokis, prie geros 
Palaidota su iškilmingomis muzikos. Tikietai tiktai 35c.
sv. misiomis.

Parapijos choristas J. Bune- 
vičius sugrįžo iš Scranton, Pa., 
kur buvo šaukiamas j kariuo
menę, bet dar pasiliko, o J. 
Bamotas jau išvyko kariuome
nėn. Juozui linkime geriausių

Kviečiame visus skaitlingai at
silankyti.

JAUNA LIETUVIŠKA 
PORELĖ

Vasario 7 d. Šv. Andriejaus 
par. bažnyčioje, 9 vai. rytą, lai-

VASARIO 16 d. MINĖJIMAS
Kaip kas met, Newarko Lietu

vių kolonija mini Lietuvos Ne
priklausomybės šventę, taip irjke gv jaunųjų intencijai,
šįmet, minėjimas įvyks 16 d., p p j^arlonas sužiedavo 

sėkmių. Choristai jo nepamirš, vasario. 7:30 vai. vak. Šv. Jur-jp M Ravįdjąįtę su J. Derliunu.
gio draugijos salėje. Programo-^ Liudininkais buvo jaunosios 
je Šv. Cecilijos choras, kalbėto- sesutė Amilija ir jaunojo pus- 
jai: Kun. Ig. Kelmelis. Jonas brolis Algirdas Steponaitis 
Valaitis iš Brooklyno. Kiin. Gu- Jaunoji yra uoli Sodalietė, šv

kaip ir kitų choro narių.

Choro pamokos dabar įvyks
ta sekmadieniais po sumos. Vi-____  _________
si, kurie tik gali, lankykitės rinskas/ naujas New Yorko Rožančiaus draugi jos ir Treti- 

, ,. . . .. L. _ ... mnkų brolijos nare. Linkėtinasekmadienį ir penktadienno va-jhet. par. kfebonan. Dr. Vimkas laiming0 ir malonaus vedybinio
karą. ,. O- ir kiti— —— • ■ Rap. gyvenimo. ~ T. M.

V K F M Ti

D ra Uge’ Geriau Atsiųsk 
Man Kessler’s. Tai 

Lengva ir Maloni.

O

AM « CREATEST WHI
KESSLER’S PRIVATE BLEND. 7B®į grain Nei/trR*86 
Julius Kesster Distilling Co., Ine., Baltimore, Md.; Lavvrenceburg, n
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