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Raudonųjų Ouislingiukų
Vergiškas Pareiškimas
Šiais laikais komunistai iš po
žemių gavo įsakymą koplačiausiai rašyti apie Lietuvą ir Pa
baltijo valstybes — Latviją ir
Estiją, kurios 1940 m. buvo pa
tekusios sovietų Rusijos raudo
nųjų vergijon. Sovietų Rusijos
aukštieji pareigūnai jau kalba
apie tų valstybių gyventojų
‘išlaisvinimą’. Komunistų spau
da paskelbė raudonųjų Quislingų pareiškimą, po kuriuo Lie
tuvos vardu pasirašo šie Quislingiukai: Paleckis, Cvirka, Jo
nas Šimkus ir Staškevičiutė, ir
kiti. Dauguma jų greičiausia
buvo priversti pasirašyti.
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Japonai Bombarduoja Australiją

Rangoon, Burma, vas. 19 indijonų laukia, kad gau
— Britai skubotai išveža tų progą išvykti kur j sau
civilius gyventojus iš gesnę vietą.
Rangoon ir apylinkės, ka Kada smarkios kautynės
da japonai perplaukė ma eina dėl Burmos vieškelio,
žais laiveliais Bilin upę.
j tai kiniečiai visu smarku
mu puola japonus ThaiKautynės eina dieną iri lande.
naktį be pertraukos. Japo- Japonai
smarkiausiai
nai būtinai nori užkariau- ruo.iagi kovai Prancūzų
ti Burnos vieškelį, kad at- į jn(jo . Kinijoj. Sutraukė
kirsti alijantus .nuo susi-. daugiai naujų kareivių.
Kada Sovietų Rusija okupavo siekimo.
Alijantai taip pat yra paLietuvą ir įvedė savo diktato
Civiliai gyventojai veža siruošę gynti Burmos
rišką rėžimą, tai buvo žinių, mi į šiaurę. Visi keliai už vieškelį. Tikimasi didžiau
jog visus įsakymus pagamin grūsti. Sakoma, kad 5,000 sių kautynių Burmoj.
davo raudonieji rusai ir dažnai
te žinios lietuviškų Quislingiukų paskelbdavo su jų parašais.
Raudonieji Quislingiukai savo
pareiškime sako:

TEL. SOUth Boston 2680

W r.-

_ L.

KINIEČIAI PUOLA JAPONUS
New York, vas. 19 — Kiniečių kariuomenė įsiveržė į Thailandą, kurią Japonai pirmiau užėmė, ir iš
čia puolė Malajus ir Singapore.

sumažinti savo puolimus
Pacifiko salose.
“Štai kodėl tūkstančiai Lietu
Nei Amerika, nei Anglivos, Latvijos ir Estonijos pilie
ja nebuvo prisirengusios
čiai, laikinai apleido savo na
sutikti Japonų puolimus.
mus ir išvyko sykiu su Raudo
Niekas netikėjo, kad Japo
nąja Armija. Jie apleido savo
nai išdrįstų pulti Anglijos
šalis, kad galėtų išvien su ru
Japonai taip pat išplėtė ar Amerikos kolonijas.
sais ir kitomis Sovietų Sąjun savo karo frontą, kad gali Japonai, matomai, buvo
gos tautomis sėkmingiau kovot susilaukti didžių pralai geriau prisirengė negu pa
prieš vokiečius grobikus, kurie mėjimų. Jei Kinija galėtų saulis žinojo, ir tas štai"laikinai pavergė tas šalis”. Pir iš Amerikos
užtektinai i gus užpuolimas nedavė
maisiais tų šalių pavergėjais gauti karo ginklų, tai ga-į progos nei Anglijai, nei
buvo raudonieji bolševikai.
lėtų Japoniją smarkiai I Amerikai tinkamai apginVisi gerai žino, kad tūkstan pulti ir tas priverstų juos' ti savo nuosavybes.

f

. J

Sydney, Australija, vas. i Povandeniniai laivai ap19 — Premieras John Cur- šaudė keletą aliejaus pretin praneša, kad japonai kybinių laivų ir porą nus
bombardavo ąli jantų lai-, kandino. Aliejaus įrengivyno bazę — Darwin uos- mai toje saloje daug nutą. Tačiau kiek bombų nu- kentėjo. Taip pat netoli
1 metė ir kiek nuostolių pa-! Curacao salos apšaudytas
i darė nepaduoda.
1 vienas aliejaus laivas.
Darwin uostas yra 675: Salos, Aruba ir Curacao,
mylios į pietus nuo japonų ■ yra labai svarbios tuo, kad
užimtos olandų salos Am- jose yra didžiausi pasauboina. ir yra viena iš kelių lyje aliejaus įrengimai. Oį Suvienytų Tautų likusių landų vyriausybė prašė,
kad Amerika atsiųstų kaneužimtų bazių.
—
į riuomenę saugoti tas aliePriešų Laivai Daro
! jaus salas. Amerika suti
ko. Dabar priešai kęsinąsi
Nuostolius
1 tas salas subombarduoti,
VVillemstead. Curacao,— kad Olandų ir Amerikos
Vas. 19 — Priešų povande- kariuomenės neturėtų užniniai laivai apšaudė Aru- tektinai aliejaus ir gazolibos salą. Olandų vakarų no tęsti karą.
indiese, kurią saugoja A- i Japonų įsigalėjimas Pamerikos kariuomenė. Ta cifiko salose skaudžiai pa
sala yra tik apie 700 my- j lies Amerikos aliejaus ir
lių nuo Panamos kanalo. gazolino naudojimą.

Gen. MacArthur Laikosi Luzone

teisme. Kaltinami
Vokietijos
19— Japonai smarkiau-1 šnipinėjime
šiai puola gen. MacArthur į naudai penki vyrai ir vie
karo jėgas Bataan sąsiau- na moteris. Sakoma, kad
,ryj. Tačiau negali įveikti, nacių šnipai siųsdavę ži
į Gynėjai laikosi savo pozi- nias apie Amerikos kačius lietuvių raudonieji suėmė
Užbaigtas, dar vienas, karo laivas S.S. Samuel! cijose. Japonai pristatė nuomenes veiksmus iš
ir prievarta išgabeno į Sovietų
Adams, Kalifornijoj, kuris šiomis dienomis bus įleis-! daugiau kareivių ir karo šios šalies per Ispaniją ir
Rusijos gilumą. Tūkstančiai lie
tas į vandenyną,
ginklų; sustiprino savo Portugaliją į Vokietiją.
tuvių iš Altajos ir kitų kraštų,
oro jėgas, ir ruošiasi su> Federalės valdžios agen
bado ir vargo prispausti, šau
tai pridavė teismui kalti
duoti skaudų smūgį.
kiasi pagalbos. Likusieji gimi
namųjų laiškus, kuriuose
nės Lietuvoje prašo su ašaro
naciai pasakoja apie šios
mis Amerikos lietuvių gelbėti
Naciai Teisiami Už
Batavia, vas. 19 — Ali- Olandų salas Sumatrą ir
šalies ruošimąsi karui,
Batavia, vas. 19 — Olan-i
išvežtus lietuvius; prašyti Rau jantų oro laivynas, kuris Javą. Amerikos piliečiams
Nelson Įsako Dirbti
Šnipinėjimą
darbininkų unijas, strei
donojo Kryžiaus, kad duotų stovi Javos Surabayos ba įsakyta išvažiuoti iš Olan dai pripažįsta, kad Japo-j
kus.
Pirmadienį
prievarta išvežtiems lietuviams zėje, atmušė japonų puoli- dų rytų salų. Tie ameri- nai užėmė Palembango,;
New York, vas. 19 —Šio FBI agentai turį ne vie
visokiariopą pagalbą. Ir štai mą, ir^ sunaikino priešo kiečiai ten yra daugumoje - Sumatros pietų dalyje. O-(
mis dienomis prasidėjo ną, bet kelius kaltinamųjų
knmnanii., darbi
darbi.ilandal- matydami, kad ne Washington, D. C., vas.
dabar raudonieji bando įtikinti j, vieną „tvirtadalį
ketvirtadalį oro jė-'aliejaus
jė-j aliejaus kompanijų
} galės atsilaikyti prieš Ja 19 — Donald M. Nelson, nacių šnipų byla Federa- nacių laiškus.
pasaulį, kad išvežtieji savano gu. Svarbiausiuose punk-■ ninkai.
ponus. padegė aliejaus karo produkcijos direkto
riai “laikinai apleido savo na- tuose priešas nepadarė josandėlius ir šulinius, kad rius. reikalauja, kad visos
NACIŲ LAIVAI SUŽALOTI,
kių nuostolių,
Japonai negalėtų pasinau dirbtuvės, kurios dirba ap
2000 Siuvėjų Išėjo
Lietuvos lietuviai, prasidėjus
SAKO CHURCHILL
sigynimo darbus, dirbtu
doti.
Vokietijos karui su sovietų Ru
Ašies Karo Jėgos Turėjo
į Streiką
Olandai sako, kad jie pirmadienį, vasario 23
sija, sukilo prieš raudonuosius
Londonas, vas. 19 — An- nyne, nes jie pradės skangaisru sunaikino šimto (Washingtono
gimimo
Trauktis 20 Mylių Atgal
bolševikus ir tose kautynėse aglijos
premjeras Churchill dyti prekybinius laivus,
Boston, Mass. — Vasario milijonų dolerių vertės a- dienoje).
pie 5,000 lietuvių paguldė gal
Cairo, Egiptas, vas. 19— 18 d, apie 2000 Waterproof ^eJaus įrengimus. Palem- Jis sako: ‘‘Jeigu mes pareiškė, kad Vokietijos Anglija nebeturi tokių divas ir tūkstančiai liko visam
į Praneša, kad Anglijos oro Garment Workers unijos, bango buvo centras alie pralaimėsime produkcijos karo didieji laivai, kurie iš dėlių karo laivų, už tai
gyvenimui invalidais. Jeigu lie-j
jaus ir gazolino Olandu kova, tai mes pralaimėsi Brest, Prancūzijos, drą- mato pavojų ir apgailestuviams būtų buvęs geras gyve laivynas privertė ašies ka- International Ladies Gar- rytų Indiese.
siai perplaukė Anglijos tauja, kad nebuvo prisime ir karą”.
nimas Sovietų raudonųjų oku ro jėgas Libijos pakraštyj, ment Worker’s unijos lokanalą, yra sužaloti ir per rengus tuos vokiečių laipacijoje, tai jie nebūtų tiek gy iš Gazala trauktis į Tmi-, kalo 24, nariai išėjo į streiilgą laiką negalės plaukio- vus nuskandyti. Kiek jie
JAPONAI PAĖMĖ 60,000
vybių aukoję, kad išsilaisvintų. mį. Sakoma, kad Britai ką. Streikieriai reikalauja
ti.
j yra sužaloti, ar nėra, tikLietuvos lietuviai, išsilaisvinę nustūmė ašies karo jėgas pakelti algas, kad galėtų į
Anglijai pasidarė labai rai tik vokiečių vyriausyĮ NELAISVĘ
'žmoniškai pragyventi, paiš bolševikų vergijos, paskelbė 20 mylių atgal.
nemalonu, kad jos laivy- bė težino, o ji tyli.
j kilus pragyvenimui.
Lietuvą vėl nepriklausomą val
Unijos viršinikai sako, Londonas, vas. 19 —An- gavo iš Amerikos bilijoną nas ir lėktuvai negalėjo tų
stybe. Tačiau nauji okupantai- Japonai Puola Olandų Salas
laivų nuskandyti. Tas drą Naciai Suseke Sąmokslą
kad 13 įstaigų darbininkai’
vyriausybė pripa- dolerių paskolą
vokiečiai tą nepriklausomybę
sus vokiečių žygis, važiuo
—
"Nužudyti" Hitlerį
Batavia, vas. 19 — Japo- streikuoja, būtent, Bosto žįsta, kad jų 60,000 kareivėl užgniaužė.
ti
per
Anglijos
kanalą,
su

vių pateko į nelaisvę, kuo- Massacnusetts Valstybėje
Lietuviai nenori nei raudonų nai smarkiai puola di- ne, Cambridge, Stoughton
met Japonai užėmė Singa- Užsiregistravo 273,164 judino visus Anglijos gy Londonas, vas. 19 — Bri
jų bolševikų, ne^ nacių vergijos. džiausiąs ir svarbiausias ir Brocktone.
ventojus ir vyriausybė su- tų žinių agentūra sugavo
pore. Nebuvo laivų, nei
Raudonųjų armijoj jeigu ir y-i
Naujokai
silaukė daug nesmagumų Berlyno radio žinias, kad
progos kareivius ar gy
ra lietuvių kareivių, tai jie ten
ir kritikos.
, “užsieniu
inteligencijos
ventojus išvežti pirm Ja Šiomis dienomis
prievarta sugrūsti. Yra lietuvių
Vyriausybė
daro
tyrinętarnyba
”
planavusi
nužuponų užpuolimo, Prie to pUik Ralph M. Smith, Seir vokiečių armijoj, bet ir ten
dar aišku, kad
galo lectįve
Service
 jimus sužinoti, kodėl Vo- dyti Hitlerį. Sakoma, kad
jie nesavanoriai
nesavanoriai eina
eina karių
pake
Kanų paCanberra, Australija,
re, įsigalėjus Filipinų salo- dau£ karo ivairiu oe„^klu
"
« L viršinin
ir
kieti jos laivai perplaukė taip pat buvęs numatytas
3.-“ 3„.‘“ - y- s s.““ ►■Ss.’sys?
kanalą, Anglijos sargybai nužudyti ir Vokietijos už
vietų raudonieji komisarai ir
riausybė praneša, kad Ja-įlose,
Australijai, tikrai ( Singapore puolimas yra reeįstravo 273 164 nauio
nePatėmijus. Kada sieniu reikalų ministeris
Vokietijos naciai.
ponams užėmus Singapo-; gręsia užpuolimas ir bus jabai skaudus ne tik BriTlinfr valstvhiu karo Anglijos sargyba patėmijo von Ribbentrop.
Tame Quislingučių pareiški
1
..................
•atimti
tai
a.
----.
•
•
---®"
j *
ir kol prisirengė atakai, Sąmokslininkų
doku
P"?.?
‘“"JLVisie.ms: ypaž
ir apsigynimo
tarnybai
me pasakyta: “Latviai, lietu Komunistų spauda dažnai pri-|iš Amerikos
nebus greitu landams, nes tai buvo Pamentas esą surastas taro
laivai
paspruko
laimingai.
Į
m m
viai ir estai neparduos savo lai zvrto An/Tlnm Von n
Tie Vokietijos didieji ka Prancūzijos buvusio precifike viena geriausių la
svės ir nepriklausomybės už daryti invaziją tai šen, tai ten, į pagalbos
Už
Padangą
Metai
ro laivai sudarys dabar miero Daladier asmeninių
vams prieplaukų.
trisdešimt judošpinigių.” Tei bet jiems labai nepatinka, kai
pavojų Atlantiko vande- popierių.
Kalėjimo

Olandai Atmušė Japonų
Puolimą Javoj
■

Washington, D. C., vas. .liame

r

'S

Japonai Užėmė Palembango

Australijai Gręsia Pavojus

t

j

a

.

•

singai pasakyta, kad Lietuvos kiti primena, kad Sovietų Rusi
užėmimas
Australijos
Bilijonas Dolerių Rusijai
lietuviai, kaip ir viso pasaulio, ja, kuri giriasi turinti labai sudarytų pavojų Naujai
išskyrus
Paleckius. Šimkus, daug kariuomenės Sibirijoj. da Zealandijai ir net Ameri
Washington, vas. 19
Bimbas ir kitus raudonuosius rytų invaziją į Manchukuo.
kos kontinentui. Ameri- Jungtinių Amerikos valsQuislmgiukua, neparduos Lie Šiomis dienomis Chicagos lie kos vyriausybė pareiškė, tybių vyriausybė praneša,
tuvos nė sovįetų Rusijai, nė Vo tuvių komunistų “V.” rašo, kad kad visa kas tik gallma y- kad sovietų Rusijai ši š$»
kietijai. Lletųyįai kovojo.ir Jfjų- Angliją turėtu daryti ‘ iųvazlją fa daroma, kad Australi-. lis paskolins dar 'vieną bivos už Lietuvos laisvę ir nepri Italijon- .Kodėl Anglija," o ne 3at(t ir Olandams suteikti lijoną dolerių,
klausomybę.
didžiausią pagalbą.
o i Praeitą jrudenį Rusija

Springfield, Mass. — Pe
reitą šeštadienį tūlas jau-

Darbininkų Radio Programa

nuolis pavogė dvi padangas .(tiręs) iš įstaigos, kur
šeštadienį, vasario 21 d., 2 vai. po pietų įvyks Darjis- dirbo.. Neteko ne tik
bet teismas dar jį bininkų "Radio programa. Pasukite savo radio rodyk-"--

nubaudė metams į kalėji/ fe ant 1150 kilocyčięš fr klausykite programos^ iš WCmą.
rf .j.u,;OP stoties, Boston, Mass.

