
t
BOSTON PUBLIC LIBRARY 
CHIEF OF BOOK SELECTION DT
REFERENCE DIVISION ,___
COPLEY 20 BOSTON

>XVNA

DABARTIES * 
S BILDESIUOS

I D AB 

? rtt r

%X\\X\SVX\\V

• Menamas trūkumas cu
kraus labai jaučiamas tų 
šeimų, kurios neturėjo 
prieš akis jokio pavojaus, 
kad galėtų pritrūkti kada 
nors cukraus. Pavyzdžiui 
senatorius Brown iš Mi- 
chigan praneša, kad yra 
uždaryto cukraus pas šei
mininkes, išdirbėjus ir ki
tas pereinamas rankas a- 
pie 750,(XX) tonų.

Produkcijos sukontro- 
liavimo ofisas (OPA) pra
neša, kad jokio trūkumo 
cukraus būti negali, nes jo 
yra naleista marketan su 
dideliu perviršium. Bet y- 
ra laikinai sutikta krizė 
ir kai kur cukraus trūku
mas, gal laikinai, yra jau
čiamas. . Pavyzdžiui, labai 
nusiskundžia Florida. Se
natorius Pepper iš Flori
dos praneša, kad tos vals
tybės ūkininkai yra pasi
ryžę užsėti daugiau cukri
nių burokų, kad padidinus 
cukraus produkciją. Bet ir 
čia jie negali to padaryti, 
nes dabartiniai įstatymai 
jiems draudžia didinti tos 
rūšies produkciją. Taipgi 
senatorius iš Montana val
stybės praneša, kad ir ten 
ūkininkai norėtų užsėti 
tūkstančius akrų žemės 
cukriniais augalais, jeigu 
būtų užtikrintas paklausi
mas tos rūšies produktų.

Iš to viso seka, kad cuk
raus žaliavos pasigamini- 
mas yra pilnai galimas net 
su perteklium, tik reikia 
ūkininkams leisti ir užtik
rinti marketas.
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Jurgis Washingtor.as
Jurgio Washingtono die

na visados minima ne tik 
su atitinkamomis iškilmė
mis, bet ir tikru patrioti
niu nuoširdumu, kurs 
tampriai yra surištas su 
pirmojo Amerikos Prezi
dento asmenybe. Jis vadi
namas ne tik vadu, bet ir 
demokratinės respublikos 
tėvu. Visa Amerikos 
konstitucija yra persisun
kus nemelaginga de-

N.A.LietuviųKatalikųSeimelisPavyko
Permainos Anglijos Valdžioje

Churchill Prašalino 5 Pagelbininkus

Dalyvavo Apie 200 Atstovų 
Ir Svečių

Londonas, vas. 23 —An-. rubežių, Anglijos premie- 
glijos premieras \Vinston ras ir jo pasiuntiniai pla- ’<3 
Churchill perorganizavo nuoja suvienyti Britų im-Į vių parapijoj, LaWI ence, (ratu.
savo ministerių kabinetą, peri jos frontą Tolimuose: Mass ; vyko Naujosios .. , ,. . .
Prašalino 5 pagelbininkus. Rytuose. Tariasi apie da-i Anglijos Lietuvių Katali- Kun- J- švagždys.

autonomi-

Sekmadienį, vasario 22 sys ir kiti, padarę pasta- 
, Šv. Pranciškaus lietu- bų, džiaugėsi gražiu refe-

Tai jau antros permainos vimą daugiau 
mokratiškumo dvasia ir pagarba žmogaus asmeniui,! laike Churchill rėžimo
jo laisvei ir įstikinimams. Su VVashingtono asmeny- Nauju karo ministeriu ri 400,000,000 gyventojų. jtog parapįjos bažnyčioje, 
be taip pat surišti atsiminimai apie tą didingą revo- Churchill paskyrė Sir Indijai ir Britanijai tar-

kų Seimelis. Pradėtas iš-

nesi-
jausdamas gerai sveikato-

kuri w- kilmingomis pamaldomis trumPai irkad referentai 
labai aiškiai iškėlė mūsų

bucinę Amerikos kolonijų kovą už laisvę ir nepri- James Grigg, 51 metų am- pininkauja Kinijos VY* nėie prasidėio anie 12:30 ydas nurodė
klausomybę. Karas buvo ilgas, sunkus ir abejotinas, žiaus. Churchill sumažino riausias vada®
_. . , , - , . Voro l/ohinoto AtloiHzh ič PhioncrPirmosios kautynes sudarė beveik nenutraukiamą 
pralaimėjimų eilę. Nepasisekimai slopino kolonistų
dvasią. Kova su galinga Anglija atrodė pernelyg di
deliu užsimojimu, nežadančiu ne tik pilno,, bet ir da
linio laimėjimo. Kaip tik čia ir pasireiškė nepalaužia

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” įsidėjo straipsnį, 
ryšium su Vokietijos rei
cho komisaro atsišaukimu 
į “buvusių laisvų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valsty
bių ir Gudijos” gyvento
jus aukoti kailius ir vilno
nius daiktus vokiečių ka
riuomenei. Straipsnyje pa
stebima, kad Vokietijos 
reicho įgaliotinis kreipią
sis ir į “nevokiečių gyven
tojus”. Dabar tie, kurie 
trokštą bolševizmo sunai
kinimo, galį tatai ir veiks
mais įrodyti. Aukodami 
kailius ir vilnonius daik
tus, — “Ostlando” gyven
tojai “įsijungią į naująją 
Europą”.

Rekolekcijos
Worcester, Mass.— Kun. 

dr. Jenčius, MIC. per visą 
šią savaitę veda rekolekci
jas Aušros Vartų lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Re
kolekcijos iškilmingai už
sibaigs sekmadienį, kovo 
1 d., po pietų. Lietuviai tu
rėtų pasinaudoti rekolek
cijomis.

Patrijotinis Vaidmimas
Worcester, Mass. —Sek

madienį, kovo - March 1 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 
svetainėje ruošiamas turi
ningas ir patriotinis vaka
ras. Programą išpildys 
Brocktono lietuvių parapi
jos vaidintojai, daininin
kai ir kalbėtojas.

Suvaidins veikalą — 
“KNYGNEŠYS”. Kun. J. 
Švagždys pasakys prakal
bą.

Rengėjai nuoširdž i a i 
kviečia visus dalyvauti.

gaires veikimui.

Seimelis buvo turtingas 
apskričio pirmininkas, referatais ir pastabomis, 
pradėjo sesiją įžangine rpa^ ^uy° tikras liaudies 
kalba. Maldai vadovavo universitetas.

Priimta kelios rezoliuci-
VVashington, D. C., vas.i Pasiūlytą podiumą J°S . įvaŲais : kūmais,

tymo projektas pakelti mg kajp buvo numatytas o T
ir karinin- o • .• -• 1- j- uzią padėką kun. P. Jurui..... 11 Karuun Seimelio rengėjų. Vedėjas * H

premieras, bet ir apsigyni- kams algas. 1
mo ministeris.

karo kabinetą. Atleido iš Clnang Kai Sek. 1 . v * p ,
pareigų du nariu. ’ J

Visi reiškia pasitenkini- Projektas Kareivių Algoms
Pakelti
______ kun. J. Švagždys.

mą, kad karo ministeriu 
paskirtas Sir James

ma Washingtono ištvermė ir toli numatanti jo politi- į Grigg,- bet apie kitas per- _ * , ..
nė sąvoka. Tarsi koks aras, jis aukštai skrajojo ir į.mainas mazai kas nori 23 —Kongrese įnešta jsta-1Seimehs vienbalsiai — kun°s tllps vehaU 
žiūrėjo tai, ko kiti neįstengė numatyti. Juodžiausiuose a ne tik .......................
momentuose jis ne tik nenustojo vilties, bet ir dvasios
pajėgumo ir šaltos, geležinės narsos. Jei suskaičiuosi
me Washingtono laimėjimus karo žygiuose ir pastaty-; 
sim juos greta pralaimėjimų, tai šių pastarųjų bus kur1 
kas daugiau. Bet tą nelygybę daugiau negu suneutra- [ 
lizuoja faktas, kad laimėjimai ateidavo kaip tik rei- 
kiamiausiais momentais ir turėjo lemiančios įtakos į 
galutinį karo laimėjimą. Ir pačiuose pralaimėjimuose 
Washingtonas buvo didingas, nes niekad nenusiminė, 
neprarado šaltos logingos galvosenos ir tuo būdu su
gebėdavo išgelbėti neskaitlingą ir prastai aprūpintą 
savo armiją. Pačius nepasisekimus Washingtonas 
mokėjo sunaudoti, nes juose kolonistų armija užsigrū- ■ 
dino ryžtingumu, kurs galų gale laimėjo tą sunkų ka
rą. Tai tikrojo vado ypatumai.