Penktadienis, Vasario 20, 1942
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DARBININKAS

* Jung. Valstybių Kariuomenė
Javoj

Vokietijoj Uždrausta
■ •U►I 1
Pili lu

Stockholm, Švedija, vas.!
19 — Vokietijoje uždraus
ta važiuoti privačiais au- j
Batavia, Java, vas. 19 — Federal National Bankas
tomobiliais.
Taipgi už
Oficialiai praneša,
kad
drausta
važiuoti
į arba iš
Išmokės Paskutini
Jung. Valstybių kariuo
darbo taxi (samdomais
Dividendo
menė jau pasiekė Javą. Aautomobiliais). Tik diplo
laivynas taip pat veikia.! Bostono Federal Natio- matai ir gydytojai gali va
žiuoti automobiliais.
Vietiniai gyventojai svei-!nas Banka.s- k“rls Py
kina Amerikiečius. Gali-j^y“0 18m?ke^ šešius
~-----

ma tikėtis smarkių kau dividentus, šiomis dieno
mis išmoka savo buvu
tynių Javoj.
siems depozitoriams sep
tintą arba paskutinį diviMire6en. Rsh
dentą. Likvidavus visą tos
„
.
,
, _ . _ bankos turtą dar susidarė
Vasario 18 d. naktį mirė $1078
Ta suma
major gen. Erland F. Fish, bug padaliDta 35 505 depo_
58, gyv. Brookline, Mass. zitoriams. Bankos likvida
Tos dienos rytą, gen. Fish torius praneša depozito
išlipus iš gatvekario netoli riams, kada dividento če
savo namų, automobilius kiai bus išrašyti. Išmokė
jį mirtinai sužeidė. Gen. jimas tęsis per 6 savaites.
Fish yra buvęs YD 26 di Po balandžio 1 d., jeigu
vizijos vadas pirmame pa kas bus neatsiėmęs čekių,
sauliniame kare, Massa tai tie čekiai bus pasiųsti į
chusetts Valstybes milici Washingtoną ir depozitojos viršininkas.
riai turės tada kreiptis
pas Federalės valdžios va
Blackoutas Pavyko
liutos coraptrolerį.
Pereitą antradienį, vas.; Jeigu, kuris depozito17 d. 10 vai. vakare Bosto-! rius negaus laiško, pra
ne įvyko blackoutas. Visi nešant, kad jo čekis jau
gyventojai prisilaikė nu išrašytas, ir kad ateitų at
statytos tvarkos. Tvarkos siimti iki kovo 1 d., tai lai
prižiūrėtojai mažai turėjo pats asmeniškai arba laiš
darbo. Blackoutas pilniau ku kreipiasi pas Federal
National Bankos receiverį
siai pavyko.
Dabar planuojama pada Frederick S. Deitrick, 85
ryti
BLACKOUTĄ
41 Devonshire St., Boston,
mieste ir miestelyje. Tai Mass.

Graikijoj Badas

Berne, Šveicarija—Grai
kijoj
trūksta maisto.
Daug žmonių badauja.
Raudonasis Kryžius rūpi
nasi šelpimu. Siunčia mai
sto į Graikiją.

“Piloto Duktė" Scenoje
Jau 40-ti metai, kaip drama
“Pilate’s Daughter”, 1902 m.
kun. Kenzel parašytas veikalas
vaidinamas St. Alphonsus sve
tainėje, Roxbury, Mass. Jokis
kitas veikalas nėra sutraukęs
tiek žmonių, kiek “Pilate’s
Daughter”. Per tuos 40 metų
suvaidinta 992 kartus.Vadinasi,
betrūksta 8 vaidinimų iki tūks
tančio.
Atidarymo vakaras įvyko
ketvirtadienį, vasario 19 d.
Vaidinama ketvirtadienių va
karais 8:30 vai. ir sekmadie
niais 2:30 vai. po pietų. Taipgi
šeštadieniais 2:30 vai. po pietų
vaikams. Tūkstantinis vaidini
mas įvyks ketvirtadienį, kovo
5 d. š. m.
Norintieji gauti tikietų iš
anksto šaukite telephonu —
HIG. 4500.

TAI PRIĖMIMO KOMITETAS — Jeigu japonas kada nors pasikėsintų briautis Amerikos šiaur
vakariniame žemyne, jis būtų patiktas šio, kaip matome gerai pasirengusio, tik viename taške
mums parodomo, kariškių komiteto. Mūsų kariai labai gerai apginkluoti su priešlėktuviniais ir
kitokiais karo pabūklais suteiktų pilną savo taurų patarnavimą ir piktas priešas pajustų, kad
čia Dėdės Šamo žemė ir jos kariški botagai jai šeria kailį.

Ką Rase Kiti Apie
Art. POLYNĄ STOŠKAITĘ

Worcester, Mass.

beliūnienė, Valatkevičienė, Vla
das Rimša, Vincas Parulis,
Lietuvos Gelbėjimo SU-,ceptive changes of key momenrengtas koncertas pavyko. tarily threw Miss Stoska off in
Sekmadienį, vasario 15 d. š. Pranas Morkūnas, Amelia Mi
Bostono anglų spaudos Gruodis’ “Burtai”, būt by and m. šv. Kazimiero parap. patal lius, Ona Katakauskienė, Jonas
meno kritikai gausiai atsi large her intonation is natūrai-į pose įvyko Lietuvos nepriklau Povilaitis, Stasys Mansevičius,
liepė apie mūsų tautietę, ly accurate. Another of Miss somybės šventės paminėjimas. Simonas Linauskas, Mykolas
Stoska’s hallmarks is a careful Su gražia programa,* kurią iš- Butkevičius,
Sophie Biekša,
art. Polyną Stoškaitę.
“The Christian Science' and true enunciation.
pildė mokyklos vaikučiai, vadoGrabauskas, Atartinas,
Naujokienė,
Jonas ZmeMonitor”, vasario 9 d. lai
“While some of the earlier vybėje Sės. Kazimieriečių, ir
doje tarp kitko rašo;
songs were projected rather Didysis choras su muz. J. Že jauskas, Steve Biekša, Adomas
Leonardas Sarapas,
"“Miss Stoska is endowed with cooly, Miss Stoska later shovved maičiu priekyje, ir kalbomis, Kašėta,
a high ranging voice, well con- great personai warmth and in- kurias pasakė, kun. klebonas A. ■ Daučiūnas, Stasys Jankauskas,
trolled for shading, except pos- terpretive
understanding in Petraitis, kun. dr. J. Vaškas, Marijona Valatkevich, Akelai
sibly at the very top, and work- “Er, der Herrlichste von allen” Marianapolio rektorius ,kun. J. tis Juozas Slavickas, Baronas,
ably effective, though not con- from Schumann’s song cycle Padvaiskas, kun. A. Morkūnas, Kazimieras Banys, Juozas Baspicuously powerful, m its lo- “Frauenliebe und Leben” and Marianapolio,
vice-rektorius, čys, Vincas Kunsaitis, B. Mor
wer run. The voice has variety in Brahms’ “Wie Froh und adv. A. Mileris, kun. J. Baka kūnas, Matilda Virbašienė, Mo
of color, though it does not pos- Frisch”. There was innate style nas, adv. K. Tamulionis, Dr. P. tiejus Virbašius, Eleanora Greįvyks gali būti už mėnesio.
sess all th$ tints, perhaps, in her singing of Brahms’ Weiksner, Dr. A. Karpavičius, ška, Mr. Vaitkunas, Mr. Lingai' Rusai Stumia Vokiečius
known to vocal art. It is cer “Wenn
nur Zuweilen Lae- Dr. P. Ravkininkas, mokyt, tis, Antanas Kundrotas, Vladas
Tekia Prancūzijos "Karo
Atgal
tainly a voice calling to be put chelst" and “Dein Blaues Au p. Pauliukonis, ponia Pakš Ramanauskas, Alekas Žvaliau
a 1 1 ‘lt’
Ki ±L
into service, and service of a gę” and Schumann’s “Intermez- tienė, miesto gaspadorius Wm. skas, Juozas Žemaitis, Mrs.
Maskva, vas. 19 —Sovie • Massachusetts valsty first-line sort. The voice, in- zo”, as well as other Lithuanian Bennett, kuris taipgi išdalino Tribandienė, Šeima KrapavicVichy, Prancūzija, vas. tų Rusijos vyriausybė pra bėje yra užregistruoti per deed, should be able to take songs by Stanek- Laumenskie- Amerikos vėliavas tėvams, ku kas, Maleckienė, Sakaitienė, Sa19 — Šiandien prasidėjo neša, kad “mūsų kariuo tris drafto (registracijos care of itself; the only ąuestion nė, Šimkus and Kačanauskas. rių vaikai šiandien yra Jung. kaitis, Barbora Labanauskie
įdomi byla Riom’e, kur menė varosi pirmyn ir vi į kariuomenę) periodus to be answered is what the sin- In her concluding songs in Valst. Karo Globoje. Buvo tai nė, Deksnienė, Joana Krakaitė,
fronte vokiečiai 791,714 asmenų. Per pir ger can do with it by way of English by Quilter, Ganz and labai jaudinantis įvykis. Graus- Elžbieta Geležienė, Jonas Bulteisiami penki
įžymūs same
traukiasi
atgal, palikdami mą draftą buvo užrekor- swaying audiences”.
prancūzų vadai, tarp ku
Bliss, Miss Stoska again dis- mingais aplodismentas susirin vyčius, Ambrasevičienė, Sidabduota
495,582
vyrai.
Per
šimtus
negyvų
kareivių
ir
rių Eduardas Daladier ir
played remarkable tonai purity kusieji pagerbė tuos tėvelius, bras, S. Bugnaitis, Antanas Zi“
The
Boston
Daily
antrą — 23,968 ir per tre
Leon Blum, buvę premie- daugiau karo ginklų”.
and emotional depth and under kurių sūnūs kovoja dėl demo banauskas, Daučiūnienė, Mag
Globė
”
pirmadienio,
vasa

čią
—
273,164.
Tai
yra
iš
Iš Berlyno pranešama,
rai. Kiti taip pat įžymūs
kratizmo. Salėje buvo susirinkę dalena Galetskienė, Ona Kario
9 d. š. m. laidoje rašo: standing”.
viso
791,714.
kad
sovietų
Rusijos
ka

minskenė,
Julius
Savickas,
vadai bus teisiami vėliau.
virš 1000 žmonių.
Taip
tai
įvertina
mūsų
riuomenė
prasimušė
pro
Kendratas
Savickas,
A.
Vaičiu“
Miss
Stoska,
blonde
and
atVisi kaltinami už karo
Tuo
pačiu
metu
buvo
įrašinėartistę
Polyną
Stoškaitę
MEDUS
nacių frontą, apie 50 my
tractively statuesąue, was bom
lionienė, Andrius Giraitis, Ona
pralaimėjimą.
jimas
narių
į
Lietuvai
Gelbėti
du
didieji
anglų
kalboje
lių į pietų - rytus nuo
Traupytė, Antanina Gritaitė,
in Worcester, of Lithuanian paVyazmą, bet buvo vokie Grynas bičių medus, kurį bi rents. She studied in this coun leidžiami laikraščiai. Kita fondą, 1942 metams.
R. Sarapienė, Antanina Kirmičių kariuomenės apsupti tės sunešė iš žydinčių javų, gė try and in Germany, where she me numeryj paduosime iš Kun. A. Petraitis $10.00; Kun. nienė, Kazimiera Statkienė,
ir po sunkių mūšių nuga lių, pievų ir medžių yra tikras later sang Wagnerian roles in traukas iš kitų laikraščių. J. Bakanas $5.00; Kun. J. Pad Paulina Janulevičius, C. Pauluvaistas. Taigi, įsigyk kvortą
lėti.
Berlin. She certainly would be Teko sužinoti, kad apie vaiskas $5.00; Josephine Ste- konis, Kun. A. Morkūnas, Mrs.
medaus
ir
gerk
jį
su
arbata
ar
Vokiečiai sako, kad tame
Pranas Weiksner, J. Ginkienė,
a valuable addition to any Ame art. Polynos Stoškiūtės ponkus $5.00.
kava
vietoje
cukraus.
Kas
var

pirmą pasirodymą Amerimūšyje 1848 rusų karei
A. J. Milerienė, V. Lukaševičierican opera house.
-koje rašė ir Worcesterio Po $2.00 — Jonas Naujokas, nė, Bankietienė.
viai buvo paimti į nelaisvę toja medų — to slogos nevar
“Miss Stoska possesses a
anglų laikraščiai. Tikimės, Vaclas & Cecilia Barysas, Mr. Rosalija Kantakevičienė, Ieva
ir 5000 nužudyta; taip pat gina. Kvorta kainuoja tik 85c.
handsome
light
dramatic
sopra

paimta 17 tankų ir daug Jo galite gauti “Darbininko”
kad Worcesteriečiai pri & Mrs. Blavackas.
Talačkienč, Miliauskienė, An
no voice with a charming lyric
administracijoje,
366
W.
Broad

kitų karo ginklų”.
sius “Darbininkui” iškar Po $1.00 — Dr. Weiksner, Dr. tanas Milevičius, Dr. Lankenąuality. Of ample proportion to
vvay, So. Boston, Mass.
pas, kurias
paduosime Karpawich, Mrs. Anthony Kar- nėr, Adomas Balsis, Elžbieta
fili an opera house, it is evenly
pawich, Mr. J. Dirsa, Mrs. J.
Gerb. Skaitytojams.
Paulukonienė,
Laukaitienė,
tempered
and
securely
placed
Juozas Kasinskas
Tėvy Pranciškonu Misijos with a serviceable range. Miss Pageidaujama, kad ir Dirsa, Jose Paplauskas, pp. Aukštikalnienė, Jonas Sabplis,
GERIAUSIUS
Ine.
Laugalienė, Aleknavičienė, &i1942 m.
Stoska sings with remarkable lietuviai muzikai atsiliep dikevicienė, Galavičienė, G. Na Stanley Beinoras, Ignacas Ši
PERMANENT WAVE
Laidotuvių Direktorius
monis, Zinkienė, Kundrotavi1. Pittsburgh, Pa. — Dangun tonai richness and variety in tų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį
GAU rK GAUTI UŽ JŪSŲ
vikas, M. Augustaitienė, Griga čienė, Mary Da?ravalskiūtė, A.
Žengimo Parapijoje, Vasario 22 full voice, while at half voice
PINIGUS
liūnienė, E. Matulevičienė, PetPiliponytė, Savalienė, Padienė,
— Kovo 1 d.— T. Justinas Vaš her tones are pure and Auteraitienė, Bematonienė, Kulbo•
“
Valgio
”
bendrovė
įren

KAIRY SALOM
Victoria
Samulis, Ona Gildauskys ir T. Juvenalis Liauba.
BALTIMORE, Md.
likę, Ivithout being breathy. At
kienė, A. Bakanienė, B. Rama
gia
Vilniuje
3
valgyklas,
kienė, Seilius, Ona Sakalaus
2. Nevc Haven, Conn. — šv. first there was a perceptible
83 L 8T„ SO. BOSTON, MASS.
Telephone Plaza 8595
nauskienė,
O.
Šimkuvienė,
O.
kuriose
nepasiturintiems
Tol. SOU 4645
kaitė, Mary Lučinskaitė, Kazi
Kazimiero Parapijoje, Kovo 2 shade of an edge to her bright
Limosinal dėl visokių reikalų.
Valinskienė, J. Tamašauskienė,
gyventojams
bus
duoda

mieras Kazalaitis, Antanas
— 8 d. — T. Justinas Vaškys. tones, būt that gradually wore
Kiesieliauskienė, A. Kazlaus
mas
valgis
pigiomis
kai

Keršis, Uršulė Vasilaitė, Joe
3. Vandergrift, Pa. — Šv. Ka off.
kienė, V. Bundza, Emilija Lanomis.
Baltrimaitis, Jr., Baltrimaitis
zimiero Parapijoje, Kovo 6 —
“Nearly half of Miss Stoska’s
Užsisakykite Toniko Pas Mus
Klemensas, Katrina Pilipavičie
8 d., — T. Juvenalis Liauba.
rather slim program included
nė,
Juozas Svirskas, Petronėlė
4. Chicago, IU. — Visų šven Lithuanian folk songs. She disMankienė, Pranas Maukus, Ma
tų Parapijoje, Kovo 9 — 15 d. played a lovely legato style in
tulis, Kacevičieiė, K. Karosienė,
—T, Justinas Vaškys.
the opening “Nuliudimo Valan
JAU IR GAVĖNE
mišias 12:10 vai. vidurdienį Zinkienė, U. Lukošiūnienė, A.
5. Cicero, III. — Šv. Antano da” by Žilevičius. Severai de■■
I
■
>
rtta
Parapijoje, Kovo 16 — 22 d. —
tiek buvo žmonių, kad netilpo Cesniskienė, B. Matjušas, P. AKainos prieinamos.
Pirmieji Graudūs Verksmai bažnyčioje. Kaikurie stovėjo lavošius, Z. Poškienė, S- Trau8. Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
T. Justinas Vaškys.
6. Kingston, Pa. — Švenč. cento Parapijoje, Bal. 10 — 12 buvo giedami Pelenų dienos va priemeny ir ant bažnyčios laip pienė, D. Uždavinys, C. Volun
kare. Stacijos bus vaikščioja tų .Kun. Jonas Mendelis pagel gevičius, O. Šimanskienė, O.
Marijos Apreiškimo Parapijoje, d. — T. Justinas Vaškys.
Kovo 22 — 25 d. — T. Juvena Kad Dievas palaimintų misijų mos penktadieniais 3 vai. po bėjo mūsų namiškiems kuni Landžiuvienė. Adamskienė, P.
lis Liauba.
darbą. Tėvai Pranciškonai š. m- pietų ir 7:30 vai. vak., sekma gams barstyti pelenus. Gavė- Kvitinskas.
ngton, Mass. Tel. Dedham 1304-W
7. Brooklyn, N. Y. — Šv. Jur vasario 22 d. atlaikys šv. Mišias dieniais 4 vai. po pietų. Trečia- nios metu paprastomis dieno- Viso surinkta su smulkiomis
gio Parapijoje, Kovo 23 —Bal. ir prašo visų tikinčiųjų šia in- dienį, Pelenėj, šventinti pelenai mis kasdieną yra atnašaujamos $195.41. Jokios įžangos nebuvo.
Jkį 5 — T. Justinas Vaškys,
1
buvo barstomi net 7 kartus. Per j mišios vidurdienį.
Rap.
y, de'D

IS

Sv. Kazimiero Parapija

1
. i- - •

602 WashingTon Blvd.

Pristatom geriausį tonika Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
visokiems Parengimams.