Bet Washingtonas buvo ir tautos vadas. Kariavo t 
tik tada, kada būtinai reikėjo. Iškovojęs nepriklauso
mybę, jis atkreipė visą savo dėmesį į taikos gyvenimą 
ir naujai sukūrtos respublikos demokratinį sutvarky
mą. Demokratizmas tai nuolatinis vystymosi ir tobu
lėjimo procesas. Tai tarsi kokia gamtos evoliucija. Tad 
gi demokratija negali būti vienu ypu sukūrta - sufor
muota į vieną kokią nebesikeičiančią formą. Ji tik rei
kalinga stipraus, nesugriaunamo pagrindo, o tinkamai 
verstis ji pati sugebės. Tokį pagrindą Washingtonas 
kaip tik ir suteikė. Jo vadovybėje sukurtoji Amerikos 
demokratija gyvuoja jau pusantro šimtmečio laiko
tarpį ir nebe vieną sunkią audrą yra nugalėjusi. K.

Stalinas Kalba Apie Rimtas 
Kautynes Ateityje

Maskva, vas. 23—Sovie- sukelia daug pasipiktini-

Seimelis išreiškė nuošir-

už taip rūpestingą seime-1—Antanas F. Kneižys: pa ,
Kongresmanas Johnson gelb _ yiadas Paulaus- iiO Jr J° Programos su- 

'pasiūlo pakelti iki 42 dol. į _ mokytoja L. ruos,m’- ,r ta,P ■*“ dek,>
I mėnesį. Kongresas nori Sukytį ir p. E. Oksaitė. ,
(Visą algų klausimą taip Rezoliucijų komisija: kun. 
siitvarkvti kad kareivis ■. T ■» c KUI.

Churchill'to Pasiuntiniai
Planuoja Autonomija 

Indijai
----------- [siųsti $15.00 šeimos už-

Londonas, vas. 23 —Ka-1 laikymui, o kitus $15.00
rui beartėjant prie Indi jos S pridėtų valdžia.

sutvarkyti, kad kareivis:dr j vaškas MiC prof 
kiekvieną mėn. galėtų pa- Pranas Galinis, adv.

Antanas Young. Jiems pa
gelbėjo adv. Stasys Gaba- 
liauskas ir kiti.

Karas Javoj
Olandai Laimėjo Kautynes Ore

Bandoeng, N. E. 1., vas.i 
23 — Amerikos, Olandų ir j 
Alijantų oro jėgos laimėjo'

Senatas Atmetė Pensijų 
Bilių

jo kitiems jo pagelbinin
kams, ypač muzikui P. Sa- 

Užbaigtas malda, ku
rią sukalbėjo kun. P. Ju
raitis.

Reikia pažymėti, kad 
Seimelis pradėtas ne tik

/ malda, bet ir Amerikos ir Mandatų komisija: V, ;aetuVQS himnais.
Dzeduhonytė. K. Nadzeika Visa Seimelio eiga buvo 
ir J. Šaukimas. graži ir tvarki, nes jo šū-

Sveikino Seimelį žodžiu kįs buvo: “Draušmingu- 
p. J. B. Laučka. Laiškais ir mas” _ “Veiklumas”. Ti- 
telegramomis sveikino J. ’Erai į taip trumpą laiką 
E. Kardinolas O Connell, labai daug padaryta. 
Nekalto Prasidėjimo Sese-j g vai. vakare, toje pačio- 
rys, Nukryžiuoto Jėzaus je svetainėje įvyko kon- 
Seserys. Kun. Dr. Kaži- certas ir netikras teismas

tns kautynes su japonais,, VVashington, D. C., vas.j mieras - Urbonavičius, ne- (mock trial). Bet apie tai 
besiveržiančiais j Javos 23 — Senatorius Downey! galėjo dalyvauti, bet svei- Ritame “Darbininko” nu- 

Suvienytos jėgos buyo įne§ęS bilių, kad vai- kinimą Kunigų ir Darbi-
nusove 8 japonų karo lek-įdžia mokėtų S30.00 pensi- ninku vardu pridavė raš
tavus. j jos seniems, sulaukusiems; tu, kuris buvo perskaity- • Panevėžyje šiuc metu

Japonai sulaikyti. Javos 60 metų amžiaus ar dau-[tas. Kun. K. Vasys sveiki- priskaitoma 24.000 gyven- 
gynėjai tvirtai laikosi. t giau. Bet Senatas šį pasiū- no organizacijų ir draugi- tojų.

-------------- lymą 49 balsais prieš 22 jų vardu: p. Ona Paznio- ---- ---------------------------------

meryj.

Naujokų Loterija Įvyks 
Kovo 17

Washington, D. C., vas.

atmetė.

Rooseveltas Kalba Tautai
kaitė sveikino Sodaliečių

, vardu: kun. dr. J. Vaškas,
MIC., sveikino Studentijos 

į ir Marianapolio Kolegijos
Washington, D. C.—Pir-* Vardu

23 — Selective Service madienį, vasario 23 d., 10 Kiti sveikintojai pribuvo 
centras paskyrė kovo 17 d. vai. vakare per radio kai- Veliau, kaip tai p. Pranas 
naujojo drafto loterijai, ba Jung. Valstybių Prezi- Razvadauskas, ir jis savo
Bus ištraukti numeriai vi- dentas Roosevelt. Visos SVeikinimą Lietuvos Vy

tų raudonųjų diktatorius Į mo, nes tų valstybių tau- s0 tų, kurie vasario 16 d. radio stotys perduos Pr^ ičių vardu pažadėjo pri-
Stalinas, kalbėdamas Rau-i tos jau yra pagyvenusios užsiregistravo parinktųjų ziderrto ^ kalbą, kuri tęsis duo-įj raštu.
dona jai Armijai, jo įkūri- sovietų raudonųjų valdžio- {tarnybai. 
mo 24 metų sukaktyje, 
pareiškė, jog vokiečiai įsi
veržėliai bus išvyti iš So
vietų žemės, bet taip pat 
įspėjo, kad vokiečiai dar 
nėra nugalėti, ir kad atei
tyje būsią dar rimtos kau
tynės.

Stalinas norėtų, kad rau
donoji vėliava vėl plevė
suotų visuose tuose kraš
tuose, kuriuos sovietai 
valdė arba, prasidėjus ka

iki 10:30 vai. vakare.

ŠVEDAI ATMETE NACIŲ 
REIKALAVIMĄ

je, ir žmo, kaip baisus ir 
žiaurus yra tas bolševi
kiškas rėžimas.

Rusai bolševikai turėtų
išsižadėti savo gruobuo- --------------
niškų žygių. Jie turėtų lai-; VVashington, D. C., vas. 
kytis Prez. Roosevelto ir 23 — Iš visų davinių atro- 
Churchill’io sutarties ir do> kad naciai ruošiasi ka- 
pareiškimų, kad pavergtos ruį Europos šiaurėje. Gal 
tautos turi atgauti nepri- būti siekia užkirsti Jung. 
klausomybę ir laisvę. Valstybėms pristatymo

Stalinas savo kalboje ke^^ 
gyrė raudonąją armiją, ir

Igorotai Nužudė 1500 
Japonų

Washington, D. C., vas. 
23 — Gen. MacArthur pra
neša, kad Igorotų karei- 

šiomis dienomis Vokieti-iš > F!!iPin«

Seimelis išrinko kun. dr. 
A. Bružą, Nashua lietuvių 
parapijos kleboną, ir A. F. 
Kneižį, kurie bendrai su 
apskričio valdyba prižiū- 

: rėš, kad būtų vykinami ir 
vykins Seimelio nutari
mus.

Svarbiausia Seimelio da
lis, tai adv. S. Gabaliaus- J 
ko, “Lietuvių Žinių” re
daktoriaus, referatas — 
“Gyvenimo Problemos”, 
kuris buvo aktualus ir tu
riningas. Gražių pastabų

Pasak°j°» kad ji kariauja jos naciai reikalavo, kad Jankais pVoI?JaponV4s.Ba‘į patiekė kun. K. Vasys,
tai: Lietuvoje, Latvijoje ir __ į ,___ .• taan provincijoj ir visis-;_ j_ a r>__
Estijoje. _ .. kun. dr. A. Bružas, kun.

Japonuos t dr> j. Vaškas ir kiti. Visi
tautinio išsilaisvinimo ka- Švedija leistų vežti karei- ProvJT1C1 JOJ
rą, o ne imperialistinį už- vius iš Norvegijos per kai sunaikino ............ .......... ..................... .

Armijos įkūrimo sukak- ’ puolimo karą. Kiek liečia Švediją į Suomiją. Bet ^S^entą. pskammoja- •. džiaugėsi ir dėkojo adv. 
ties proga, kalbėjo ir kiti, Vokieti ją, tai gal ir taip, Švedija, būdama neitrali,! ad re^imentei Gabaliauskui už taip rū-
Stalino pareigūnai, bet jų, bet kada Stalino komisą- atsisakė leisti. buvo apie vyrų* į pestingai paruoštą refera-
kalbos nesukėlė jokio su-į rai priskaito Lietuvą, Lat- -------------- Sakoma, kad Igorotų tą.

• Naujai steigiamo Šiaų* kareiviai atkeršijo japo-i Referentas prof. A. Vai- 
liuose sporto klubo vado- nagas už tai, kad jie kiek čiulaitis labai įdomiai kal-

sidomėjimo pasaulyj. |viją ir Estiją prie Rusijos, 
Raudonųjų kalbos apie tai jau negalima sakyti,

“išlaisvinimą” Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių

kad nėra imperialistinis vu paskirtas kūno kultu- laiko atgal nužudė 125 igo- ’bėjo apie mūsų tautos kul-
karaS. *w\o ■mrkVąr+n'inc ValAnPlllS T'r^tn lr tmomo Vros mokytojas Valenčius. rotų kareivių. įtūrą ir meną. Kun. K. Va-

A PRINCE AT ARMS—A far
?ry from the davs ot old. \vh-n 
white chai ”ers .:nd armor h< ‘tl 
?wav for soldiers. Prince Emir 
Fuad H. M. Snehab “gnes !o 
battle” aboard his motorcycle 
as Private Alfjed Shehab at 
Fort Knox. Ky He s heir to 
Arabian throne. būt now a 

U. S. Citizen.
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Diktatoriai Graibstosi 
Už Religijos

“Išeivių Draugas” rašo: 
“Pirmiau Stalinas, dabar Hit

leris patyrė, kad jų išniekintoji 
religija išvarė juos iš pusiau
svyros. Kada vokiečiai pradėjo 
mušt sovietus ir raudonoji ar
mija pasirodė bejėgė juos su
laikyti, Stalinas atsišaukė ne 
tik į tautinius, bet ir į religinius

4

darbininkas

visam pasauliui nustebus, net 
bedieviški diktatoriai priversti 
jos graibstytis”.

• Federal Income Tax — 
tai yra mokesniai nuo 
gautų įplaukų per 1941 
metus, kiekvieno asmens,
jeigu esi pavienis (singe- 

rusų jausmus, ragindamas juos lis), vyras ar moteris, vai- 
gint savo tėvynę ir melstis už kinas ar mergina ir uždir-
pergalę. Net užimtos ir vergiš- 
gai prislėgtos mužikėlių smege
nys turėjo pusėtinai nustebti

bai per 1941 metus $750 
ar daugiau turi išpildyti 
mokesnių parodymo blan-

dėl tokio neįmanomo pasikeiti- j ką, nežiūrint ar reiks mo-
mo voždiaus galvosenoj. Kas 
pasidarė su jo bedieviška nuo
taika? Oficialiai palaikąs “bez- 
božnikus”, eikvojąs jų spaudai 
valstybės iždą, sulikvidavęs 
tiek cerkvių ir dvasininkų, or
ganizavęs bedieviškas eisenas, 
neigiąs religiją kaipo “žmonijos 
svaigalą”, — dabar įsako mels-

kėti mokesniai ar ne. O 
jeigu esi vedęs ir gyveni 
kartu su žmona ir vaikais, 
arba jeigu esi ir nevedęs, 
bet esi šeimos galva, tai y- 
ra iš savo įplaukų užlaikai 
šeimos narius ir jeigu už
dirbai $1500 ar daugiau, 
tai privalai išpildyti mo-

Po įjungimo laivo “Normandie” į U. S. Navy, darbininkai nuima lai
vo vardo raides, nes laivas gavo naują vardą — U. S. S. Lafayette.

tis į Dievą, kuriam netiki ir kesnių parodymo blanką,
kurio vardą, išniekinimo dėliai, 
liepia rašyti maža raide. Paga
liau prispirtas prie sienos, net 
žada ateity duoti tikėjimo lais
vę! Tai tur būt kokia nemato
ma jėga prispaudė kietą bedie
vio sprandą, suklupdė jį ir pri
vertė viešai išpažinti tą galybę, 
kurią visą savo gyvenimą bu
vo neigęs, niekinęs ir persekio
jęs. To staigaus perversmo ne
galėjo nepastebėti ir tamsiausi 
sovietijos gyventojai.

“Atėjo eilė ir Hitleriui pripa
žinti, kad religija, kurią jis 
tiek niekino ir varžė, yra labai 
galingas veiksnys, su kuriuo 
būtina skaitytis, ypačiai užė
jus sunkiems gyvenimo sukrėti
mams. Hitleris jau junta, kad 
šis sunkus karas yra lemtine jo 
gyvenimo krizė. Įsisiūbavęs ir 
bešluojąs viską, kas jam ant 
•kelio stovėjo, staiga ties Smo
lensku buvo sulaikytas. Teko 
nustebti susirūpinti ir tur būt 
rimtai nugąstauti, nes paėmęs 
Smolenską, atidarė jo bažny
čias ir liepė laikyti pamaldas. 
Jis negali nematyti, kad karas 
pernelyg užsitęsė ir nežinia ka
da ir kaip pasibaigs. Kliūtys 
augte auga. Ir kaip tik šiuo 
sunkiuoju momentu pradėta 
skelbti, kad Hitleris, karą lai
mėjęs, planuoja panaikinti 
krikščionių tikėjimą ir įvesti 
kažkokią keistą nacių religiją, 
vietoj kryžiaus iškelti svastiką, 
bibliją pašalinti ir jos vietoj į- 
vesdinti savo politinį kūrinį — 
“Mein Kampf”, panaikinti krik
štą, likviduoti sekmadienį ir tt. 
Nežinia, ar kada Hitleris buvo 
taip smarkiai supykęs kaip da
bar, kada tą paskalą nugirdo. 
Jis negalįs atsistebėti, kaip 
žmonių vaizduotėj toksai šmeiž
tas galėjo išsiperėti. Ar čia 
šmeižtas, ar ne, tai dar neištir
ta. Svarbu tai, kad gyvenimo 
krizėje operuojama religija ir.