Myopia Club Beverage Co.

PRANAS GERULSKIS, Namg Tel. Dedham 1304-R

Baltimore, Md.

.t
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dimą vyriausybei sudary
ti. Jei turėtume apie tūks
tantį laisvėn pabėgusių
piliečių, tinkamų karo tar
nybai, gal būt mūsų šan
sai pagerėtų. Bet-gi mes
turime tik apie tuziną ka
rininkų... Mažoka... Ir tai
mūsų nelaimė.
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Mus užstoja Amerika.
Bet jos galybė šiuo metu
.inestlc yearly
.....................
$4.00 Amerikoje metams
♦-«
•omeetlc once per week yearly $2.00 Viena kart savaitėj*
neta m
$2 <»»
dar nėra pasiekusi savo
•'oreigti yearly
_______________ $5.00 Užsieny metams
$5 00
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«•/
viršūnės, kad ji dabar rizi
OARBININKAS
J
kuotų kelti karo atžvilgiu
Weet Broa0wat
mažiau aktualius painius
retepnunc jouu ocaiu* 'Ot»
klausimus ir tuomi erzinti santykiaus tautos, religi
Rusiją. Mūsų aukščiausias jos ir valstybės.
interesas yra norėti ir vis Laisvė ir demokratybė
ką daryti, kad Amerika iš reikalauja daug tobules
vystytų kuo greičiau ir nės visuomenės, ypač pla
Besiginčydami dėl moralinio prancūzų susmuki
kuo didžiausią karišką ga čiai ir toli pramatančios
Pan-Amerikan valstybių konferencija, kuri įvyko Rio de Janeiro,
mo, “Vilnies” redaktorius su atitinkamais pasikoliojilybę ir kad ji beveik viena vadovybės. Chamizmas la
Brazlijoj, įrašė šios šalies istorijoj naują lapą. Lapą didžios Pan-Amerimais (nebūtų tai bolševikas) teigia, kad karo laimėji
diktuotų pokarinę Euro bai pakenkė Lietuvos de
kos valstybių vienybės. Brazilijos atstovas Carlos Martins, patikęs sosti
mas ar pralaimėjimas nieko bendra neturi su religija.
pos santvarką. Ir tai dėlto, mokratijai. Tas pats cha
nėj pargrįžusį iš konferencijos Jung. Valstybių delegatą pasekretorių
kad Jungtinių Valstybių mizmas nėjo sveikaton ir
Ta proga jis prikiša “D-ko” redaktoriui obskurantizSumner Welles (vidury) su žmona, nuoširdžiai sveikina.
valdžia, ypač jų preziden diktatūrai. Naujoje, lais
mą bei nežinystę, bet tai darydamas, jis pats savo nežinystę atskleidžia. (Pusinteligenčiai ir psichologijoj
darbų yra daug ir įvairių. tas, laikosi pastovių mo vesnėje santvarkoje pa
Amerikos ir kitų kraštų ralinių principų ir ryžtasi pročių švelnumas, toleran
nenusimaną žmonės savo stambiausias ydas visur
cija, apgalvotas kompro
valdžios ir įstaigos žino ir juos taikyti lygiai ir mūsų
įžiūri, tik ne pas save, ir labai jas kituose smerkia, tur
patiria mūsų pasiuntinių pavergtai tautai. Neturė misas įgaus gilesnio turi
būt dėlto, kad savyje nepajėgia jų nugalėti). Istorija
Lietuvos piliečiai prade- ’ ropos, palydint, nepamirš- ir konsulų nuomones Lie dama teritorinių ambicijų nio ir svarbos. Lietuviai
parodo, kad yra buvę daug religinių karų, nežiūrint,
organizuotis. Jau įsi-'ti Lietuvos laisvės ir orga- tuvos reikalais. Bet sveti- Europoje, Amerika la katalikai ir nacionalistai
dėl kokios religijos būtų kariauta - katalikų, protesstyrilf akag^ nizuo^'dėl'jos’kovoti.'Sbiausia tinka būti bešališ turėtų iš anksto mokintis
ku arbitru Europos tautų darniau sugyventi su liau
viduramžių Kryžiaus karai, per šimtmečius einą toto- jau turįme apie šimtą su- neužmiršti savo gausybės menės nusistatymais, no ginčuose.
O prezidento dininkais, socialistais, len
rių ir turkų fanatiški puolimai; Trisdešimties Metų organizuotų piliečių, ku-j draugų ir piliečių verguvė- ri išgirsti nuomones bent Roosevelto
palankumas kais ir žydais. Ir atbulai:
karas (1616-48). Šis pastarasis pirmoj savo daly buvo Irių tarpe yra veikėjų iš je esančių. Vis tai yra mo- tų pabėgėlių, kurie gali mažoms tautoms mums tautinėms ar ideologi
nėms mažumoms taipgi
grynai religinis tarp katalikų ir protestantų susirėmi- kelių didžiausių Lietuvos tYva^’. ^ur^e ver^a mūsų £ja kalbėti didžiųjų Lietu- juk žinomas.
mas, į kurį įsivėlė protestantizmo čempijonas, švedų politinių ir kultūrinių sro- piliečius organizuotis.
vos organizacijų ir srovių Tad vyriausybės sudary reikalingas naujas patyri
mas kaip taikiai ir drau
karalius Gustavas Adolfas. Jei buvo religinių karų, vių; yra žymių atstovų ir
vardu. Tai kodėl-gi neduo mas gal susilauktų tinka
giškai santykiauti svar
tai natūraliai yra buvę ir religinių laimėjimų ir pralai- iš svarbiausios mūsų tau- KĄ JIE ATSTOVAUS?
ti svetimtaučiams progos mų sąlygų tik Amerikos
biuose valstybės darbuose
mėjimų. Pav. Katalikų prieš turkus laimėjimas ties tinęs mažumos
Valstybę atstovauja pa išgirsti gyvos ir organi galybei pasiekus persva su gausiais Lietuvos kata
Lepanto 1571 m., taip pat turkų nugalėjimas ties Vie Reikia tiktai sušaukti šių siuntinybės. Bet jų ne zuotos Lietuvos balsą?
ros įvairiuose frontuose ir likais. Visiems reikia gy
na 1683 m., ties Mohač 1687 m., ties Belgradu 1458, skyrių atstovų suvažiavi daug turime ir jos labai Tačiau šitas balsas turi jai vienai dominuojant venimo mokyklos ir paty
mą ir išrinkti vyriausi or menkai aprūpintos perso
1688,1717 m.m. ir tt.
ganą: Tarybą ar Komite nalu: stinga joms patarė būti kiek galima geriau tarptautinėje politikoje. 0 rimų.
Ir dabartiniame kare religija toli gražu nepamirš tą.
suderintas. Be tinkamos tai bus jau karo pabaigo
Tad į vyriausią lietuvių
jų,
attache,
sekretorių
ir
organizacijos, be ilgesnių je. Bet frontams Europoje
tama, tik su tuo skirtumu, kad dabar ne už ją, tik
tarybą būčiau linkęs žiū
prieš ją kovojama. Komunistai tai pirmos rūšies be Lietuvos Piliečių Sąjun- kitų galimų pareigūnų, išsiaiškinimų juk nesude- irstant, Lietuvos žmonės rėti kaip į politinio džen
dieviai. Naciai, kad ir giriasi išradę kažkokią vokiškai gon įeina įvairaus nusi- Bet jos vis dėlto kiek galė- rinsim, neapibendrinsim juk nelauks, kad jiems kas telmeniškumo mokyklą.
statymo ir masto žmonių. damos savo darbą dirba: nuombnių. Tam tikslui iš Amerikos atsiųstų nau
pagonišką religiją, esmėje toki pat bedieviai kaip ir
Vienas - kitas raštu yra į- valstybę atstovauja, sve reikia organizacijos ramių ją vyriausybę. Ten per ke Atlikę pirmą praktiką,
bolševikai. Skirtumas tarp jų tik vaduose: sovietai galiotas
informuoja,
pačių didžiųjų timuosius
lias dienas tuomet susida išsirikiavę, turėtume darbedievišką komunizmą suderino su rusišku imperia Lietuvos organizacijų jas Lietuvos teises kur galė diskusijų, pasikalbėjimų.
rys
visa valdžia, skubiai i bą pasidalinti, bendrai palizmu, naciai — bedievišką nacizmą su pangermaniz čia atstovauti, kiti žodžiu damos gina. Tai visai ge Suderinę savo nuomones išdygs prezidentas, vals-' ruošti geresnės medžiagos
ir skirtingų pažiūrų Lietu
mu. Ir vieni ir kiti aršūs religijos priešai. Kardu ir ug yra paraginti, juos iš Eu- ra, bet jo nepakanka, nes vos piliečiai vis dėlto galės tybės taryba, ministerių į būsimai taikos konferennimi naikina tikybą ir tautybę. Bet štai kas charakte ...
.
.
.
.
. .
„
. .. atstovauti Lietuvos visuo- kabinetas ir sava policija cijai, planingiau gint tauringa: bedievis Stalinas, bedievio Hitlerio smaugia pilmausias komunistinis proletaras. Bet net “plačia- menę jos didžiąsias sro- bei kariuomenė. Kai Lie tos
interesus,
plačiau
mintis
”
Stalinas
vargu
benorėtų
mane
į
proletariato
,
ves
,
’
j
os
žmonių
norus
mas, atidaro cerkves ir leidžia religines procesijas. Ir
tuvos priešai pralaimės ar skelbti šventąjį Lietuvos
— atlaiko vokiečių ataką! Ar gi čia pats Stalinas ne diktatūrą įterpti. Tad vargšelio ir čia išsišokta. Kur Taigi jų organizacija ne labai nusilpnės, tai nebus vardą.
sumuša “Vilnies” redaktoriaus pigimo, faktais įro žingsnis, ten klaida.
siims atstovauti Lietuvos iokių abejonių apie Lietu Nelaimė mums bus, jei
Dėl dorovinio ir tautinio prancūzų susmukimo aš valstybinį aparatą, bet ša vos norą ir tikrai dinamiš gu savo laisvės nepanau
dydamas, kad religija daug turi bendro su kautynių
laimėjimu? Tuo būdu mūsų bolševikėlis neapdairiai šu bolševiku tur būt nesusikalbėsiu, nes pirmiausiai, vo tautos visuomenę, jos ka. pajėgumą skubiausiu dosime pavergtiems išlais
reikėtų dėl žodžių prasmės susiderėti. Pas juos nėra tikrąją sielą ir bus pagel- laiku atkurti visas savo vinti. Neverti būsime sal
išsišoko prieš istoriją ir prieš savo šefą Staliną.
Beje, “Vilnies” redaktorius mane vadina dvasios nė doros, nė tautos. Demoralizacija ir susmukimas biniu veiksniu pasiuntiny valstybės ir visuomenės džiosios laisvės, jei laiku
institucijas.
ubagu. Tai atrodo kaip stambus komplimentas, nes pas juos progresu vadinasi... Juo blogiau, juo geriau— bių darbuose.
nepramoksime
tvarkos,
darnumo ir gilios toleran
bolševikų kalbą reikia atvirkščiai suprasti. Nemaža tai bolševikų šūkis. Bolševikėlis teigia, kad paskuti- AR GALIMA SUDARYTI
TAI KURIOS-GI PAREI cijos savo politiniuose žy
man garbės. Bet tiesiogine prasme būtų daug komis- j nio karo metu prancūzai nebuvo susmukę, tik išdavi- VYRIAUSYBĘ?
GOS PILIEČIAMS
giuose.. Juo mūs čia ma
kiau, kai vilniškis “dvasios milžinas” ateitų pas ubą-1 kai juos pražudę. Žinoma, susmuko ne visi. Gerieji lai- Manau — ne. Jei nesame LIEKA?
žiau,
tuo labiau parodykigą skolintis žinių ir logikos. Tačiau, antra vertus, dėl kėši didvyriškai, bet bolševikų sudemoralizuotieji niekur sudarę nei vieno
prašalinti me savo vieningumą ir
tokio neapdairaus titulų dalinimo redaktorėlis grali su “poražencai” ar “ defeatistai” tyčia varėsi “kapitalis batalijono savo kariuome Pirmiausia,
susiklausyti,
silaukti nemalonumų iš komunistų partijos. Juk uba tinę” Prancūziją pražudyti. Žudė Prancūziją, bet su nės ,tai bent artimu laiku nevalyvą pakrikimą savo mokėjimą
tarpe.
Susiorganizavus,
'
susitarti.
Ir
šių
darbų neagas tai eilinis proletaras. Dvasios ubagas tai pilnių stiprino Vokietiją. Dabar valgo savo išvirtą košę. K. nėra galimybės gauti lei- reikia pradėti mokytis
tidėliokime, nes laikas ne
jamos Lenkijos ir Čeko - Slovakijos. Žinoma, darniau dirbti. Tyranijai mūsų žinioje ir jis tingi
Baltijoj respublikos savo geografine padėti griuvus, kils naujas pa nių ir apsileidėliu nepava
saulis, kitaip grupuosis duoja ir jiems negelbsti.
mi ir kultūra yra artimos ir Centro Europai, visuomenė, kiek kitaip
K. Pakštas.
Skandinavija.
Beveik
visi
Baltijos
gyventoku
,
ri
eventualiai
gali
apimti
visas
mažesnes
Prof. K. PAKŠTAS,
jai veidu stovi j Vakarus, į Skandinaviją, bet'™Istybes nu0 Estl->os
Rumunijos. Bet sis
Lietuvių Kultūrinio Instituto direktorius.
ne j Rytus. Tačiau šitų simpatijų ir pasyvių Rusimas mums yra s.ek tiek naujesnis ir
(Ištrauka iš spausdinamos knygelės —
nusiteikimų dar neužtenka, kad realizuoti relkalaut1Jau atsklros studlJ0s lr nuomon»i
“THE BALTOSCANDIAN CONFEDERATION”)
šią naują, gražią idėją. Jos realizavimas dau-.^^T11110'
.v_
„
....
Baltoskandija neturėtų nei
iena i
318 U' mazoms’
_ioms
nei mažiausių giausia priklausys nuo didžiausios ir centri-'
pretensijų į slavų žemes, jai svetimas kalba nės Baltoskandijos valstybės — Švedijos. u.?ms_sia? įen yra pavojinga po
e įzoir kultūra. Tai yra tikriausias pagrindas ge- Kadangi Stockholmas greičiausia būtų Bal- ia^Ja- 08
. u is saugumo sume imais
rų santykių su Rusija. Iš šiaurės vakarų šo- toskandijos sostinė ir dinamiška ašimi, tai * p 3 esnes ma MjW au M
ass°siaci
no Rusija būtų visai saugi tol, kol egzistuotų švedai patys turėtų šiuo klausimu daugiau įas
„°n e .eracJ;|as’ a
3 3 ?n5s. a^e.
stipra Baltoskandija. Norėtume manyti, kad pasireikšti. Kiti mes linktume jiems nuošir- .^os reciau Jas 18 .
a
1 e* aimynai
demokratiškoji ir taikioji rusų dalis gerai džiai padėti, bet ne be jų pačių pritarimo. O
°s priva o
ar^1’ a Pra_
_____
.
_____
_
______
•;
T
,
_..
Xi
4_
__
i
i
—
i
i
—
L
«4.i
:«i
ilginti
taikos
ir
darbo
periodus.
O nuo Graisupras ir savo tikrą naudą. Juk jie valdo sep- šitas pritarimas kol kas dar nėra stipriai ir
kijos iki Suomijos tarp Rusijos ir Vokietijos
tintą pasaulio dalj, žemes jie turi net per-viešai išreikštas. Daugeliui galimų svyravi
.
.daug. „
.
,
.
v.
f i-*.»
•
•
u,-*
tv t> -4.
•• turime apie 120 milijonų mažoms tautoms
Tad neturėtų pavydėti ir mažiems kai- mų nugalėti žymiai pagelbėtų D. Britanijos :U1___ __________ . J.. /
priklausančių europiečių ir visų jų šventa
mynams
laisvąjį
ir ~
Amerikos
politikų
palankus
vilią kurti
n.v4ivi savo 10.10
vąjį gyvenimą
vtiiiniQ pagal
Fo&oi -----------------------------------r
---------- o žodis,
--------- , bet jis
•
1 niovei knrn vpHnnt
tainp-i nrnistorines,
tautines
bei
religines
tradiciirgi
dar
netartas.
Todėl
šiandien
negalima
?
$
savo
i
nieko
tikro
pasakyti
apie
šios
idėjos
ateitį
^
k
‘
"^
apie
jas
gyvenimą, šita pareiga ir mane stūMielas skaitytojau gali paklausti: ar daug'net ir tiems
j°s
lietuvių
tarpe, ku- ir -taikų
.o j-k, .
--y-;*-* ~*r~,
išĮeįSį.į g: raštą kurs gal ras sau vietelės
yra galimybių Baltoskandijos konfederacijai
,n]ane
tarp daugelio kitų ruošiamų projektų ir bent
susilipdyti? Ar daug jai pritaria jos pačios 1 eis *
kiek gal prisidės prie nušvietimo norų kelių
Amerikoje taipgi kartais užgirstame tarp- darbščių, energingų ir taikingų tautų, kurios
regione r
-J
K®
Japonų kraustymosi diena. Jie iškraustomi nuo
Jaučiame ir net žinome, kad daug Baltijos tautiniais klausimais interesuotus žmones nenugalimai trokšta Europos žemėlapy patautų inteligentų ir šiaip šviesesnių žmonių'pakalbant apie Baltijos tautų0 prisidėjimą likti Sau turėtą laisvą vietą.
salos Terminai, San Francisco_uoste, kad kartais ne?su didele simpatija žiūri į suartėjimą su^prie Centro Europos assosiacijos, organizuo-į
(Pabaiga)
įsimestų kokis nors šnipinėjimas japoniečiuose.
SUBSCRIPTION RATES
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Neapdairus Išsišokimas

Lietuvos Piliečių Pareigos
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Good food properly cooked will help

Kę Veikia Hartfordo Draugijos Šios
Šalies Apsigynimo Ir Laimėjim
Darbe
Hartford, Conn. — Šiandien,
kada karas didėja, kada skaito
me nemalonias žinias laikraš
čiuose, tai rimčiau pradedame
galvoti kas bus toliau?
Daugelis žmonių suprato rim
tą padėtį, ir jau pradėjo uoliau
darbuotis šios šalies gynimo
reikaluose. Kaip matyt iš laik
raščių, visų miestų lietuviai
dirba, kiek gali.