Rusija Turėtų Pulti Japoniją
Chungkink, Kinija, vas. 

23 — Oficialis Kiniečių 
laikraštis ragina Rusiją 
pulti pirmiausia Japoniją. 
Sakoma, kad Sibirijos - 
Manchukuo sutartis yra 
tik paprasta preliudija 
prieš audrą, kuri tikrai į- 
vyks.

“Todėl Rusija turi imtis 
iniciatyvos ir pulti, vietoj

laukti, kad būti užpulta”, 
sako kiniečių laikraštis.

Dabar esą geriausia pro
ga pulti Japoniją. Vėliau 
gali būti per vėlu.

Kinijos vadas gen. Kai 
Šek pramato galimybę su
vienyti Kinijos ir Rusijos 
armijas prieš ašį — Vokie
tiją, Japoniją, Italiją ir jų 
talkininkus.

ALIJANTAI SUDAUŽĖ
• JAPONIJOS LAIVYNĄ

Batavia, N. E. I., vas. 23, Vyčiukai.
— Amerikos ir Olandų ka-1 Jaunieji Vyčiukai buvo mo- 
ro laivai ir lėktuvai smar- komi lietuvių kalbos, lietuviškų 
kiai apdaužė Japonijos žaidimų, Lietuvos istorijos, 
karo laivus ir lėktuvus, Kiek dabar atsimenu, tai iš jau- 
kada japonai norėjo giliau nųjų grupelių išaugo veiklūs 
įsiveržti į Javą ir Sumat- jaunuoliai — veikėjai, kurie ir 
rą. Nuskandino arba SUga- dabar aktyviai veikia mūsų vi

suomenėje.
Nežinau kodėl Vyčiai apleido

i dino 15 priešo laivų.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos rius kalbėjęs, jog Pabalti-' Bernas — Gaunama ži- gražų darbą’ oršani-
jo valstybes trumpu laiku nių, kad Lietuvos Piliečių zavimą? JaunW organizavi- 
jrodysiancios, jog jos turi Sąjungos Berlyne į Ame- mas svarbesnis dalykas, 
dideies reikšmes vokieti- rikos Jungtines Valstybes kaip suaugusius- Jeigu mes iš 

Kelmėje sugriauta 90% čiui, Aleksui, Šiauliai. jai ir Europai. Tie kraštai siųstas antras bolševikų mažens susipažinsime su Lietu- 
tai susilauksi numatytos visų namų. Miesto centras 2. Žinančius apie likimą turi stįprų žemės ūkį, žmo- deportuotųjų Lietuvos pi- va> lietuviais ir jųjų veikimu, 
įstatymais bausmės. Už- yra visiškai sugriautas. Nazaravo Vlado, dirbusio pienininkyste ir liečiu sąrašas, kuriame su- tai ir suaugę nesiskyrsime nuo
darbis suprantamas iš la- Taip pat nukentėjo visos Karvelio prekybos namuo- gyvulininkyste. Prieš karą žymėta beveik 7 000 pa- lietuvių. Mylėti savo tautą, sa- 

prekybos įstaigos. Todėl se, prašau pranešti Lukui Jos pasižymėjo miško, vardžių, yra grąintas lt-! vo tautos kalbą, savo tėvų tė- 
gyventojų aprūpinimas Nazaravui, Rozalimas, svįesto, lašinių ir pan. gal į Berlyną Taip atstiti-'vynę f™ ui branSus dalykas, 
maistu buvęs ypatingai Bačiūnų km. • produktų eksportu. Visos ko greičiausia ryšium su1 vienas Sensorius Washmg-
sunkus. Prekybininkams 3. Kas žino apie likimą tos prekes esančios dabar tuo, kad Amerikos Jungti- tone 3™ pareiškęs: “Kas ger- 
nieko kito nebelikę, kaip Alekso Sabeekio, prieš ka- Vokietijai labai pageidau- nės Valstybės irgi pasida- bia saT0 tautą, savo tautinę

nežiūrint ar reiks mokes
niai mokėti ar ne. Jeigu to 
nepadarysi paskirtu laiku,

bai daug šaltinių: darbo prekybos įstaigos. Todėl se, prašau pranešti Lukui 
algos (pėdės), nuošimčiai 
nuo gautų bankoje laiko
mų pinigų, rendos, komi
sai, biznio įplaukų pelnas, 
dividendos ir visos viso
kiausios įplaukos gautos 
per 1941 m. turi būti paro
dytos ir už jas reiks užmo
kėti mokesnius, jeigu tos 
įplaukos ar dalis jų nebus 
įstatymais paliuosuotos 
nuo mokesnių.

-Kas ir koks turtas yra 
paliuosuotas nuo mokes
nių? Visų pirma yra pa- 
liuosuota nuo mokesnių 
kiekvieno pavienio (singe- 
lio) $750, gi kiek aukščiau 
jis uždirbo turės už juos 
užmokėti taksus. Taipgi, 
kiekvieno vedusio $1500 
paliuosuoti nuo mokesnių, 
bet už likusius turi mokė
ti taksus. Bet čia seka pa
staba, kad jeigu vedęs turi 
šeimą - vaikus jis turės 
teisę nuimti nuo mokes
čiais apdėjimo savo įplau
kų tiek po keturis šimtus, 
kiek jis turi vaikų. Ir ne
vedęs, bet šeimos užlaiky
to jas irgi turi tas pačias 
privilegijas, kaip vedęs.
Čia irgi reikia pastebėti, 
kad vedęs turi vedusio pri
vilegijas tik tada, kada jis 
gyvena su šeima ir ją iš

atidaryti krautuves užsili- rą buvusio Pabradės poli- jamos 
kusiuose namų rūsiuose, gone, prašome pranešti 
Kooperatyvui pavykę savo Mečiui Sabeckiui, Avižiš- 
namą šiaip taip aplopyti, kių km., Palonų paštas, 
iš sugriautų namų buvę Kėdainių apskr. |
galima daugiau ar mažiau 4. Motinos Elenos Race- 
pataisyti tiktai du. Šiaip vičienės, gyvenusios Kau- 
t.nonės gyveną daugiau- ne, Vilijampolėje Mikala- 
sia rūsiuose. Bet užėjus vos km., Kalnų g., Nr. 12, 
šalčiams

• Per Kauno radiją Sta
sys Petraitis ir Vaclovas 
Muraška perskaitė kelis nepasiekė.
Petro Vaičaičio kūrinius.. -------------
Vėliau buvo suvaidintas i Naudingas Patarimas

rė kariaujančia valstybe, kalbą, savo tėvynę, yra jai išti- 
Nors sąrašas buvo pasiųs- kimas> tas visados 3™ ištiki- 
tas dar prieš karo išsiplė- mas ten> kur gy^un- ir 
timą, bet jis jau Amerikos seras tos šaiies’ kurioje >

__ ______ _  Petro Babicko veikalas
, jų PXdėti%Sri- ieško“duktė 6Sa=Jarašeri- "Paukščių koncertas”. To-! L. Vyčių pirmaisiais organi

ka rė nebepakenčiama. Iš- čienė. Kas žino apie jos Ii- ’*au vienas kalbėtojas žavimo metais, kada J. K. Mi- 
tisos šeimos gyvenančios kimą, prašomas pranešti: skaitž Paskaitą apie lietu-! liūs važinėjo po lietuvių koloni- 
vienam., kambaryje. Sta- Greiz (Thueringen), Fir- liaudies poeziją, pači- jas organizuodamas L. Vyčių 
tomi trys dideli barakai, ma Schleber. j tuodamas Adomo Micke-
kuriuose galės sutilpti 30 5. Kas žino apie veterina- '?'L*aus.’ Lessingo ir Goe-
šeimų. rijos felčerį Kriščiūną Vy- ‘he,s atsiliepimus įmuro- Vyčių kuopeles

Tauragėje iš 1,500 namų tautą, Vaitiekaus sūnų, * , Rėzos bei Dio- *. 14 metų smzmus va.ka, - 
sugriauta 802. Iš 13,000 prieš karą gyvenusį žei- dZ^ri^i-ralinis tarėjas J. Matulionis,
gyventojų šiuo metu mies- niių miestely, Kėdainių 
te tepasiliko 7,900. Apga- apskr., maloniai prašoma 
dinti namai esą taisomi.