Šios kolonijos lietuviai taip
pat neatsilieka. Beveik kiekvie
na draugija ar organizacija jau
pirko U. S. Defense bonų. Yra
ruošiami parengimai, kad su
kelti kiek pinigų Amerikos
Raudonajam Kryžiui. Neseniai
Lietuvių Piliečių klubas suruo
šė šokius ir pelną apie $200.00
paskyrė Raudonajam Kryžiui.
Kitos draugijos bendrai suruo
šė bazarą, vas. 14 d. ir pelną
skiria Raudonajam Kryžiui.
Moterų ir merginų ratelis dirba
Raudonajam Kryžiui. Net ir
komunistai gyriasi, kad ir jie
šį tą dirbą. Nežinau ką jie dir
ba, bet Dieve duok jiems Dva
sią šventą, kad jie pamatytų
savo klaidas ir atsiverstų į ge
rąją pusę.

Neseniai man teko būti Lietu
vių Piliečių klūbo susirinkime,
kur buvo daroma rinkliava dėl
Raudonojo Kryžiaus. Nariai
davė po kiek kas išgalėjo, bet
buvę ten keli komunistėliai neįmetė nei vieno cento. Vėliau,
kada koks ten moterų klubas
surengė kortavimo vakarėlį ir
skelbė, kad pelnas bus pusiau
padalintas — Raudonajam Kry
žiui ir Rusijos šelpimui, tai gal
jie ten kiek ir davė. Bet tas
parodo, kad kur jie bus, kur jie
eis, tai vis jiems arčiau širdies
Rusija, raudonarmiečiai.
Man teko pastebėti, kad ko
munistai didžiuojasi, jog trys
komunistų ar komunistuojan
čios draugijos paaukojo kiek
dėl išlaisvinimo komunistų va
do Browderio, kuris sėdi kalė
jime už melagingai išgautų pa
sų vartojimą. Vadinasi, komu
nistai darbuojasi, kad Browderį išlaisvinti, kuris kriminaliai
nusikalto prieš šios šalies įsta
tymus, bet jie nesidarbuoja,
kad išlaisvinti tūkstančius lie
tuvių, kurie prievarta buvo iš
vežti į Sibirą.
Komunistai darbuojasi komu
nizmui, o dėl šios šalies apgy
nimo tik tiek, kad padengti sa
vo išdavikiškus darbus. Aš ti
kiu, kad niekas negali perkeis
ti meškos į žmogų, lietuvio komunisto į gerą, patriotingą lie-

P. PifeoTjenė,'S. SpEdu|
lis, M- Tocoiji$įr A. Cekanavi’
čibs, J. Latauskas, E. Zaliauskienė, O. Junokienė, M. J.
Coyle, R. Kalinauskienė, S.
Stankelienė, S. Brazauskienė, P.
Šimkienė, E. Sinkevičienė, A.
Gurskis, J. Prabulis, B. Mičiū
nienė, A. Valinčius, O. Radzevi
čienė, F. Poškienė, K. Jeneliūnienė, R. Kavaliauskienė, kun.
P. P. Kartonas. Aukavusiems
suteikti ženkleliai.
Visiems aukojusiems Lietuva
bus amžiais dėkinga.
Iš priežasties silpnos sveika
tos mūsų klebonas kun. M.
Pankus nedalyvavo minėjime.
Pasimelskime, kad Dievulis sti
printų mūšų vadą, kun. Pankų
sveikatoje.

>
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DAUGIAU N

tuvį ir ištikimą šios šalies pi
lietį. Komunistas vis į mišką—
komunizmą žiūri.
Korespondentas.

Minėjo Sidabrinį JubJRefc
Vasario 8 d. pp. Julius ir Ma
rijona Baltulioniai minėjo savo
25 metų vedybinio gyvenimo
sukaktį. Jubiliejatų duktė Onu
tė ir p. K. Degutienė, gelbstint
pp. Stankevičienei, M. Ramoškienei, Lukštienei ir kitoms, su
ruošė šaunų bankietą jubiliejatus pagerbti Lietuvių Piliečių i
klūbo svetainėje pagerbti. Da
lyvavo apie 300 žmonių. Jubiliejatai gavo daug sveikinimų, lin
kėjimų ir dovanų.

APSIVEDĖ

Vasario 14 d. apsivedė Edvar
das Matulevičius su p. Sofija
Kijauskaite. Ji yra sulenkėju
sių lietuvių tėvų dukrelė. Moterytsės Sakramentą suteikė kun.
P. P. Kartonas šy. Kryžiaus
lenkų par. bažnyčioje. Liudinin
kais buvo p. A. P. Kartonas ir
M. Siezdik. Vestuvių puota įvy
ko Belvedere Inn., kur dalyva
vo giminės ir artimi, draugai.
Linkėtina jaunavedžiams su
kurti gražią lietuvišką šeimą.

Prie stalų patarnavo jaunos
merginos ir vaikinai.
Linkėtina pp. Baltulioniam
laimingai sulaukti daugiau ju
biliejų!
A. Sabeika.

AMSTH»AM,N.Y.

MIRĖ
Šįmet vasario 16 d. sukanka
lygiai 24 metai, kai Vilniuje
Lietuvos taryba paskelbė Lie
tuvą, laisva nepriklausoma val
stybe.
ši diena iki 1940 m. birželio
15 d. buvo minima didžiausiu
džiaugsmu visame pasaulyje,
kur tik buvo lietuvių, šiandie
padėtis kitokia — jau antrą
kartą Lietuvos žmonės mini
Vasario 16 d. priespaudoje,
svetimųjų vergijoje. Bet laisvė
je esą lietuviai turi visus gali
mumus, šią Lietuvos šventę tin
kamai paminėti. Amsterdamo
Lietuvių
bendras komitetas
ruošia gražią programą Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo šventei atžymėti.
Minėjimas įvyks vasario 22
d., 3 vai. po pietų, Amerikos
Lietuvių salėje. 17 Liberty St.
Minėjime sutiko dalyvauti ir
sveikinimo žodį pasakyti Dr.
B. Venčius iš New Yorko. Daly
vaus šv. Kazimiero parapijos
chorai — didysis ir mažasis
choras. Mokyklos mergaičių
grupė suvaidins veikalą, pritai
kytą tai dienai, Šv. Pranciškaus
Sesučių vadovybėje. Lai Dievu
lis Sesutes laimina, kad jos
dirbtų ilgiausius metus šioje
parapijoje. Bus vietiniai solis
tai ir kalbėtojai, o taip pat ir
senis kanklininkas, -kurį visi
pažįsta, tai mūsų Vargoninin
kas ir artistas Juozas Olišauskas. Salės durys bus atdaros
nuo 2 vai. po pietų. Programa

Vasario 12 d. mirė po trum
pos ligos savo namuose Ona
Rudminienė. Paliko dideliame
nuliūdime vyrą, brolį M. Pluką
ir daug artimų giminių.
Palaidota vasario 16 d. iš Šv.
Andriejaus lietuvių parapijos
bažnyčios Švč. Marijos kapuo
se. Laidotuvėse patarnavo lai
dotuvių direktorius A. P. Kar
tonas.
Lai būna amžina ramybė vė
lei!
T. M.
lt-

Moterų Sąjungos N. T.
ir N. I. Apskričio

Suvažiavimas

prasidės 3 vai. po pietų. Prog
ramai vadovaus p. Mikas Ker
belis, žinomas Amsterdamo biz
nierius ir daug pasidarbavęs
dėl Lietuvos. Tos dienos visas
pelnas skiriamas Amerikos
Raudonajam Kryžiui. Rengimo
komitetas maloniai kviečia vi
sus ir savo kaimynus iš Alba
ny, Schenectady, Troy, Fort
Plain, Herkimer ir Utica. At
važiuokite kartu su Amsterda
mo lietuviais paminėti Lietu
vos nepriklausomybės dieną.
Paremkime Amerikos Raudo
nąjį Kryžių.
Simonas Cikanavičius.

SMAGU MELSTIS
Ii Geros Maldaknygi*

NEWARK,N.J.

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
už labai nupigintą kainą:
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro fcolsnkcrs vige
liai, 192 pusi------------ ..--------- --------------- ..........—.........

35e.

GARBE DIEVUI, juodi, tikro koienkoro virtetlat,
384 pusi................................................. _
-—........

Mc.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikro* odes
Ir lankstūs viršeliai; apvaldė kampai

...... $1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti
apdarai .................................................................................... >1.50

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai

9Oo.

MALDŲ RINKINĖLIS, balti oeluloMidial viršeliai
su kabike ..................... ....................... ........... ..... ............... $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odoe apdarai,
555 pusi.____ _____ ___ __ _________ ____________ $2.50
SVEIKA MARIJA, juodi tikro koienkoro viršeliai,
raudoni kraštai, 384 puti. ................___ ....... -......

$5e.

VYRAI BROLIAI, specialš vyrams maldaknyge,
parinktos gražiausios maldos, šilkini labai plo
na popierą, Juodi koienkoro viršeliai...................... $140
GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS .......................... 20c.

Per ilgą laiką neturėjome ži
nių ‘‘Darbininke” iš šios koloni
jos apie Vyčių veikimą. Bet
Vyčiai veikė ir veikia, o tik ko
respondentai apie jų veikimą
neparašė į laikraščius.
Trečiadienių vakarais Vyčių
kuopos bowling lyga susirenka.
Sekmadieniais po pietų mūsų
du vyrų rateliai žaidžia apskri
čio lygoje, — Mėlynieji ir Bal
tieji. Baltieji yra trečioje vieto
je, o Mėlynieji labai gerai pa
sirodo žaidimuose. Mergynos
taip pat gerai pasirodo žaidi
muose.

"DARBININKAS"

366 W. Broadwoy,

win th» v «.

So. Boston, Metei.
*

»$$$$$$$l

Per pastaruosius kelius mė
nesius vedybų varpai palydėjo
jaunuosius iš mūsų kuopos, p.

Ona Valukonytė ištekėjo už p, ruoštas atsisveikinimo vakarėpasakė kun. J. Kripas, kun. J.
J. Visčius iš Kearny, ir p. Vitas lis Albinui Ponaliui, kuris išvy- Abromaitis, kun. J. Bogušis ir
Daukšys apsivedė su p. Alena ko vas. 10 d. į Fort Dix, N. J.
Wicks U NuUey. Kuopa sveiki- karo tarnybai,

na jaunavedžius!

p. Vitas Dauk- Urate TtekteTnuraTgręstenU

šys vėl pašauktas

karo tarny- pavojų,

apie visuomenės šaltą

įvyks vasario 22 d., 2 vai. po
pietų, Karalienės Angelų para
pijos svetainėje, Brooklyn, N.
Y., 213 So. 4th St,, Brooklyn,
N. Y.
Visos kuopos prašomos pri
siųsti atstoves.
S. SUBATIEKE,
Apskričio pirmininkė.

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

bon. Išvyko vas. 7 d. Linkime
atsiliepimą ir kaikurių katalikų
Pp. Alfonsas ir Adelė (Bara- abjem geriausių sėkmių,
apsileidimą. Jis sakė : “Kaiku
nauskaitė, Zidaveckai, L. Vy-.
čių kuopos nariai, sausio 30 d J
Vyčių naujų narių vajus rie katalikai yra tik apsimalia- Vasario 18—28 d., Šv. Antano
par., Detroit, Mich.
susilaukė dvynukų — Barbo- e*na sėkmingai. Kviečia visus voję katalikybės vardu, ir dėl
Kovo 1—8 d., Šv. Jurgio par.,
ros-Adelės ir Rikardo-Alfonso. lietuvius katalikus jaunuolius, mažiausios priežasties ta ma
Chicago, III.
Linkime jienj geriausių sėkmių. kurie dar nėra L. Vyčių nariais, liava nublunka, pasilieka tik
Kovo
8—15 d., Šv. Petro ir Po
įsirašyti. Susirinkimai įvyksta n’ekam netinkamas tvarinys,
vilo par. (Westpulman) Chi
Vasario 9 d. Pirmo Leitenan antrą pirmadienį kiekvieno mė- ne* Dievui, nei tautai”,
cago, III.
to (Kun.) A. Pauleko atsilan nėšio, Šv. Jurgio draugijos sve-i Padaryta rinkliava Lietuvai
Kovo
15—22 d., Indiana Har
K. V. Gelbėti Fondui. Surinkta virš
kymas į L. Vyčių kuopos susi tainėje.
bor, Indiana.
$40.00. Aukavo šie: M. Gutau
rinkimą padarė į visus tikrą
skas $2.00; po $1.00 — J. Žu Kovo 23—29 d., Lowell, Mass.
surprizą. Pirmas Leitenantas
NE* BRITAIN, CONN.
kauskas, V. Vaznys, A. Pranc Kovo 30 — bal. 5, šv. Andrie
kun. Paulekas pasakė turiningą
jaus par., Philadelphia, Pakevičius, E. Karosienė, A. Bakalbelę. Vyčiai dėkojo pirmam Lietuves Nepriklauso
leitenantui, kun. Paulekui už mybes Paskelbime
apsilankymą ir pageidavo, kad Minėjimas
DRAUGE DARBININKE,
vėl kada nors atvyktų pas Vy
platink du syk savaitinį laikraštį
Sekmadienį, vas. 15 d., šv.
čius.
Andriejaus lietuvių par. svetai
L. Vyčių šokių rengimo komi nėje įvyko Lietuvos nepriklau
sija dabar labai užsiėmus dar somybės paskelbimo sukakties
Jis yra tikras tavo draugas
bais. šokiai įvyks gegužės 2 d. minėjimas.
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk
Paminėjimas nebuvo links
L. Vyčių metinė Komunijos
mas,
nes Lietuva, pergyvenus
diena ir pusryčiai įvyks kovo
22 d. Komuniją priims laike 8 kruvinųjų bolševikų okupaciją,
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
vai. šv. mišių švč. Trejybės lie pateko į nacių okupaciją. Ant
Pusei metų ...................................... $2.00
ra, ir mūsų šalis — Amerika
tuvių par. bažnyčioje.
Imant sykį į savaitę metams.........$2.00
Išrinkta atstovai į L. Vyčių buvo priversta įsivelti į karą.
Pusei metų ............................ ~....... $1.00
apskričio suvažiavimą, kuris įPrograma susidėjo iš kalbų ir
vyks kovo 8 d., Elizabeth, N. J. dainų. p. V. Vaznys pakvietė
Čekius ar money orderius siųskite:
Vyčiai nutarė pirkti Ameri kun. P.-Karloną programos ve
kos Apsigynimo boną už $100. dėju. Šv. Cecilijos choras su
“DARBININKAS” <
ir aukoti kiek galima Amerikos dainavo Amerikos ir Lietuvos
366 VVest Broadvvay,
South Boston, Mass.
Raudonajam Kryžiui.
himnus ir keletą liaudies dainų.
Po vas. 9 d. susirinkimo su- Turiningas ir gražias kalbas

“Darbininkę”

“DARBININKĄ”
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. Veiklumas

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

2. Krikščioniškojo Auklėjimo Svarba
Iš čia aiškėja aukščiausioji krikščioniškojo auk
lėjimo svarba, ne vien atskiriems asmenims, bet taip
pat ir šeimoms ir visai bendruomenei, nes šitosios to
bulybė negali nesusidaryti iš tobulybės visų ją suda
rančių dalių. Panašiai iš minėtųjų principų darosi aiš
ki ir matoma, galima sakyti, nesulyginama krikščio
niškojo auklėjimo kilnybė, kadangi ji galų gale siekia
patikrinti Didžiausiąją Gėrybę, Dievą, auklėjamųjų
sieloms ir aukščiausią, kokis šiame pasaulyje galimas,
gerovę žmonių visuomenei; ir tai pačiu sėkmingiau
siu, kokis tik galimas iš žmogaus pusės, būdu, būtent,
dirbant iš vien su Dievu, atskirų asmenų ir visuome
nės tobulėjimui tąja prasme, kad auklėjimas įdiegia j
pirmąją galingiausiąją ir pastoviausiąją gyvenimo pa
kraipą, pagal žinomą Išminčiaus pasakymą: “Jauni
kaitis, iš savo kelio, net ir pasenęs nenukryps nuo jo”.
Todėl teisingai Šv. Jonas Auksaburnis pasakė:
“Kas gali būti svarbiau, kaip sielas valdyti, kaip jau
nuolių įpročius nustatyti?”
Bet nėra žodžio geriau išreiškiančio krikščioniš
kojo auklėjimo antgamtinę didybę, grožybę ir kilny
bę, kaip kilnusis meilės žodis, kurį mūsų Viešpats Jė
zus Kristus, lygindamasis su mažutėliais, yra pasa
kęs: “Kas nors priima vieną tokį vaiką Mano vardu,
tas Mane priima”.

—

SEIMELIS
SEKMADIENĮ,

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

Bradford St., Lawrence, Mass.
9:30 Iškilmingoji Šv. Mišių Auka. Atnašauja kun. J.
Balkūnas, Maspeth, N. Y.

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

11:00 Pusryčiai - pietūs.
12:00 Registracija. Atlieka Federacijos Apskričio Val
dyba.
Ženklelius įteikia Alena Saulėnaitė iš Lowell ir
T. M?chell, Nashua, N. H.
12:30 1. Seimelį atidaro A. Zavetskas, Apskr. pirm. iš
Cambridge, Mass.
2. Malda. Vadovauja Kun. K. Vasys, Apskr. Dva
sios Vadas iš Worcester, Mass.

Šitas paveikslas tik ką atsiųstas iš Suomijos ir mums parodo, kaip
suomiai ugniagesiai kovoja su liepsnomis, kurios naikina jų turtą. Kaip
žinios skelbia, kad šiuos padegimus padarę rusai - bolševikai Petroiskoi
miestely, kur frontas kilnojosi iš rankų į rankas. Iš to seka, kad rusai pa
sitraukdami padarę padegimus.

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

4. Į Prezidiumą ir Komisijas siūlomi šie asmenys:,
A. Prezidiumas: Kun. Dr. K. Urbonavičius, gar
bės pirpi., So. Boston; Antanas Kneižys, pir
Dėstymo Padalinimas
mininkas, Norwood, Mass.; Vladas Paulaus
kas, vice-pirm., Lowell, Mass.; Mokyt. L. šuTodėl, kad neklystume šiame didžiausios svarbos
salų japonai gauna kana-?
kiūte, I rašt., Brockton, Mass.; Mokyt. E. Okdalyke ir kad įvykdytume jį geriausiu, kokis tik yra
pių, iš kurių tvirčiausios
saitė,
II rašt., Brockton, Mass.
galimas, būdu, su Dievo malonės pagalba reikia turė
virvės vejamos ir kurios
B. Rezoliucijų Komisija: Kun. Dr. J. Vaškas,
ti aiškią ir tikslią krikščioniškojo auklėjimo sąvoką iš
būtinai reikalingos lai
MIC., Thompson, Conn.; Dr. Paulina LuzecLDS 65 kp. susirinkime komi vams, o iš Indo - Kinijos.
esmės, būtent: kam tenka uždavinys auklėti, kokis yra
NASHUA, N. H.
kas, Cambridge, Mass.; Prof. P. Galinis, Dor
sija išdavė raportą apie ruošia japonai gauna medžių, iš1
auklėjimo subjektas, kokių reikia aplinkumos sąlygų,
chester, Mass.; Adv. A. Young, So. Boston,
mą vakarienę. Kol kas mažai
kokis yra auklėjimo tikslas ir tikroji jo forma pagal LDS kuopos mėnesinis susi papadaryta, nes dar yra daug kurių tvirčiausi laivai sta-!
Mass.; Mokyt. Ona Pakštienė, Worcester,
rinkimas įvyko 15 d. vasario.
tomi.
Dievo ir Jo Apvaizdos nustatytą tvarką.
Mass.
Nutarė pradėti smarkų darbą, laiko, bet kitame susirinkime
C.
Mandatų Komisija: V. Dzedulionytė, Lowell,
pasižadėjo
turėti
pilną
raportą.
!
Greta
Indo
Kinijos
į
vaprisirengti prie Sidabrinio kuo
--------------karus guli Siamas. Tai ir
Mass.; K. Nadzeika, Nashua, N. H.; J. Šauki
Kieno Yra Pareiga Auklėti
pos jubiliejaus 3-čią sekmadie
mas, Lowell, Mass.
WATERBURY, COHH.
gi didelis kraštas, didės
Bendrai. Auklėjimas yra ne vieno, bet būtinai vi nį po Velykų.
nis, negu buvo Vokietija.
5. Sveikinimai: Kunigų ir Darbininkų vardu, Kun.
SUSIRINKIMAS
suomenės darbas. Yra gi trys būtinos, atskiros, bet
Bet gyventojų ten tėra a-į
Dr. K. Urbonavičius, So. Boston: L. Vyčių var
Vasario 22 d.' <S*ų metų įvyks pie M) milijonų. Ir Siamą
LDS kuopoj .nariai perka ADievo suderintos ir sujungtos bendruomenės; jų tar
du — P. Razvadauskas, So. Boston, Mass. Or
pe gema žmogus; dvi bendruomenės yra gamtinės, bū merikos paskolos bonus. Pir LDS 5 kp. mėnesinis susirinki japonai patraukė į savo
ganizacijų ir Draugijų vardu — Kun. K. Vasys,
lVorcester. Sodaliečių vardu — O. Pazniokaitė,
tent; šeima ir valstybė; trečioji gi antgamtinė — Baž mutinis pareiškė, kad pirkęs J. mas, Šv. Juozapo par. senos pusę. Siamas eina su Japo
Norwood, Mass. Studentų vardu — Kun. Dr. J.
nyčia. Pirmiausia šeima, betarpiškai paties Dievo į- Tamulionis už $200.00; Jonas mokyklos patalpose. Susirinki nija panašiai, kaip Vengri-1
Overka už S750.00 ir daug kitų, mas prasidės pirmą vai. po pie ja arba Rumunija kad ei-.
Vaškas, MIC., Thompson.
steigta su savo tikslu, kuris yra vaikus gimdyti ir
bet dar nepridavė savo vardų, tų. Nariai-ės. kurie esate dar na su Vokietija
Kiekvienas kalba apie 5 min. Sveikinimų teks
auklėti. Taigi šeima turi prigimtinę pirmenybę prieš o kiti nenori paduoti. Vėliaus neužsimokėję uz Darb.”, matai tilps spaudoje. Kiti sveikinimai bus priimti
valstybę ir iš to seka teisių pirmenybė. Tačiau šeima pranešime daugiau, kai tikrai lonėkite taip padaryti šį mėn.
Į vakarus nuo Siamo gu
raštu, įtraukti protokolan ir paskelbti.
li Burma, kurią valdo An
netobula bendruomenė, nes pati savyje neturi visų sužinosime.
6. 1941 m. Federacijos Seimelio Protokolą skaito
glija. Svarbiausias Bur
priemonių savajai tobulybei pasiekti. Tuo tarpu vals
B. Jakutis, rašt.
na os miestas yra Rangutybė turėdama savyje visas savo tikslui, kuris yra vi
Pastabos. Pertrauka.
į nas, gulįs prie jūros ir su
suomenės laikinoji gerovė, reikalingas priemones, yra
darąs pirmos klasos uostą. 2:00 1. Paskaita. (Gyvenimo Problemos) Adv. S. Gatobula draugija. Taigi šiuo atžvilgiu, būtent visuome
baliauskas, Cleveland, Ohio.
Nuo to uosto eina geležin
nės gerovės atžvilgiu, valstybė stovi aukščiau už šei
Pastabos. Poilsio 2 min.
(Tąsa.)
■ milžiniškiems planams vy kelis į šiaurę į Mandalemą, kuri tiktai valstybėje pasiekia sau tinkamą žemiš
2. Referatas (Papildančia tema) Prof. A. Vaičiu
JAPONŲ VAKARINIS kinti. Ji grobė pozicijas, jaus miestą. Iš ten toliau į
kąją tobulybę.
laitis, Thompson, Conn..
nuo kurių galėtų varytis į šiaurę eina vieškelis į Ki
FRONTAS
Pastabos. Poilsio 2 min.
Trečioji bendruomenė, kurioje žmogus, per Krikš
pietus ir į vakarus, tai y- niją. Tas vieškelis yra tai,
3. Ko-referentas (Aplikavimas idėjų gyvenime)
tą gema dieviškam malonės gyvenimui, yra Bažnyčia; Į vakarus nuo Japonijos ra į anglų ir olandų valdo- pagarsėjęs Burma Road,
Kun. J. švagždys, Brockton, Mass.
antgamtinė ir visuotinė bei tobula bepdruomenė, nes guli Kinija, su kuria jau mas žemes pietuose ir į va- kuriuo trokais gabenama
ji turi savyje visas priemones savo tikslui, kuris yra penkti metai, kai ji ka-, karus, į Burmą.
ginklai, amunicija ir kitos 3:30 Pertrauka.
Pernai japonai įvairiais karinės reikmenos Kini 3:45 Svarstymai. Skaitymas Rezoliucijų. Rinkimai.
amžinasis žmonių išganymas; taigi yra aukščiausia riauja .Dabar tame fronte
veikimų nėra. Vietos, kuribūdaig įsistįprįno Indo-Ki- jai. Tos visos reikmenos 5:00 Pertrauka. Poilsis. Vakarienė.
savo srityje.
Nuosekliai imant auklėjimas, liečiąs visą žmogų didziausi ir smarkiausi ja-Į nijoj> kuri guli j pietus jūromis ateina iš Ameri 6:00 PROGRAMA:
skyriumi ir bendruomenėje gamtos ir malonės srity ponų veikimai ėjo ir eina j nuo Kinijos ir į vakarus kos ir Anglijos į minėtą
1. Koncertas. Šv. Pranciškaus parap. Choras. Vad.
se, priklauso toms trims būtinoms bendruomenėms, yra i pietus nuo Japonijos. nuo piiipįnų Salų, Indo-Ki- Ranguno uostą, o iš ten *
muz. P. Sakas.
yra dar ir kitas fron-, nįja prįkiausė Prancūzijai. geležinkeliu ir po to tro
kiekvienai atatinkančiu laipsniu, kuris atitinka, pagal Bet
2.
“Teismas”. Kaltinamas “PASYVUSIS SABO
tas, kur veikimai dar nėra Tuo tarpu Prancūzija, bū kais į Kiniją.
TAŽAS”.
esančią Dievo nustatytą tvarką, jų tarpusavį tikslą labai smarkūs, bet vis-gi1
Į
Burmą
japonai
pradė

dama
vokiečių
prismaug

atžvilgių santykiavimą.
Kaltinamieji: Prof. P. Galinis, Ph. D., Dor
yra begalo svarbūs. Tas ta, negalėjo tos savo toli jo briautis veik tuo pat lai
chester, Mass.; Ases. J. Jekavonytė, Brock
frontas yra žemiau Kini mos žemės apginti.
kų, kai jie ūžtelėjo į Filiton, Mass.
jos ir yra nukreiptas va
Bažnyčios Dalis Auklėjime
Indo-Kinija yra didelis pinus, Ma!ajų ir didžiąsias
Skundėjai: Adv. S. Gabaliauskas, Cleveland,
karų link. Tai kelias į Bur kraštas,
daug didesnis,! sa^as- y ra galimas daikSpecialiai. Taigi pirmiausia auklėjimas priklauso mą ir Indiją, o iš ten į AOhio. Adv. J. Cunys, West Roxbury, Mass.
negu visa Prancūzija. Bet tas, kad japonai nori paBažnyčiai, ir tai ypatingu būdu, dviem antgamtinės rabiją, Egiptą, Palestiną, gyventojų teturi 20,000,- grobti Burmą ir tokiu būGynėjai: Adv. Ben. Sykes, Norwood, Mass.
A.
Kneižys, “Darbininko” Redaktorius.
tvarkos dėsniais, -kuriuodu Dievas pats jai vienai išim kur ateinantį pavasarį ar
000. Kraštas yra turtingas du atkirsti Kiniją nuo su
Teisėjai: Juozas B. Laučka, “Amerikos” Re
tinai suteikė, ir todėl tuodu dėsniai yra aukštesni už vasarą naciai tikisi susi miškais ir derlingomis že sisiekimo su Anglija ir Adaktorius, Brooklyn, N. Y.
visus kitus dėsnius, kylančius iš gamtinės tvarkos. tikti su japonais savo tal mėmis, kur gausiai užderi merika. Jeigu Japonijai
Liūdininkaii A. Grabijoliūte iš So. Boston;
Pirmutinis dėsnis yra tiesioginė pasiuntinybė ir kininkais. Tai-gi ateinan ryžiai. O ryžiai yra svar- į pavyktų pagrobti Burmą,
T. Versiackas iš Lowell; L. šveneionienė, R.
aukščiausias autoritetas mokyti, kurį jai davė jos tis pavasaris gali atnešti blausias maisto dalykas tai Kinijos, kaipo karinės
Cook, B. Sinkevičiūtė, J. Andrukaitis, P. ADieviškasis Įsteigėjas: “Man duota visa valdžia dan- be galo svarbių ir lemian Japonijoj. Indo - Kinijos jėgos, reikšmė sumažėtų,
losky, C. Remeitis ir kt. iš Lawrence, Mass.
kariniuose miškuose auga
' gu je ir žemėje. Eikite tat ir mokykite visas tautas čių veikimų
medis, Toliau į vakarus nuo
“Jury”: Profesionalai ir vietiniai.
kurs yra tvirčiausias pa Burmos guli garsioji Indi
krikštydami jas vardan Tėvo ir Sūnaus ir šventosios frontuose.
Seimeliui įnešimus bei pasiūlymus prašome siųs
Dvasios ir mokydami juos laikyti visa, ką.tik Aš esu Japonai, nutvėrę už ger saulyje. Tas medis angliš ja. Burmą pagrobę, japo
nai
beabejo
pultų
.
Indiją,
ti:
Rev.
F. M. Juras, 94 Bradford St., Lawrence, Mass.
jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas klės Kiniją nesivarė, kad kai vadinasi teak. Tai ge
ją pasmaugti. Ji darė žy riausia medžiaga laivams kad atkirtus nuo Anglijos.
iki pasaulio pabaigos”.
Japonams nėra reikalo nei japonų ateinančio pavasa lus Viduržeminėj jūroj,
Prie to mokytojavimo Kristus pridėjo neklaidin gius ir prisirengimus savo statyti. Taigi iš Filipinų visą Burmą okupuoti, nei rio planai. Bet spėti gali Libijoj, Egipte, Palestinoj,
gumą drauge su įsakymu skelbti Jo mokslą; todėl Baž
visą Indiją. Tas padaryti ma, kad didžiausias jų tik Sirijoj, Arabijoj.
Klausimai Apsvarstymui
nyčia, savo Dieviškojo Įsteigėjo tapo pastatyta tiesos
nėra galima su tiek jėgų, slas yra paduoti vieni ki Tačiau pavasarį Ameri
pagrindu ir šulu, kad mokytų žmones Dievo tikybos ir
ka ir Anglija su savo są
kiek Japonija jų turi. Bet tiems rankas.
saugotų jai pavestą palikimą, visą ir neliestą, kad ri 1. Kodėl taip svarbus yra Krikščioniškas Auklėjimas? japonai gali perkirsti susi Jei taip, tai didieji vo jungininkais gali visus vo
■ .
kiuotų ir ugdytų žmones, jų ryšius ir darbus įpročių 2. Kieno yra pareiga auklėti žmones ?
siekimą su tomis šalimis. kiečių, .veikimai . ateinantį kiečių, ir japonų planus
padorumui,’'gyvenimo ^grynumui, 'pagal apreikštojo 3. Kodėl auklėjimas pirmiausiai priklauso Bažnyčiai? ’ Žinoma, niekas tikrai ne pavasarį būtų ne" prieš So- suairayti. '
’
G-s
. (Bus daugiau)...
4. Koks yra Bažnyčios tikslas ir pasiuntinybė ?— . žino, kokie yra-vokiečių ir Vięty .Ęvčįją, o prįcš ang
mokslo taisykles.
.
7 "

Iš L.D.S. Veikimo

Ten, Kur Prasidėjo Naujas Karas
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NASHUA, N. H.