PAIEŠKOJIMAI 
Iš Lietuvos

kuopeles, tai šalia suaugusiųjų 
buvo organizuojamos jaunųjų 

būtent, nuo 7

kime. Kalbininkas Jurgis keli Profesūros atstovai ir gau
sus Šiaulių visuomenės būrys. 
Organizuotai ėjo Prekybos In-

gyvena, pilietis”. Teisingas pa
reiškimas.

Taigi labai svarbu suorgani
zuoti mažamečius jaunuolius. 
Iš jų išaugtų geri lietuviai. Lai 
spiečiasi jaunimas po Lietuvos 
Vyčių vėliava! J. K. Mikas

JUS
galite padėtpranešti Kriščiūnui Vai- Talmantas^ kalbėjo tema 

tiekui, Vozbučių km., Sei- “Kalbos šaltinis —- kai
ri jų valse., Alytaus apsk. mas • Vilniaus radiofono . ,

6 Kariai įr buvusieii ka- simfoniniam koncertui di- tą’ tvarke eiseną), abi Šiaulių 
nai, žinantieji apie Jono "gavo Jeronimas Kačins- «^**J“**"*telefono patarnavimą

stituto studentai (jie nešė kars-
SUTAUPYTI

- --------- d u - 14.- kas nianu skambino ^ni- ir prekybos mokykla. Prie• “Ūkininkų Patarėjas” Baltrucio likimą, paskuti- Raf pianu skambino Spi- g vainikai
yra įsivedės specialinį niu laiku tarnavusio Pa- nalskis. Pranešėjas paša-skyrių pavadintą “Žinioj bradės poligone Nr. 30918, k°j° aPie Vytauto Didžio- 
apie dingusius ir ieško- prašomi pranešti tėvui Jo- Muziejaus Kaune 20 
mus”. Gautame šio laik- nui Baltrušiui, Tarariškių nietų istoriją.
raščio numeryje skelbia- pašto agentūra. ! Tenka pastebėti, kad ke
rnos tokios pavardės: • 7- Kas žino apie likimą liais atvejais iš anksto per sakė tėvas J. Bieliūnas. Pamal-

1 Kas turi kokių žinių a- Pilypavičiaus Vlado, buv. radiją buvo pranešta, jog Jose dalyvavo gausus būrys 
savo įplaukų^ užlaiko. *Pro-1karį Stepą Stakeliūną, Jonavos valsčiaus savival- turės būti perskaityta Lie- profesūros ir pilna bažnyčia ti- 
fesionalams ir kitos rūšies paskutiniu laiku buvusį dybės sekretoriaus, bolše- tuvių nacionalistų parti- kinčiųjų, daugiausia studentų, 
darbininkams, kurie dirba jaunu vadu mokykloje, yikų suimto 1940 m.

septyni
Gruodžio 7 d. Kaune Studen

tų bažnyčioje buvo pamaldos už 
a. a. prof. St. Šaulkauskio vėlę. 
Mišias atlaikė ir pamokslą pa-

KARO reikalams

• Pasak “Deutsche Zei
tung im Ostland”, Rygoje 
atidarytos dirbtuvės, ku
rios skiriamos vokiečių 
“liaudies automobiliams” 
taisyti. Laikraštis pabrė-

mų savininkai gali nu- 8. Kas žino apie Matutį • Gruodžio 8 d. Šiauliuose pa- žia, kad atėjus taikai, šios

kelyje yra daug kitų nuo- prašau pranešti Jarosevi- kričio 15 d. ir 1941 m. bir- vietoje kelis kartus buvo
laidų nuo mokesnių. Pa- ------------------------------------5 d- išvežto iš Kauno] duota muzika.
vyzdžiui, jeigu turi auto-'už gasolino pirkimą, tak- į Vilniaus kalėjimą, pra-’
mobilį ir perki gesoliną, sal Uu «***“» numušti sau pranešti Pilypavicie- A.AJPROF. ŠALKAUS- 
tai sumoki kartu ir taksus'nuo tavo sumos kurį pn- nei Bronei, Jonavoje, vals- KO LAIDOTUVES 

klauso aptaksavimui. Na- čiaus savivaldybė.

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBININKAS”
366 VVest Broadvvay, South Boston, Mass.

mušti nuo sumos aptaksa- Igną, tarnavusį 6-tam pės- laidotas a. a. prof. S. šalkaus- dirbtuvės gaminsiančios
vimo namo taksus, moka- tininkų pulke, ir Įeit. Mi- kis. 3 vai. kūnas išvežtas iš na- tuos automobilius “buvu- 

$ mus nuošimčius už mort- neikį Juozą iš Pabradės mų į bažnyčią, kur J. E. vysk. sioms laisvoms Lietuvos, 
gičius ir tie namų savinin- poligono, pranešti St. Mi- K. Paltarokas pasakė pamoks- Latvijos ir Estijos valsty-
kai, kurie turi taip vadi- neikiui, Vilniaus, Didžioji lą ir buvo atgiedotas “Libera”. 
namus išnuomojamus išti- 29. , Po to laidotuvių eisena, Šiaulių

— klebono kun. V. Bylos vedama,
• Švedų laikraščiai “Da- nusitiesė į Šiaulių miesto kapi-

bėms”. Gatvė, kurioje vei
kia minėtos dirbtuvės, pa
vadintos “liaudies auto- 
mobiliaus genialaus kon- 

Prof. Dr.
Porsche vardu.

sai namus, gali daugiau; 
atskaityti išlaidoms. Ko;
negali padaryti, taip vadi- gens Nyheter” ir “Afton- nes. Po kun. Bylos žodžio kapi- struktoriaus

' narni rezidencijų namų sa- bladet” paskelbė žinutę iš nėse velionį atsisveikino prof.
vininkai. Yra ir daugiau Berlyno apie “Deutsche St. Gruodis Vytauto Didžiojo
įvairių mokesnių ir nuo AUgemeine Zeitung” re- Universiteto vardu, J. Ambra- • Vokietijos reicho komi-

■ mokesnių paliuosavimų,' daktoriaus ekonominiais zevičius — draugų ir mokinių, sąrąs “Ostlandui” išleido 
bet čia reikia kiekvienam klausimais Dr. J. Win-Dr. D. Jasaitis — Šiaulių vi-'įsakymą, kuriuo tabako 
studijuoti atskirai, nes di- schuh pareiškimą užsie- suomenės; dar kalbėjo Preky-'prekių kainos pakeliamos

nio spaudos atstovams, bos Instituto ir Vytauto Didžio- 
kad muitų sienos tarp Pa- jo Universiteto studentų atsto

vai. Be jau įvardintų asmenų ir 
artimųjų velionies giminių, lai
dotuvėse dalyvavo finansų ge-

delis žmonių įplaukų įvai
rumas ir prašyte prašosi 
kiekvienam atskiros stu- baltijo valstybių ir Vokie- 
dijos. Svarbu tas, kad bū-'tijos būsiančios greit pa
tų išpildyta blankos laiku.! naikintos. Toliau redakto-

50%. Pirkdamas papiro
sus ar cigaretes, pirkėjas 
50% nuo kainos turi su
mokėti kaipo “karo prie
dą”.