IŠKILMINGAI MINĖJO
VASARIO 16
Montello, Mass. — Sekmadie

i

DARBININKAS

“KNYGNEŠĮ” suvaidino se
nį, vasario 15 d., 7 vai. vakare, kantieji : Motina — Em. Jerma- •
Šv. Roko par. salėje, montellie- lavičiūtė; Tėvas — Al. Jarama-;
čiai labai iškilmingai paminėjo vičius; RoČytė — J. Mikeliūtė;,
Lietuvos
Nepriklausomybės Jurgis — M. Audijaitis; Albi
LIŪDNOS SUKAKTUVĖS
šventę, nors Lietuva laikinai nas — B. Bartkevičius; Stalcas
A. i A.
jos yra netekusi.
— W. Galevieius; Petrovas — j
Marijonu
Akstinaitė
Pradžioje vietinis klebonas K. Jakavonis; Barbora — M.!
kun. J. Švagždys pasakė be ga Mazgelienė; Satkus — Ad. Ba- ' Vasario 23 d., 1941 m. mirtis
lo patrijotingą ir jaudinančią takis. Deklematorkos — Julė aplankė pp. Akstinų namus, ir
kalbą, kuri palietė kiekvieno Jakavonytė ir L. Matulytė; Jo- nuskynė jų mylimą dukrelę
dalyvio širdį. Po jo kalbos p-lė nukas — J. Mazgelis; šuplierius Marytę.
j Velionės giminės ir artimieji
L. Matulytė labai puikiai pade — M. Sinkevičiūtė.
Turiu pastebėti, kad žmonių pažįstami ta skaudžia žinia buklamavo ir-gi patrijotinio turi
nio eiles. Atsidaro scena, kurio prisirinko tiek daug, kad pri- j vo ir vra sujaudinti. Tačiau tas
įvykis skaudžiausiai
je pasirodo jaudinantis vaizdas trūko kėdžių — daugeliui prisė- liūdnas
ivalgaitis. palietė jos tėvelius, sesutę ir
iš spaudos draudimo laikų, o jo stovėti.
p-lė Julė Jakavonytė skaito
brolį, ir visas gimines, drauges
Lietuvos
nepriklausomybės
gražias ir jaudinančias eiles.
ir draugus, su kuriais Marytė
minėjimas vasario 15 d., para
Po to publika sustoja ir muz. J.
draugavo. Marytė visuomet bu
pijos svetainėje buvo tikrai į’Vaičaičiui vadovaujant, sugie
vo maloni ir linksma, visų ge
spūdingas ir jaudinantis. Mūsų
da Lietuvos himną.
riausia draugė. Ji iš profesijos
mylimo kleb. kun. J. Švagždžio
Dramos Ratelis vadovystėje
buvo slaugė.
kalba, mūsų jaunimo vaidini
vietinio par. vikaro kun. F.
pp. Antanas ir Rožė Akstinai
mas dramos — KNYGNEŠYS,
Norbuto, galima sakyti tobulai,
yra ilgamečiai “Darbininko”
p. J. Jakavonytės, p. Matulytės
suvaidino “Knygnešį”. Reikia
skaitytojai.
eilės. p. M. Mazgalienės dainos
tikrai stebėtis, kad čia gimęs
Nuliūdę giminės.
mus taip sujaudino, kad negajaunimas taip puikiai buvo
1 Įėjome atsilaikyti nuo ašarų.
persiėmęs veikalo dvasia, kad
Vasario 15 dieną, 7 vai. vaka
Baigiant programą aš taip
tarsi jie tikrai pergyveno tuos
re įvyko vietinės Moterų Sąjun
susijaudinau, kad nebegalėjau I
žiaurius caro persekiojimus
gos 58-tos kuopos vakarėlis. Vi
sėdėti, ir išėjęs už durų ver
spaudos draudimo laikus.
są programą išpildė 73-eios
kiau, kiek daug mūsų tauta yra.
Veikalo protarpiais kun. J.
kuopos, Lowell, Mass. narės ir
iškentėjus ir tebekenčia sveti- .
„. . , .
Švagždys kalbėjo apie spaudos
jų pagelbmmkai.
mųjų vergiją.
;
ir skaitymo reikšmę, o p-lė Julė
Dėkojame mūsų brangiam Vakaro vedėjas kleb. kun. dr.
Jakavonytė deklamavo. Kaip
jaunimui, p. Mazgalienei, ir mū- A. Bružas, pasakė įžanginę kai
kalbos, taip ir deklamacijos pa
šų vadams — kleb. kun. J. belę, ir pakvietė kun. P. Stradarė didelį įspūdį. Veikalą paį
kauską, Lowellio lietuvių para
vairino patriotinėmis dainomis Švagždžiui, muz. J. Vaičaičiui,
dainininkė p-nia M. Mazgelienė. kun. J. Petrauskui ir progra pijos kleboną, pasakyti kalbelę.
mos vedėjui kun. F. Norbutui. Kun. P. Strakauskas kalbėjo aMes visi pageidaujame, kad pie Moterų Sąjungos dabartinį
vajų ir linkėjo kuopoms lenktyšią programą pakartotų.
Villiam J. Chisholm
J. Jeskeliavicivs. niuotis, kuri prirašys daugiau
GRABORIUS
----------------naujų narių laike vajaus.
"Asmeniškas Patarnavimas"

Dalyvavo ir kun. J. Bucevi
čius, kuris tiek daug darbavosi
prie sutvarkymo ir parėdymo
scenerijos. Sąjungietės taria vi
siems širdingą ačiū.
Parapijos ‘ kortavimo vakarė-.
liai užsibaigė. Klebonas prane- ]
šė, kad per šešius vakarėlius
padaryta 80 dol. pelno. Taipgi
pranešė, kad bažnyčios priean
gyj bus pakabinta lentelė, ant
kurios bus surašyti vardai vi
sų lietuvių jaunuolių, kurie iš
ėjo karo tarnybon. Kvietė visus
priduoti jaunuolių, išėjusių tar
nybon vardus.

Federacijos skyrius turėjo
susirinkimą. Dalyvavo ir Dva
sios vadas. Išrinkta atstovai į
Lietuvių Katalikų Seimelį: —
kun. dr. A. Bružas, K. Nadzei
ka, J. Augūnas, T. Mitchellienė,
J. Glaveckienė ir A. Gaidienė.
Kitas susirinkimas įvyks tuo
jau po seimelio.

Jonas Latvis, sūnus Aleksan
dro ir Agotos. Latvių, gyv. 29
Bower St., sėkmingai išlaikė
kvotimus į Jung. Valstybių aviacijos kadetų korpusą, ir
greitu laiku bus pašauktas tar
nybon. Jis dabar lanko Syracuse Universitetą.
Dzūkelis.

Kailinių Pasirinkimas
Savo Namuose
I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių fir
ma, Amerikoje, artinantis pavasariui nori iš
parduoti visus šių metų mados kailinius su
nupiginta kaina. Kadangi susidėjus vieno
kioms ar kitokioms sąlygoms, daugelis Nau
josios Anglijos lietuvių moterų ir merginų
neturėjo progos atvykti į mūsų krautuvę ir
pamatyti šių metų naujausios mados kaili
nių, tai I. J. Fox krautuvės vadovybė nutarė
Bernardas Koraitis
leisti savo atstovą p. Bernardą Koraitj, ap
lankyti lietuvių namus su dideliu kailinių pasirinkimu 100 mylių Bostono
apylinkėje. Taigi, ponios ir panelės, kurios norite savo namuose pamaty
ti ir pasimieruoti elegantiškus kailinius, parašykite p. Bernardui Korai
čiui laišką ar atvirutę, pažymėdamos savo saizą, o jis pribus į Jūsų na
mus be jokių Jums išlaidų, nežiūrint ar Tamstos kailinius pirksite ar ne.
Naudokitės šia puikia proga.
Tamstos žinote, kad šiuo laiku vis
kas brangsta, taigi įsigykite kaili
nius kol dar galite pirkti sena, papiginta kaina.

411

wash»ngton street

BOSTON, MASS.

kad ir šį kartą ar tik kas neuž
degė? Tas namas buvo 200 me
tų senumo, ir žinomas kaipo
LAWMNCE, MASS.
Old Dean Place. Seniau lietu
Sodalietės konfesijonalo fonviai ruošdavo šokius tame na
Nomcood, Mass. — Sekmadie- j kurie persekiojo lietuvius už me, o prie namo ant pievelės—
dan yra surinkusios apie $100.
Taigi dar nėra nei trečdalio. Ti nį vas. 15 d., 3 vai. po pietų ! spaudą; perstato KNYGNE- piknikus.
j
kimasi, kad darbščios Sodalie Šv. Jurgio lietuvių parapijos ŠIUS, kurie buvo areštuojami
Šiomis dienomis p. Vincas J.
Federacijos sky ir tremiami į Sibirą, kaip kad
tės su savo dvasios vadu, kun. svetainėje,
J. Skalandžiu, greitai reikalin riaus vadovybėje, šios kolonijos ir šiais sovietų laikais bolševi Kudirka, Jr. paskirtas miesto
lietuviai iškilmingai paminėjo kai tūkstančius lietuvių ištrė constable - policininku. Sveiki
gą sumą surinks.
Lietuvos nepriklausomybės pa mė į Sibirą už lietuvybę. Vaiz name!
Lawrenciečiai nekantriai lau skelbimo sukaktį.
dams pasirodžius, p. Julė Jaka
Jonas Kulišauskas ir Pranas
kia įvykstančio Federacijos sei
Scenoje plėvesavo Amerikos vonytė skaito patriotingas ei
Cvilikas,
abu choristai, rodos,
melio, nes skaudūs laikai šau ir Lietuvos vėliavos.
les iš spaudos draudimo laikų.
šeštadienį, vas. 21 d. išvyks ka
kia visuomenės veikėjus į vie
Programą išpildė Brocktono
Dramos
ratelio
vaidintojai,
ro tarnybon. Pranas Cvilikas
ningą darbą. 0
lietuvių parapijos jaunimas, va
vadovaujant kun. F. Norbutui,! buvo L. Vyčių kuopos darbštus
Sunkiai susirgo Ona Sidaravi dovaujant kleb. kun. J. Švagž- suvaidina dramą “Knygnešys pirmininkas. Linkime geriausių
čiūtė ir nuvežta į Šv. Juozapo Jsiu-, kun. F. Norbutui ir muz. Vaidino Amerikoje gimęs ir au sėkmių.
CSN.
J. Va''•altini.
ligoninę, Lowell.
gęs jaunimas, kuris tikrai buvo
Kun. J. švagždys pasakė tu persiėmęs knygnešių laikais.
Minint Lietuvos nepriklauso
Moterystės Sakramentan įsto riningą kalbą apie Lietuvą, jos Vaidintojai vartojo gražią ir
jo Klaudius Klimas su Julijona kovas dėl nepriklausomybės, ir gryną lietuvių kalbą. Vaidini mybės paskelbimo sukaktį Šv.
Jurgio lietuvių parapijoj, vas.
WASHINGTON, D. C.
Pianistė ir to vakarėlio vedė- Lukas (Lukaševičiūtė).
jos pergyventus ir gyvenamas mas daugeliui išspaudė ašaras, 15 į
ateišaukus kalbėtojui
Baltic
American draugija > buvo P’ V‘ Dzedulionytė, Šv.
kančias svetimųjų okupacijoje. kada pamatė ir išgirdo kiek kun }. gvagždžiui, kad aukotų
Misijos mūsų parapijoje šiais
PROVIDENCE, R. L
praneša,
kad
George
WashingJuozapo
lietuvių
parapijos
varPriminė. ,.spaudos
Telephone:
w . . uždraudimo
..
daug kentėta, kiek daug žuvo ,
Valstybių apsigynimo
metais įvyks pirmą ir antrą ga ,
ton Gimimo Pabaltijo Valsty- Sonininkė’ Loveli, Mass.
laukus
,
r
imtuvu,
knygnesn,
pa-,^
lie
t„viik»
knyga
lietuvy1
nuph
.ktaui ir jų perdaviOfiso: Dexter 1952
vėnios savaitę. Senimui misijos
bių dienos paminėjimas įvyks
Suvaidino veikaliuką - “PaNamu: PI. 6286
siaubojimg~
dėi-lietuvybės
v,bę.
Ne
viena
pažadino
būti
gemui
Lietuvai
Genuti Fondui>
prasidės vasario 23 d. ir baigsis
sekmadienį. vasario 22 d. per^ensi ‘ Pasimokysi”. VaidiLietuvos. Ragino lietuvius būti resnju lietuviu.
kovo 1 d. Joms vadivaus kuni
' aukavo šie: kun. S. Kneižis $2.radio nuo 8:30 vai. iki 9 vai. n° šios Svaitės: Daukantieištikimais šios šalies piliečiais
Vaidinimui pasibaigus, p. M. (X,.
$100 _ Jonas Aidukogas daktaras J. Vaškas, MIC.,
vakare iš WINX stoties, 1340 n®
Alena Saulenaite, Matair taip pat nepamiršti savo se Mazgalienei dainuojant “Kur nfe Jeronimas DaleIiS)
Albert R. Barker
Kę
vičienė — Monika Milienė; Marianapolio Kolegijos rekto nosios tėvynės, pagelbėti LietuBakūžė Samanota”, tarpuose P-'Kudirka, Domininkas Nedvecrius.
Pirmiau—Pope Optical Co.
Kalbės Dr. Ellis Havorth, Į Grinkevičienė - Anelė Dirsievai atgauti nepriklausomybę ir J. Jakavonytė skaitė eiles apie kas Stas
Kadaras, Antanas
Jaunimo misijos prasidės ko
draugijos prezidentas; skam-'’ Grilevičienė — Juozapina
lietuviams išsilaisvinti iš sve tą Lietuvos simbolį - Bakūžę,
Ona
Navikienė, Pranas
vo 2 d. ir baigsis kovo 8 d.
Kada Jums reikalingi akiniai
bins
pianu
Miss
Christine
!
Narinkaitė;
Morta
Elžbieta
timos
vergijos.
leiskite mums išegzaminuoti aki
Tai buvo tikrai jaudinantis mo Kuras, Jonas Cebanavičius, SuŠioms vadovaus kun. J. Šaulys.
ir pritaikinti akinius. Mes padaro
Scenoje
pasirodė
jaunutė
lieChamstrom ir p. Margareta ' Dravinskaitė.
.
. Rentas, prisimint, kad toji zana Antanaitienė,
Antanas
MIC.
•ne dirbtinas akis.
Akordionu solo grojo Hypolituvaite, tautiniais rūbais pasi- • Bakūžė vėl trempiama svetimų- • Kavaliūnas, Jonas šestavickas,
Digrytė gros smuiką.
397 MAIN ST.
Tel. 6-194*
Draugija kviečia visus šios jtas a^entinas- Jis ir
ip jo
j° brolis
Šv. Elžbietos pašelpinė drau puošusi, L. Matulyte. Ji pasa-įjų
VVORCESTKR MASS
A. F. Kneižys. Viso su smulakordionais
programos pasiklausyti.
! Edvardas sugrojo
gija nusipirko U. S. valstybinį kė patriotines eiles. Po to, va
275 Main St..
Webster, Mass.
Programai baigiantis, kalbė- kiais surinkta $28.42.
L. J. Esiunas. duetą. Dainininkių grupė, kurią boną, vertės $1000; Šv. Kazi dovaujant dainininkei p. M.
jo kun. J. Švagždys. Vietinis- Federacijos skyrius visiems
subarė šios lietuvaitės: Juoza miero draugija už $100.
Mazgalienei ir muz. Vaičaičiui kleb. kun. S. P. Kneižis dėkojo aukotojams nuoširdžiai dėkoja.
pina Narinkaitė, Alena Saulesugiedotas Brocktoniečiams už išpildymą ypatingai dėkoja kun. J. ŠvagTėvelio Skalandžio vadovybė akompanuojant,
naitė
ir
Veronika
Vilkišiūtė
su