Prašome telefono nu
merį surasti Direkto
riuj. Nepasitikėk at
mintimi. Jei jūs sukate 
numerį, darykite su at
sargumu. Kada prašo
te numerio, kalbėkite 
neskubiai ir aiškiai.

MAŽOS klaidos, naudojant 
telefoną Naujoje Anglijoje, 
pasifalko 117,544 kartų j 
dieną. Kiekviena padaryta 
klaida sutrukdo switch- 
boardą, kabelius ir visą a- 
paratą su jo darbininkais 
21 sekundą. Tas sudaro 685 
valandas gaišaties j dieną. 
Sugaištas laikas, switch- 
boardų įrengimai ir opera- 
torkos galėtų patarnauti 
tokj didumo miestą, kaip 
Manchester, N. H. Gaiiatis 
susidaro ii to, kad netik
ras numeris Saukiamas. 
Jūs galite pagelbėti tą iš
vengti. Malonėkite Saukti 
numerį atsargiai ir neklai
dingą numerį.

R£« EKSLADO TELE’HCHE 1 TELESflAPH SO.
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Laivas “Normandie”, kai jis įplaukė antru kartu į New Yorko uostą.

RUSIJA IR RUSIŠKAS 
KOMUNIZMAS

Nepriklausomybė
Poetas Adomas Mickevičius Lietuvą palygino su 

sveikata. Lietuva — sako — mano tėvyne, tu esi kaip 
sveikata: kaip tave reikia vertint, tas tiktai pamato, 
kurs tave prarado. Tas pat ir su nepriklausomybe. 
Lietuva, per dvidešimts su viršum metų nepriklauso
mybe besidžiaugusi, staiga ją prarado ir atsidūrė to
kioj padėty, kaip sveikas žmogus iš jaukaus ir laimin
go gyvenimo netikėtai atsigulęs ant mirties patalo. 
Praeitis kažkodėl visuomet atrodo geresne už dabartį 
O ką jau bekalbėti, kai dabartis yra atsinešusi prie
spaudą ir nelaisvę, gi praeityje būta ir laisvės, i"; 
džiaugsmo, ir gerbūvio! Tad kiekvieno lietuvio širdis i 
plasnoja viltimi, kad netoli nuslinkusioji praeitis vėl 
sugrįš, laisve ir gerove nešina. Nepriklausomybės min
tis tampriai susijusi su lietuvio ideologija. Tur būt iš 
tolimos praeities ją pasisėmė, kada Lietuva buvo ne 
tik nepriklausoma, bet ir galinga. Vytauto laikais jos 
plotas buvo erdvus, nuo Baltiko iki Juodųjų marių. 
Ta didingumo idėja taip ir įstrigo į Lietuvio mintį. Jis 
nemėgsta siauro suspausto gyvenimo. Jam reikia 
erdvės, ploto, pievų, laukų, miškų, kur jo dainos galė
tų laisvai skambėti. Tas būdingas lietuvių ypatumas 
ir išeivijoj pasireiškia, kai išsprukęs iš dirbtuvės lietu
vis vyksta į laukus ir ten plačiai atsidūsta, atsigaivi
na, tėvynės vaizdus prisiminęs. Gi pastarųjų laikų 
laisva Lietuvos valstybė tai jo širdį net išdidumu pri
pildo...

Deja, Lietuva nebe laisva. Senovės neprieteliai ja 
parbloškė. Rusas, kadaise tai klusnus jos pavaldinys, 
tai būkštus, prietelyste apsimetęs kaimynas, amžių 
bėgyje išsivystė į aršų neprietelių ir, pagaliau, į bar
barišką žudytoją. Iš kitos pusės gobšus ir plėšrus teu
tonas jau uždėjo ant jos žemės savo geležine rankn. 
Kas ją nuims? Kas mūsų Lietuva išlaisvins? Kas ne- 
prileis pirmesniojo budelio? O jei neprileis, ką jis 
pats su Lietuva padarys? Kas pagaliau iš joio rank’’ 
ją išgelbės? Tie klausimai ypač tuomi skaudūs, kad 
dabartinio karo eiga nebežada tokių griežtai lemian
čių rezultatų, koki įvyko 1918 m. Abudu Lietuvos ne
prieteliai tebestiprūs. Bet karo persilaužimo momen
tas dar neatėjo. Pavasary padėtis paaiškės, o ruaenon 
tai jau gerokai bus numanu, kaiD dalvkai krvnsta 
Tuo tarpu laisvės ištroškę lietuviai puoselėja tvirt° 
viltį, kad yra gi Apveizda, kuri nenrileis prie pavergi
mo ir išnaikinimo lietuvių tautos. Vienos vilties nebe
užtenka. Bet tikrai žinome, kad patogiam momentui 
atėjus, lietuviai ir ryžtingumo parodys. K.

Tikras Ir Netikras Pamaldumas į jis kovoja su nuodėme ir 
' kaip praktikuoja artimo 
į meilės dorybę.

Daugelis Dievo meilės kas jau daug daugiau reiš- Tuo, kas čia pasakyta, 
laipsnį savyje matuoja pa- kia, nekaip ištūnoti valan- nenorima paneigti nei sau
gai retkarčiais užeinančią dą bažnyčioje. Atitraukti mažinti maldos vertės, 
pamaldžią nuotaiką ir ma- nuo savo burnos kąsnį ir "Uždaras, maldoje leidžia 
nosi esą toli pažengę tobu- atiduoti alkanesniam už mas gyvenimas, Dievui y- 
lybėje, jei mielai lankosi save ,pasidalyti turimą ra taip pat malonus, kaip 
bažnyčioje ir daug pamal- drabužį su jo neturinčiu, artimo meilės darbų 
dų išklauso, jei dažnai ei- priimti į savo namus pa- grandinė. Tačiau viena 
na išpažinties ir priima stogės neturintį, aprūpinti malda jokiu būdu nesu- 
šventą Komuniją, jei pas- našlaitį, apginti ir išgelbė- daro pilnutinio religinio 
kaito religinį veikalą ar ti nekaltai kenčianti, at- gyvenimo. Maldos dorybė 
laikraštį. Negalima, gink vesti prie Dievo paklydę- yra graži dorybė, bet nusi 
Dieve, jokiu būdu peikti lį — štai tuose dalykuose žeminimas ir meilė dai 
maldingų papročių, bet vis jau yra tikras kelias į to- gražesnės. Iš šalies žiū- 
dėlto reikia aiškiai paša- bulybę. Jei šituos pildai, rint, atrodo, jog yra šven 
kyti, kad tikroji tobulybė tai meilios Dievui yra ir
yra kur kitur: ji glūdi sa- visos tavo maldos bei baž- 
vęs nugalėjime, nuolatinė- nyčios lankymai, antgam- 
je kovoje su piktu ir arti- tinės vertės yra tavo pas- 
mo meilės darbuose. ninkai ir Komunijos. O jei

Povilas Miliukov, žy- tuvių spaudą per 40 metų, 
miausias šios gadynės ru-’nuo 1864 iki 1904 m. Dėl 
sų istorikas, parašė Pran- rusų priespaudos beveik 
cūzijoje trijų tomų veika- visi mūsų komunistai at- 
ą apie savo tautos kultu- vyko į šią laisvės šalį, ieš- 
ros istoriją, po vardu — kodami tikros laisvės. Lai- 
‘Ocherki Po Istorii Russ- į kas jiems susiprasti ir su- 
koi Kultury” (Paryžius, grįžti prie savos lietuvių 
1930 — 1937). (Rusų Kul- tautos ir prie šios šalies 
ūros Istorijos Bruožai), demokratinių principų. 
Dabar šio veikalo, su kai Visi Amerikos lietuviai 
curiomis pataisomis, pasi- privalo remti lietuvių tau-
rodė angliškas vertimas, tos ir šios šalies reikalus, 
užvardintas “Outlines ofi Liaudies Mylėtojas.
Russian Culture” (Phila- _________
delphia, 1942). Angliškas'
vertimas redaguotas pro- * Vokietijos reicho komi- 
fesoriaus Mykolo Karpo- saro “Ostlande” Lohse 
vich, kuris dėsto Rusijos specialiniu potvarkiu ne 
istoriją Harvard Universi- paprastai praplėtė
tete.