je, Sodalietės šeštadienį turėjo Lietuvos himnas.
TINKAMI SCENAI VEIKALAI
Lietuvos nepriklausomybės mi- ždžiui> kun F Norbutui, muz.
dainavo keletą dainelių. Solo “Whist Party”. Turėta labai
Scenoje
vaizdas
iš
spaudos
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. Šioje knygelėje
nėjimo programos.
i j. Vaičaičiui ir visiems (oms)
dainavo pp. Juozepina Narin gražių daiktų.
draudimo laikų.
Vaidintojai
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 ?ktai.
Kadangi
nebuvo
jokios
įžan-vaidintojams(joms), dainininVaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5
kaitė ir Veronika Vilkišiūtė
perstato
Rusijos
caro
žandarus,
aktų. Vaidina 12 asmenų Ir grupė. Dalyvauja
gos, tai padaryta kolekta Jung. ke£ p
Mazgalienei, pp. J. JaMažos mergaitės (Little sai- Paminėjo Lietuvos nepri
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
Valstybių apsigynimo bono nu- kavonytei, Matulytei ir bendrai
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
labai mikliai šoko Charles
lors) padainavo ir pašoko, p
lyvauja 21 moteris. Sios knygutės kaina
35c.
pirkimui, kuris bus paaukotas vįsjems uf programos išpildyklausomybės Sukakti
Poole. Jau keletą kartų mūsų
Alena Saulenaite ir jos BalleriĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilps
Lietuvos Gelbėjimo Fondui. Su- mą ir paaukojimą savo branSekmadienio vakarą, vasario scenoje palinksmino susirinku
» nos šoko “Mėlyna Suknelė”.
ta vakarų programas prakalbčlių, monologų,
rinkta $28.42.
gaus laiko ir kelionės išlaidų.
dialogų ir deklamacijų. Kaina ................................... 30c.
*
Sąjungietė ir dainininkė p. 15 d., Šv. Pranciškaus parapijos sios L. Gaidys su savo sesute
Tikrai gražus Brocktoniečių
GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICIJuozapina Narinkaitė ne tik choras, vadovybėje muz. P. Sa Emilija armonikomis. Piano
Sekmadienį, vas. 15 d. tuoj po
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
■
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3
moka gražiai dainuoti, bet ir ko, buvo surengęs programą solo paskambino Paulina Ri- sumos įvyko parapijos šv. Ceci pasiaukojimas Amerikai ir Lie
moterys. Kaina .......................................... .............. ............. 15c.
kalbėti. Ji kalbėjo apie Moterų susidedančią daugiausia iš dai maitė. “Impersonation” išpildė lijos choro susirinkimas. Iš tuvai.
KNARKIA PALIEPUS. 1-no akto komedija. Sulie
Sąjungos vajų. Ji yra 73 kuo nų. Pirmiausia pasirodė choras. Pranas Šimonis. Vaizdelį pers klausyta įvairūs raportai; iš
tuvino Gineitis. Vaidinime dalyvauja 3 vyrai
ir 1 moteris. Kaina ............................................................ 15c.
Vyrų oktetas: A. ir J. Stakeliū- tatė M. Blaževičius S. Sapka, rinkta atstovai į Lietuvių Ka
pos pirmininkė, Lowell, Mass
Ave Maria Valanda
UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS.
3 veiksmų
Pasibaigus programai visi ir nai, L. Akstinas, F. Slipkaus- J. Stralčiūnas, J. Blaževičius ir talikų seimelį.
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
Sekmadienį, vasario 22 d.,
visos programos dalyviai buvo kas, J. Lalys, J. Blaževičius, A. A. ir J. Stakeliūnai. Kalbeles
Tuo pačiu laiku įvyko iš
ja 12 asmenų. 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina
25c.
pakviesti prie užkandžių, ku Micevičius ir S. Sapka sudaina pasakė kun. J. Skalandis ir kle rinktų atstovų į seimelį pasita 6:30 vai. vakare Ave Maria raUBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
riuos pagamino gabios šeimi- vo keletą dainų. Mišrusis cho bonas, kun. P. M. Juras. Žmo rimas. Paaiškėjo, kad iš Nor- dio valandos programoje bus
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
? ninkės. būtent, pirm. M. Borak, ras darniai sudainavo rinktines nių atsilankė gana skaitlingas woodo važiuos apie 20 atstovų, perstatytas šv. Adelogos gyvelyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų
f p. A. Norkūnienė, p. S. Liutkiū- daineles. Solo išpildė: Alena būrys, nors vyrų nedaugiau- Iki sekmadienio gal atsiras ir nimas, kaip Šv. Adelogos malBaliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys
asmenys. Kaina ......................................................... .......... 30c.
Kozmačiūtė, O. Marcinkevičiū siai. Visi grįžo namon patenkin daugiau.
j dos išgelbėjo Europą nuo MohaL tė ir p. S. Staniulytė
VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyr_________
metonų dominacijos aštuntame
Pabaigoje kun. P. Strakaus tė ir F. Suslavičiūtė. Jaunos ti programa.
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė
Pirmadienio
vakare,
vas.
16
amžiuje. Tai bus dramatizuotas
Šiems metams choro valdyba
kas, dėkoja už užkandžius, lin dainininkės turi gražius balse
ginimas”. Kaina ...................... .......................................... 15c.
kėdamas kuopai geros ateities. lius. Charles Poole stipru teno susideda iš sekančių narių: — d. sudegė senas istorinis namas, perstatymas. Patariame pasiSu užsakymais kreipkitės —
Kuopos dvasios vadas kun. dr. ru balsu, angliškai sudainavo Malvina Karosa — pirm., E. prie kampo Dean ir Pleasant klausyti. Toji programa girdiA. Bružas dėkoja
Lowellio solo; Wallace Bu ja — saxo- Tamašauskaitė — vice-pirm., J. St. Namas buvo tuščias ir be ma iš įvairių radio stočių įvaij "DARBININKAS”
kuopai ir jų dvasios vadui kun. phono solo: trio — E. Tama Zinkevičiūtė — rašt. ir Freda langų. Sakoma, kad prieš dvi riuose miestuose. Bostone ir a366 WJB/ąadway,
So. Boston, Mass.
savaites kai kas bandęs jį pa-: pylinkėje bus giridimą iš WMP. Stfakauskuf ‘už dalyvavimą šauskaitė, R. Uždavinytė ir J. Taškūnftitp — iždininkė._____
Aušrelė. degti, bet nepavyko. Spėjama, EX stoties.
Andruškevičiūtė. ‘Tap dance”
ir išpildymą programos.

331 Smith St.,

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BES MINĖJIMAS PAVYKO

DARBtttlNKAS

Penktadienis, Vasario LO, 1942

ETINES ŽINIOS
l »
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ŽINUTES
Vas. 15 d. Edvardas Juozas
Dambrauskas apsivedė su Rūta
E. Smith.

Tą dieną apsivedė Antanas Arentas su Alena Dobrovalskaite.

Sekamą dieną apsivedė Jurgis
Juozas Kazlauskas su Terese
Thambash.
Vas. 17 d., Antanas Meižis
apsivedė su Marijona Glovec
kaitė.

Vas. 20 d., penktadienį, 4 vai.
p. P-» įvyks Stacijų vaikščioji
mo pamaldos vaikams. Visi
bernaičiai, mergaitės, jaunimas
ir nedirbantieji žmonės yra
kviečiami ateiti į šias pamal
das ir bendrai pasimelsti.
Po tam bus mažojo choro pratyba.
7:30 vai. v., įvyks Stacijų
vaikščiojimas
suaugusiems
žmonėms. South Bostoniečiai
visuomet pasižymi stacijų vaik
ščiojimu per Gavėnią. Tikimės,
kad ir šį metą jų bus pilnutė
bažnyčia.

DAKTARAI

Po šių vakarinių pamaldų bus
laikomas svarbus Federacijos
skyriaus susirinkimas. Visi
draugijų atstovai kviečiami su
sirinkti.

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2860

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
1:30 Od 8 Ir nuo 8:30 Od 9 v. r.
Seredomis nuo 9 Od 12 vai dieną
Subatomis nuo 9 Od 6 vai vak
Nedėliomis nuo 9 Od 12 vai dieną
(pagal sutarti)

___
Tel. TROvvbrldge 8390

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET
Kampas Inman arti Central Sq
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

TeL Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD.,
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4
"
Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniai* pagal sutart).

TeL ŠOU 2805

Dr. 1L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—
Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 8 ryto iki 12 vai. diena.

PIRK NAMUS
LENGVAIS IŠSIMOKĖJIMAIS
Greitam pirkimui žema kaina.
Peržiūrėk juos.
DORCHESTER
30 DARLINGTON STREET — mediniai
3 šeimynų, 13 kamb., 3 toiletai. 3 <urnaces. Plotas 2490 ketv. pėdų žemės. Lengvi
išsimokėjimai. $6900.
24 EVANS STREET — medinis 3 šeimy
nų. 1S kamb.. 3 toiletai. 3 furnaces. Len
gvi išsimokėjimai. $7,500.
11-13 FOWLER STREET — medžio ir
akmens, 3 šeimynų. 14 kamb.. 3 toiletai,
2 steam heaters. oil burneris ant 2 aukš
to. garadžius. 4200 ketv. pėdų žemės.
Lengvi išsimokėjimai. $6300.
Turime ir daugiau pelningų namų pa
sirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti.

Wildey Savings Bank

22 Boylston St., Boston.
Res. Šou 3729

8ou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS—

Insured and

Local

A Long

Movlng

326 - 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

D m Anie If amDmm*
Bronis
nonmfn
CONSTABLE
Real Estate A Insurance
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.
Telephone South Boston 1761

Ifi

Res. 120 Marine Road
TeL SOUth Boston 2483 ’* J

COAL-COKE-OIL

Sekmadienį, kurie nevažiuos
į N. A. Katalikų seimelį, kvie
čiami, po Graudų Verksmų pa
maldų, sueiti į parengimą kun.
A. Naudžiūną išleisti į Argenti
ną.

Sekmadienį, 7 vai. ryte, šv,
mišių intencija bus aukojama
už parapiją, 10 vai. ryte, šv
mišių intencija bus aukuojama
gerovei Amerikos ir Lietuvos.
Pirmadienis bus laisva diena
— bent dalinai laisva — ap
vaikščiojimui Jurgio Wašingto
no gimtadienio.
Šv. Petro par. bažnyčioje tą
dieną bus labai daug laikoma
Šv. mišių. 9 vai. ryte, bus iškil
mingai giedamos šv. egzekvijos
ir mišios už mirusius dėl Lietu
vos ir Amerikos laisvės. Bus sa
komas ir pamokslas. Kun. Jo
nas Švagždys sakys pamokslą
Mokyklų
vaikai,
ir jauni
mas, profesionalai ir nedirbą
darbininkai — visi kviečiami
ateiti ir pasimelsti.
7:30 vai. vakare, Municipal
salėje, įvyks didingos ir patriotingos prakalbos Amerikos da
bartiniams reikalams. Kalbės
Mass. Apsigynimo Administra
torius padėjėjas p. F. E. Burke
“Amerikos” redaktorius p.
B. Laučka, adv. S. Gabaliaus
kas, “Lietuvos Žinių” redakto
rius ir “Darbininko” redakto
rius A. Kneižys. Kviečiamas Šv.
Petro parapijos D. Choras su
dainuoti himnus ir Dariaus
Posto vėliavų sargyba. Šis pat
riotingas parengimas bus va
dovybeje vietinio Federacijos
skyriaus ir patarėjų. Kviečiami
į jį visi.

Pelenės vakare po pamaldų
kurias atlaikė kun. Virmauskis
įvyko Lietuvai gelbėti koncerto
rengėjų paskutinis susirinki
mas. Tai pasigerėjimų susirin
kimas!
Iždininkas išvardina aukoto
jus ir sumas. Įeigų — $1,447.65.
Išskaitliuoja išlaidas. Jų susi
daro'$599.65. Pelno lieka —
$848.00. Ponia Cūnienė dar pri
duoda $19.00, daktaras A. Ka
počius $11.50, liekanos nuo ban
kieto įeigų. Panelė D. Kiburytė
$1.10. Susidarė Lietuvai gelbėti
koncerto pelno $879.60. Pasiū
lyta išrašyti čekį ir tuojau per
duoti LGF iždininkui kun.
M. Jurui.
Koncerto iždininkas dar pr:
dūrė, jog kiekvienas lietuvis
privalo dabar Ubai susirūpinti
Amerikos ir Lietuvos reikalais
Juos padaryti tiesiog savais
Lietuviai nepaisą, galėtų išsiža
dėti Lietuvos nepriklausomy
bės ant visados. Todėl kas gy
vas budėkime! Melskimės! Ir
dirbkim dėl Amerikos ir Lietu
vos!
«:

cambridžiečiams nebuvo progos
mądienį, vasario 23 d. trauki
švęsti, bet šios vakarienės sve
niu išvyksta į Miami Beach,
čiai visi buvo persiėmę vasario
Florida. P-nai Strigūnai yra
16-sios dvasia.
“Darbininko” seni skaitytojai
Vasario
12
d.
garnys
aplankė
PADĖKA
ir rėmėjai. Linkime pp. StrigūVasario 16-ji yra maloni šir
ponus V. A. Tamošauskus, pa
nams maloniai šiltame Floridos
likdamas jiems 8 svarų sūnų. džiai ir tikro lietuvio laukiama.
vandenyne pasimaudyti ir link Nuoširdžią padėką reiškiu vi
Bet jau antri metai, kai Vasa
siems metinei parapijos vaka Ponai Tamošauskai gyvena 198 rio 16-toji apsigaubia gedulo
smai praleisti atostogas.
rienei vas. 15 d. aukotojams,, Pleasant St., Watertown, bet
darbininkams ir dalyviams.
I priklauso prie Cambridge lietu- ženklais. Prabėgo jau jos dvi,
LANKĖSI
P. parapijos. Sveikina- o mūsų Tėvynė Lietuva pergy
Kun. P. J. Juškaitis,
vena dviejų skirtingų kruvinų
Ketvirtadienį, vasario 19 d.,
Klebonas.
diktatorių okupaciją. Lietuvis
“Darbininke” lankėsi Adv. Sta
per vienus Stalino okupacijos
sys Gabaliauskas, “Lietuvos Ži
Savaitė atgal apsirgo p. VIa- • Vasario 15 d. Cambridge LDS
nių” redaktorius iš Cleveland, das Jakas. p. V. Jakas patai- 8 kuopa turėjo susirinkimą. Iš metus daugiau iškentėjo, ne
Ohio. Adv. S. Gabaliauskas at pintas Cambridge miesto ligo- rinkti atstovai vykti į Federa- kaip per visą šimtą metų carų
vyko į Naujos Anglijos Katali ninėj, kur pamažu sveiksta, p. cijos seimelį. Atstovais išrinkti okupacijos. Bolševikai apiplėšė,
Charles C. Cabot, Esą.
kų Seimelį, kuris įvyks sekma V. Jakas yra LRKSA Cambrid-! šie: S. Pilkonis ir A. Plekavi- nuteriojo ir nužudė geriausius
iš Dover, Mass.
dienį, vasario 22, šv. Pranciš ge 127 kps., pirmininkas ir la- čius. Susirinkimas prie įnešimų Lietuvos sūnus. Dabar Lietuvą
užima Didžiojo Bostono Suvie
plėšia Vokietijos naciai, guja
pasidarbavęs bei sumanymų, dar turėjo draunyto Karo Fondo pirmininko kaus parap., Lawrence, Mass bai daug yra
mūsų
brolius, prievarta varo į
vietą. Jis yra plačiai žinomas Jis skaitys seimelyj paskaitą— kuopos naudai savo nenuilsta-! gišką pasikalbėjimą apie besi karą savo naudai. Skaudžiai
‘Gyvenimo Problemos”.
mu veiklumu. Jis yra buvęs i artinantį seimelį. Manoma, kad
veikėjas, įvairių organizacijų ir
Linkime
p. Gabaliauskui link LDS Centro iždininku ir daug ‘ Cambridžius su katalikiškų or- kenčia lietuvis ir, kentėdamas
staigų valdybų narys, pirmojo
smų vaišių Naujoje Anglijoje! dirbęs toje organizacijoje. Lin- ganizacijų atstovais seimelyje rengiasi kerštui. Jaučia lietu
pasaulinio karo veteranas.
vis, kad ateis valanda, kada vi
Jakui greitai pa- skaitlingai pasirodys. Taigi lie
kime p.
soje Lietuvoje praskambės šū
sveikti.
Tikietų uoli kontrolierė p. B.
ka palinkėti vykstantiems ats kis: “Ilgai kentėjom kazokų
KALENDORIUS
Cūnienė išduoda savo atskaitą,
tovams į seimelį geriausių sėk nagaikų, verkėm nuo vokiečių,
kuri sutiko su iždininko.
AČIŪ
mių, kad gražiai psidarbuotų; nešėme svetimųjų naštą ant sa
M. KAZLAUSKIENE iš WilPirmininkas adv. A. Jankaus- kes-Barre, Pa. rašo: “Dėkoju Už Sėkmingą Lietuvai Gelbėti įneštų ir priimtų įnešimus ne vo pečių. Gana kentėti! Pirmyn
kas dėkuoja visiems už bendra- ]abai už prisiųstą kalendorių,
tiek naudingus mums. kiek nau i kovą, pirmyn į kovą už Laisvą
Koncertų
darbiavimą. Išvardina ponias— kuris yra be galo gražus ir man
dingus mūsų Tėvynei Lietuvai, Lietuvą!” Lietuvio kova bus
Cūmenę, Gailienę, Petreikienę, J įj. mano vyrui labai patinka. Žemiau pasirašę Lietuvai Gel kuri randasi kančių kryžkelėje. sėkminga, kaip buvo 19-20 me
Svilienę, Zaletskienę, Namak- Siunčiu už jį $1.00“.
bėti Koncerto komiteto nariai Žinoma, nepamiršti ir savų rei tais, nusikratė rusus ir vokie
sienę, paneles Martinonytę, Ma- k. SLUZAS iš Methuen. Mass Šiuomi širdingai dėkuoju uoliai kalų, kurių turime pilnas ran čius tada, nusikratis juos ir da
Šidlauskaitę, Kiburytę, daktarą prisiuntė $1.00 ir nuoširdžiai koncerto įžangos tikietų kon kas ir, į kuriuos iki šiol dar bar.
A. D.
A. Kapočių, S. Griganavičių ir dėkoja už jam nusiųstą kalen- trolierei poniai Bronislavai Cū- mažai dėmesio esame atkreipę.
k. Džiaugėsi, kad jam buvo len- dorių
nienei, žymiausiai tikietų pla Laikas pradėti plačiau veikti ir
ĮVAIRŪS SKaBIMAI
gva dirbti su tokiais Lietuvos!
tintojai poniai Marijonai Gai gyviau darbuoties.
SERGA
prieteliais.
lienei, nuoširdžiai kasos globė Šiandien prieš mus stovi dvi
Dar gražiai pasikalbėjus, pa-l
Elžbieta Razvadauskienė, se jai ir tikietų platintojai poniai skaudžios problemos; pirmoj
Juozas M. Dilis
sigėrėjus, tuomi ir baigėsi sėk no “Darbininko” skaitytojo ir Pranciškai Petreikienei, skelbė
vietoj mūsų Tėvynės Lietuvos
mingo darbo paskutinis susirin- j
rėmėjo Simono Razvadausko jams — “Darbininkui” ir Dar likimas .antroj, mūsų antroji
LAIKRODININKAS
kimas.
žmona, smarkiai susirgo. Jai bininkų Radio, aukotojams ir tėvynė t. y. Amerika priešo už