Veikalo įžangoje istori
jas Miliukov štai ką rašo 
apie dabartinę Rusiją: —

vad.
sričių komisarų (Lietuvo
je tokių ‘sričių komisarų’ 
yra 6) teises. Komisarai 
gali patys uždėti bausmes, 
jeigu “nusikaltimas yra

Mūsų Pasiuntinybė Nesnaudžia
Mūsų Pasiuntinybė Washingtone eina savo pa

reigas drąsiai ir taktingai. Periodiniai leidžiamais biu
leteniais ji rūpestingai ir tiksliai nušviečia ir dabarti
nę ir istorinę Lietuvos padėtį, ypatingu stropumu pa
brėždama, kad Lietuva niekad nėra kvietusi Sovietų 
Sąjungą nė valdyti, nė šeimininkauti, ką bolševikų 
propaganda atkakliu užsispyrimu siekia įrodyti. Rea
gavimas i tą melagystę anaiptol nėra lengvas. Dėl su
sidariusios padėties (bolševikų skverbimosi į demo
kratijos stovyklą) tikslus mūsų tautinio siekimo iš
dėstymas reikalingas apdairios orientuotės, pilietinės 
drąsos ir didelio takto. Mes lietuviai savo padėtį pui
kiai žinom. Vylingos sovietų pastangos mūs neįtikins, 
nesuvilios. Bet Amerikos visuomenė mūsų santykių 
gerai nežino. Tad sovietų skleidžiami gandai gali ras
ti lengvai bet kam tikinčiųjų pasekėjų, ypač kad mūsų 
pačių atsimetėliai vergišku atsidėjimu ir lakiejišku 
batlaižiavimu padeda bolševikams slopinti mūsų ne
priklausomo gyvenimo siekimus. Kova su išsigimė
liais ir išdavikais visuomet yra nemaloni tuo atžvil
giu, kad nuolatos reikia susidurti su buvusiųjų saviš
kių niekšyste. Ir pačiam be galo neskanu, ir prieš ki
tataučius gėda. Bet jau toks gyvenimas, kad be valy
mo šiukšlių negalima apseiti. Tas nepatrauklus darbas 
daugiausiai tenka spaudai atlikti. Užsiėmus nosį, 
spauda jį atlieka. Darbas be pertraukos, daina be galo, 
nes ant visko užsimerkę propagandistai vis tą patį 
kartoja, vos kitoniškesniais pasikoliojimais savo tavo-

tų žmonių, kurie visą gy
venimą meldžiasi ir dau
giau nieko neveikia, pa
vyzdžiui, vienuoliai ir vie
nuolės. Bet negalima už

“Po nauju vardu Sąjunga aišRus„ Komisarai gali 
Tarybinių Sočiaiistiskų į,austį g savaičių kalė- 
Respublikų, Rusija tebėra jjmo arga pinigine bauda

„ iki 1,000 vak. markių arba
ta ir daug aštriau valdoma abiem bausmžmis kartu. 
negu po senovės carų vai- Kaį kuriose srit kurias 

nukrypęs^nuo j reįcbo komisaras pažymės 
specialiniu įsakymu, ko
misarai galės bausti iki 2

džia. ...Toli
tarptautiškumo rusiškas 
komunizmas įgijo visiškai
ne socialistiškas ypatybes, metų kaFėjimo’ ir iki 50,- 
Vienintėlis pavadinimas, qqq markių. Sričių komi- 
geras arba blogas, kuris
galėtų būti pritaikintas 
Rusijos užsienių politikai 
yra tautiškas imperializ
mas (Tautiškas imperia- 
Hzmas reiškia užgrobimas 
kitų tautų savo tautos 
naudai). ...Todėl Rusi jos Į varkįg pasirašytas 1941 
valdovai įsakė perrašyti. m ,ių 6 d paskeib- 
komunistų istorijos vado- tas gruodžio 30 d. 
vėlius, kad iuose tilptų į _________
tradiciniai , . .. . , .,• Vokiečiai Ostlandui

sarų uždėtos bausmės yra 
galutinės; tik tam tikrais 
atsitikimais galima skųs
tis vad. 'vokiečių teismui’, 
kurio teisėjai ir prokuro
rai yra išimtinai Vokieti
jos piliečiai. Minėtas po

miršti, jog tie, kurie pasi
renka vienuolyną, jau išsi_____ kuriems artimo meilės darbų tau

nueiti bažnyčion ir ten pa- trūksta tai sielos spragų valios nuosavv-
sėdėti oora valandų —vie Jokiomis maldomis neuz- įaaa savo vanos nuosavy seaeci porą vaianaų vie- bes, priima skaistvbes au
nas malonumas. Namie P1 a^S1'
nuobodu, ilgu, miego nesi- Piktos apkalbos ar kerš- 
nori; o bažnyčioje pamatai to žodžiai užmušta kelerių 
pažįstamų veidų, gauni išklausytų šv. Mišių nuo- 
vieną kitą pakritikuoti, pelnus, viena nešvari min- 
parsineši namo kokių nors tis užtemdo ilgų maldų 
naujienų, kuriomis parė- vertę, nekovojimas su sa- 
jus su kaimynėmis pasida- vo įprastine nuodėme nie- 
lini. Arba ilgais žiemos kais verčia išpažinties sa- 
vakarais ką gi darysi, jei kramento malonę. Ne nie- 
šventųjų gyvenimo ar ki- ko neveikime yra tikroji 
tos turimos knygos nepa- religinė pažanga, bet ko- 
skaitysi? Išpažinties dau- voje su pagundomis ir 
gelis irgi eina iš paprati- nuodėmėmis. Kelią į tobu- 
mo; metai iš metų karto- lybę dvasiškieji rašytojai 
ja tas pačias nuodėmes ir vaizduoja kaip aukšta kal- 
net jų skaičių išpažintyje ną; apačioje takai platūs, 
tą patį paduoda. Dvasios patogūs, daug pavėsio, gė- 
tėvas jau iš anksto atminti lių, upelių. Bet juo aukš- 
nai žino, ką pasakys peni- tyn, tuo kelias darosi sun- 
tentė ar penitentas. kesnis: kietas, akmenuo-

Tokį sielos gyvenimą ga- tas, erškėčių prižėlęs'^ tai 
Įima pavadinti dvasišku saulė kepina, tai šaltis 
snaudimu. Tai nėra dar- purto, tai troškulys kan- 
bas Kristaus vynyne, tai kiną. Reikia daug kantry- 
yra tik sėdėjimas patogia- bės ir jėgos, norint viršu
me kampelyje. Tokį gyve- n§ pasiekti ir pergalės vai- 
nimą gyvenantieji yra už- niką gauti. Daugelis pa
miršę šiuos Kristaus žo- maldžiais vadinamų kata- 
džius: Ne kiekvienas, kurs likų vaikščioja tik pakal- 
man sako: Viešpatie, Vieš- nėję esančiais patogiais 
patie, įeis į dangaus kara- takeliais, o aukštyn kopti 
lystę. i nė nebando: bijo susižeis-