Cambridge, Mass.

| DtKOJAUž

Parduodu {vairiausios rūšies

autoktojoms, Kiburių šeimai, pulta. Čia tenka mums rimtai
auksinius ir sidabrinius daiktus
GG. vietiniams ir apylinkės ku susirūpinti, ir visomis savo iš
TAIPGI IR PATAISAU
nigams, bankieto rengėjų pir galėmis stoti pagelbon Ameri
366 West Broadvvay.
mininkui daktarui A. Kapočiui, kai, kad palenkus karo laimėji
So. Boston, Mass.
bankieto tikietų kontrolieriai mą Amerikos pusėn. Reikia ne
poniai Pranciškai Zaletskienei, pamiršti, kad Amerikos likime,
dainininkams — muz. R. Juš remiasi Lietuvos likimas. Pir
kai, daktarui J. Antanėliui, A. kime apsaugos bonus organi
Queen Ann Laundry
Barauskui, A. Juodaičiui, Da zuotai ir pavieniai, ir pirkdami
7-11 Ellery St.,
Tarnybos Vėliava
riaus postui, panelei daininin bonus paduokime tikras savo
B Lietuvos Dukterų
So. Boston, Mass.
Pakabinkite Savo Lange
kei Apolonijai Stoškiūtei, vi lietuviškas pavardes, o neišver
>žranlrMMA
jUMriiiRinra
siems ir visoms komisijų na stas į kitataučių. Tuomi paro
Tel. ŠOU 2923
65<
Ji pasako pasauliui,
riams, tikietų platintojams ir dysime .kad ir mums lietuviams Skalbiame visokius skelbimus
Pirko Defense Bonų Už
kad jūs turite myli
$1,500.00. — Gelbės Rau prieteliams už taip sėkmingą rūpi laimėjimas šio baisaus ka
mą asmenį, tarnau
Pajimame ir pristatome
jantį
šios
šalies I
operinį koncertą vargšės Lietu ro.
donajam
Kryžiui.
į namus dykai.
Ginkluotose
Pajė
gose — kariuome- Į
vos gelbėjimui.
Vasario 10 d., 1942 m. įvyko
nėję ar laivyne.
Vasario 15 d. parapijos svetai- ]
Puiki,
raudona,
Lietuvos Dukterų po Globa Mo Dar sykį ačiū visiems už gra nėję įvyko N. P. parapijos ba
balta ir mėlina, vil
nonėje medžiagoje. I tinos Švč. Draugijos susirinki žų ir labdaringą Lietuvai darbą.
South Boston Garage
Vėliavos dydis — j
Padėkos laiškų asmeniškai lius. J šį parapijos parengimą]
mas, kuris buvo skaitlingas ir
9"xl3" coliai.
atsilankė gana daug publikos.
8ROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Pasirinkti galite nuo 1 iki 3 žvaig gyvas. Buvo atvykęs ir kalbėjo nesiuntinėsime taupumo sume
Dalyvavo virš dviejų šimtų as
Automobilistai: Jei jūs norite,
ždžių. kaina tik 65c. Kiekviena žvaig- I
kun. P. Virmauskis, timais.
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
ždė ekstra 10c. Su užsakymu siųski klebonas
menų.
Vakarienė
tikrai
buvo]
te 65c. COD užsakymui 65c. ir prie- Į
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
Pirmininkas — A. Young,
kad lietuviai per Federacijos
šauni. Parapijos choras, vado
gasoliną pas mus.
das persiuntimo keletas centų. Pilnai į
Raštininkas — J. Grigalus,
skyrių dalyvautų
Amerikos
garantuota.
Nuvalom
purvinus karus Ir
vaujant muzikui p. M. Karbaus
Iždininkas
—
Kun.
P.
A.
Raudonojo
Kryžiaus
darbuotė

Išgrysuojame.
The Felt Crafters
kui, palinksmino svečius gra-]
Virmauskis.
je, kad kiekviena draugija išsi
Dept. 63, Plaistovv, N. H.
Tel. ŠOU 9530
žiomis dainelėmis. Svečias, kun.
rinktų iš savo tarpo komisiją
dr. K. Urbonavičius pasakė la 541 Broadvvay So. Boston, Mes*.
REIKALINGOS kelios mote ir bendrai veiktų lietuvių Fede
Didžiausia apgavystė y bai gražią kalbelę, paliesdamas]
rys rinkti vilnonius skudurius. racijos skyriaus vardu, Am.
Vasario 16-tą, 24 metų sukaktį]
GRABORIAI
Penkios dienos savaitėje. Nuo Raudonajam Kryžiui. Klebono ra pretenduoti j valdovu:
’
r
neturėti
tam
sugebėji
nuo
paskelbimo
Lietuvos
Nepri

latinis darbas. Atsišaukite — kalba buvo noriai priimta ir tą
mo.
Ksenofonta- klausomybės. Nors vasario 16, |
B & B Wool Stock Corp., 229 A j
į tą darbą įsirašė kelios
S. Barasevičius ir Sūnus
Street, So. Boston, Mass. HUB dešimtys narių. Kokie darbai
MOTERIS PAGELBININKfi
0458 arba 0468.
(17-20-24) I reikalingi bus dirbti paaiškino
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
ponia F. Zaletskienė.
Turi Notaro Teises
IŠSIRENDAVOJA trys kamba
Be Raudonojo Kryžiaus dar
254 W. Broadvvay,
riai ant pirmo aukšto su visais bų Lietuvos Dukterų draugija
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
SO. BOSTON. MASS.
PO GLOBA MOTINOS SVC.
DRAUGIJOS VALDYBA
improvementais. Visos naujos nutarė pirkti U. S. A. Defense Pirmininkė — Eva Marksienė.
Tel. SOUth Boeton 2590
grindys. Atsišaukite: 207 Gold Bonų už $1,500.00. Iškilminges- 625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas Švagždys,
Sūnaus gyvenamoji vieta:
Tel. So. Boston 1298.
601 6th St., So. Boston, Mass.
838 Dorchester Ave.
St., So. Boston. Mass.
(20) niam paminėjimui vasario 16, Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
TeL OOLumbia 2537
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
8 Winfield St., So. Boston, Mass.
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
narės sumetė keletą dolerių ir Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
VARGONININKAS — Chorų
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Prot.
Rašt. — Jonas Glineckis,
užprašytos šv. mišios, kurios Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
vedėjas (PIUS X mokyklos,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
CASPER
bus atnašautos vasario 15 d. 4115 Washington St., RosHndale,
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
New Yorke buvęs mokinys)
FUNERAL
HOME
Tel. Parkvvay 2352-W.
už Lietuvos nepriklausomybės Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
187
Dorchester
Street
paieško vietos. Kam bučiaus
Iždininkas — Vincas Zaleskas,
177 Wcst 7th St.. So. Boston, Maas.
kovotojus.
South Boston, Mase.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
reikalingas, prašau kreiptis: —
613 E. Sth St., So. Boston, Mass.
Į Naujosios Anglijos Federa 948 E. Broaduay, S. Boston, Mas3. Maršalka — Jonas Zaikis,
Joseph W. Casper
A. Stankevich, 116-12 128th
Gl. — Elžbieta Aukštikalnyte,
cijos Apskričio Seimelį, kuris Kasos
7 Winfield SL, So. Boston, Mass.
(KASPERAS)
110 H St., So. Boston, Mass.
St., So. Ozone Park, L. I., N. Y.
Laidotuvių Direktorius Ir
įvyks vasario 22 d., 1942 m. Draugija savo susirinkimus laiko kas
Balsamuotojas
(20-24-27-3)
antrą, antradienį mėnesio. 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre
Lawrence, Mass., atstovėmis iš vakare, pobažnytinėj svetainėj.
NOTARY PUBLIC
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio,]
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,'
Patarnavimas Dieną ir Nakt}
rinktos šios: Fr. Zaletskienė, Visais draugijos reikalais kreipkitės 492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Koplyčia šermenims Dykai
pas
protokolų
raštininkę.
Telephone
Tel. ŠOU Boeton 1437
Bronė Čiūnienė, Eva Marksie
80. BOSTON
ŠOU Boston 3960
nė, Paulina Juškienė, ir Marce
1058
Valgomų Daiktų Krautuvės
lė Matejaškienė.
Nutarta rengti Arbatos balių
Bay View Motor Service
ZALETSKAS
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
8TUDEBAKER
— Trea Party bendrai su LDS
HOME
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda] FUNERAL
Automobilių Ir Trokų Agentūrą
1 kuopa, kovo 8 d., 1942 m.
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią j
564
East
Broadway
Taisome visokių išdirbysėių auto
Dabar eina Lietuvos Dukterų krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
SOUTH BOSTON, MASS.
mobilius. Taisymo ir demonstravl
O. A. Zaletskas
F. E. Zaletskas
draugijos
vajus,
kuris
tęsis
iki
mo vieta:
e
Graborial
Ir
Batsamuotojal
Perkins Market
Povilas Bushmanas
Gegužės mėnesio. Moterys ar
Patarnavimas dieną ir nakt)
merginos, kurios norėtų įstoti į
48 Crescent Avenue P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav. j
Koplyčia šermenims dykai
SOUTH BOSTON, MASS.
NOTARY PUBLIC
Telephone
COLumbus
6702
šią draugiją, vajaus metu, bus
Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioke*
Tel. ŠOU Boston 0815
753 Broadway
priimtos be įstojimo mokesnio. 29 Savin Hill Avenue
Savininkai.
Tel. ŠOU Boston 2608
Dorchester,
Mass.
COL
1981
Tei. ŠOU 3120, So. Boston.
. . 4 r - Košt. pili!

padaryta operacija. Ji guli
Pp. Strigūnai Išvyksta Massachusetts General ligoni
Vakacijų
nėje. Pp. Razvadauskų dukre
Įžymūs So. Bostono biznieriai lės Ona if Teofilė yra vytės ir
James ir Sofija Strigūnai, pir- sodalietės. Ypač, Onutė yra
veikli ir nuoširdi vytė. Linkime
poniai Razvadauskienei greitai
IVAIROS SKELBIMAI
pasveikti.
Kap.

Draugijų Valdybų Adresai

1 Hamlin St., irt 81h SL
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voje, ir kurie yra ištremti į to
limą Sibirą.
Paminėjo Lietuvos Nepriklau I. P-nas K. Vilniškis, vietinis
somybės Šventę
pramonininkas ir geras veikė• 8o d.,
j .r.
j
.... jas Lietuvos labui, pasakė reikVasario
Tarpdraugijimo
J
r
šmingą kalbą, kuria sužadino
komiteto įvyko Lietuvos nepri
kiekvieno
klausytojo širdyje
klausomybės šventės paminėji
patrijotiškumą ir didesnę mei
mas. Dalyvavo geri tėvynės my
lę savo tėvynės Lietuvos ir ant
lėtojai bei tikri jos sūnūs ir
rosios tėvynės Amerikos. Kvie
dukros. Tikėtasi skaitlingos pu
blikos, bet kadangi šiuo tarpu tė visus pirkti Apsigynimo Bo.
nus ir aukoti Raudonajam Krydaugumas dirba sekmadieniais
J
J
,
j i
žiui. Klebonas kun. E. Gradecįr naktimis, tai negalėjo daly-,
vauti, bet jųjų mintis buvo šia- ^as
v*sl*
*4 šalį,
kurioje yra gimę. Jis sako: “Aš
me parengime.
J
& v
nemačiau Lietuvos, bet teko su
Programos vedėja p. M. Joku- jos gražia gamta ir jos gyvenibaitė trumpoje, bet rimtoje kai-! mu susipažinti iš savo tėvelių
boj paaiškino vakaro tikslą ir pasakojimų, ir niekuomet nesi-1
pakvietė p-nią A. Kripienę, vie- gėdinu pasisakyti esąs lietuvis.
tos vargonininkę sudainuoti Kvietė jaunimą daugiaus darGod Bless America ir Lietu- duotis dėl palaikymo lietuvyvos Himną“. Solo “Už Tėvynę” bės; taipgl dirbti da šios šalies
ir Dul Dul Dūdelė jausmin- labo, kuri yra kovoje už laisvę
gai sudainavo p-lė Onutė Du- ir demokratiją.
binskaitė iš Ansonia. Jos bal Baigiant programą, p-nia V.
sas gražus ir švelnus, ir pu-bli- Barštienė sudainavo “Lietuva
kai patiko, nes tą liudijo gau- Brangi Šalelė”. Visiems klausy
* Dūmų debesys kyla iš laivyno milžiniško laivo “Normandie”, kuris ilsėjosi New Yorko uoste. Laivas
Norman
si aplodismentai. Y patingai tojams patiko jos dainos, ir jai
die”, tai Prancūzijos luksusinis laivas ir jis kilus Prancūzijos - Vokietijos karui buvo atvykęs į New Yorką ramybes po
pasirodė
p-lės Dubinskaitės dėkojo gausiais aplodismentais.
ilsiui. Gi iškilus karui ir šioje šalyje laivas “Normandie” buvo valdžios įsakymu perduotas iš prancūzų rankų Jung. Val
balso gražumas ir išlavinimas
Padaryta rinkliava. Aukavo
stybių laivynui. Ir jis gavo naują vardą — U. S. S. Lafayette. Paskutinio mis dienomis laivas Laf ayette, buvo pritaiko
dainuojant “Mano Sieloj Šian šie: L. Grigonis $3.00. Po $1.—
mas laivyno reikalams ir dirbo apie du tūkstan čiai darbininkų, kurie bedirbdami, kaip praneša žinios, atsargumo ne
dien Šventė”.
M. Augustanavičienė, A. Križiužlaikydami su ugnimi ir padegę. Šis laivas kainavo pastatyti $60,000,000 ir jis lyginosi savo visais įrengimais ir grei
Solo “Kur Giria Žaliuoja” su nauskienė, J. Tamulevičius, A.
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IS KRANO IR BUTELIUOSE
Taipgi sveikinam jojo tėvelius,
Atėję j tavernus ar restoranus visuomet
kad nesigailėjo savo sūneliui
Metinis Koncertas Ir
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir
duoti progą pasiekti mokslą.
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai
Vaidinimas
Mūsų kolonijai yra garbė turėti
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
'; lietuvį, kuris pasiekė leitenanto Vasario 15 d., Lietuvos nepri
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: —
laipsnį.
M. klausomybės sukaktį paminėti
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
įvyko Šv. Juozapo parapijos
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo
DYKAI PAGALBA NUO Vyčių choro, vadovaujant kom
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.
pozitoriui A. Aleksiui, koncer
REUMATIZMO
tas ir vaidinimas parapijos sve
Jei kenčiate kūno skausmus: jei
sąnariai jauslūs; jei užeina skausmai tainėje.
oro permainose, patariam jums banSudainavo penkias daineles
■ dyt ROSSE Tabs be mokesties ir ob, ligacijų. Naudojamos tūkstančių per šie: D. Markiūtė, A. Padaigytė,
viri dvidešimt metų, gavimui greito G. Nekrašiūtė, L. Valančiūtė ir
i laikino paliuosavimo skausmų ReuStudentų choras. Pianu skam
' matizmo. Arthritis. ir Neuritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams
bino p. E. Karvelytė.
Jeigu niekad nenaudojote ROSSE
j Tabs. prašom jus BANDYT juos—iš-1
Veikalą suvaidino šie vaidin.bandykit
musu
kaštu.
Pasiųsime.
. .
Telefonas
i jums' pilno dydžio pakelj—sunaudo-j tojai: A. Grėbliūnaitė, J. Ja60 Ellsworth St.
I kitę 24 tabletes dykai. Jei neduos, nuška m. Andrikytė, A. Jarus,
Worcester, 5-4336
Worcester, Mass.
; greito paliuosavimo nuo skausmo ir,
. ,
'
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis ir S. Miklinevičienė, T. Ulinskis,
PHONE
BOSTON BRANCH
Smolskytė, R. Vaičius, A.
So. Boston
1410 Columbia Rd.,
tuos. Nesiųskit pinigų, tik savo var- Bukauskaitė. Sudainavo dainą:
dą ir adresą į.
I j Drevinskaitė. M. Griciūnaitė,
2271
South Boston
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BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
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