Vargonininkai ir zakris- ti.
ti jonai daug laiko pralei- Lengviau yra ilgai mels- 
džia bažnyčioje, bet jų ka- tis, nekaip savo liežuvį 
talikiškumo pagal tą nie- valdyti; lengviau kas mė- 
kas nevertina. Galima pa- nuo eiti išpažinties, nekaip 
sakyti, kad kiekviena pa- išrauti iš savęs vieną pik- 
rapija turi keliasdešimt a- tą palinkimą; daug leng- 

.biejų lyčių “vargonininku viau kalbėti apie Dievo 
ir zakristijonų”, nuolati- meilę, nekaip ją įrodyti 
nių visų pamaldų dalyvių, artimo meilės darbais;
Daugelis iš jų yra geri ka- šimteriopai lengviau skai- 
talikai, bet tai patiriama tyti knygą apie dorybes, 
iš visai kitų davinių. Užsi-j nekaip nuoširdžiai atleis- 
dėti sau iš Dievo meilės. ti savo priešams. Kary^ į- 
savimarą, pažaboti ais- vertinamas kovos, o ne a- 
tras, suvaldyti liežuvį ir tostogų metu. Taip ir tik- 
pyktį, nukęsti kitų daro- roji dvasinė žmogaus ver- 
mas skriaudas ar panie- tė pažįstama iš to, kaip

Yra asmenų,

žadus, o tai jau yra labai 
didelė auka. Tikri vienuo
liai spindi nusižeminimu 
kuris labai malonus Die 
vui. Be to, vienuolynuose 
daug dirbama; visas vie 
nuolių gyvenimas — tai 
darbas ir malda. Atskiras 
vienuolis negali išmaldos 
duoti, nei pats nieko netu 
ri, bet visas vienuolynas 
visuomet pasižymi gerais 
darbais.

Rusijos istori- 
ios šventieji ir didvyriai. 
Ryšis su praeitimi buvo o- 
ficialiai pripažintas”. (Psl. 
V. VI).

yra paskyrę specialinį ge- 
i neralinį pašto komisarą. 
Jo būstinė yra Rygoje. 

, . , . _ Komisarai yra paskirti ir
La' na?alTOJa mas'» >;e- atskiroms “Ostlando” da-

rą kiek paįvairindami. Tuomet jei ateina į pagalbą 
koks rimtas oficijalus dokumentas, tai žmogus tuojau 
pajunti, kad tikros paspirties susilaukei. Nors tai ir 
Pasiuntinybės pareiga ir pozityviai tautos labui dar
buotis, ir į kenksmingą propagandą reaguoti, bet ka

Tikras pamaldumas eina 
greta su nusižeminimu ir 
kitomis dorybėmis. Kur 
šių pastarųjų nėra, ten ir 
pamaldumas nėra tikras.

Pas vieną kleboną krei
pėsi viena ponia, žinoma 
kaip gera katalikė, prašy
dama rekomenduoti tar
naitę, tik sakė nenorinti 
tretininkės. Klebonui pa
rūpo, kodėl gi tretininkė 
negalėtų būti gera tarnai
tė. Ponia atsakė: “Aš da
bar tretininkę kaip tik at
leidau ir daugiau tokios 
nebenoriu; kas rytas bėga 
į bažnyčią ir visuomet pa
vėluoja su pusryčiais, šeš
tadieniais, kada daugiau
sia darbo, būtinai išeina 
išpažinties; kartais viską 
palikusi išbėga į susirinki
mus ir išbūna po kelias va
landas; o kad perspėju — 
pyksta, murma”. Čia yra 
vieno asmens netikro pa
maldumo pavyzdys, dėl 
kurio kitos tretininkės nė
ra kaltos. Tarnaitė, norė
dama būti tikrai pamaldi, 
turi būti pasiryžusi paau
koti savo norą tarnybos 
pareigoms; savo pamaldu
mo praktiką turi suderinti 
su darbu. Jei ana tretinin
kė maldai būtų nutrauku
si vieną kitą valandą nuo 
miego, o ne nuo darbo, tai 
nesusipratimų nebūtų ki
lę. Nuolankumas darbda
viams irgi yra labai svarbi 
dorybė. Tarnaujant pas 
katalikus visuomet gali-

tuviškieji komunistai ką b j ir Lietuvai.
— daro. Jie būdami kone

u nistai tarnauja ne ku
riai tarntautiniai idėjai dėl; 
nareri n i™ o žmonijos. beL 
vien tik Rusijai — tai tau
tai. kuri žiaurioje nelais
vėje išlaikė lietuvių tauta 
nuo 1795 iki 1915 metu ir 
net visiškai uždraudė lie-

Tam susitarimui reikalin
gas nusižeminimas, ko a- 
nai tarnaitei trūko.

Vertė J. G. 
“P. P.”

Vokiečių Komisarai Be 
Teismo Gali Bausti 

Lietuvos Gyventojus

• “Deutsche Zeitung im
Ostland” deda žinomo lie
tuvių žurnalisto Vinco 
Rastenio skelbimą, kuriuo 
jis ieško savo pažįstamų 
latvių ir estų žurnalistų. 
V. Rastenis kaipo savo a- 
dresą paduoda Šiaulių a- 
pygardos teismą.

SVEIKINA SAVO TfiVELĮ — p. Carrol Bryan,
da pareigai atlikti prireikia gabumų, drąsos ir Ūkto, ma gražiuoju susitarti ir Raudonojo Kryžiaus oficialas. kuris išbuvo ilgesnį lai- 
j_____ x _ M M /vr. a —a« __ i____ • _ A ct 1 i i n Tom i Ntatt* ii ontilrr,tuomet tikrai yra malonu pabrėžti, kad pareiga vyriš
kai atliekama. Mūsų Pasiutinybė nesnaudžia. K.

turėti pakankamai laiko ką Anglijoj, jam grįžus į New Yorką, jį sutiko jo duk- 
religinėms pareigoms.1 ryte ir meiliai pasveikino.
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
LIETUVIŲ RADIO 

PASKAITOS
Labai įdomi buvo trans

liacija iš Vilniaus radiofo-
---------- no simfoninio orkestro'

• Iš paskutiniųjų dienų koncerto, kuriame dalyva- 
Kauno radiofono progra- vo Vilniaus Filharmonijos 
mos pažymėtinos tokios choras ir solistas Stasys 
vietos: ‘Liepa. Dirigentai buvo

Du jauni poetai, kurių Stasys Šimkus ir Jeroni-’ 
vieno pavardė skambėjo mas Kačinskas. Be galo 
lyg Griškėnąs, o antrojo malonu buvo konstatuoti 
nebuvo galima nugirsti, pažangą, kuri padaryta 
skaitė savo eilėraščius. Ei- kelių paskutinių mėnesių 
lės buvo skambios ir pat- bėgyje. Šį kartą orkestras 
riotingos. Jose nesigirdėjo kur kas įspūdingiau, drą- 
tų notų, prie kurių buvo- siau ir tvirčiau grojo, negu 
me pripratę prieš porą me- Kaune, operos sezoną ati- 
tų, kai mūsų dainiai sten- darant, kai jautėsi per ma- 
gėsi kuo daugiausia “de- žas orkestras, nes iš jo tu- 
juoti” ir dviprasmiškai rėjo pasitraukti gausingi 
skųstis sunkiu likimu, svetimtaučiai.
Šiandien aiškiai, drąsiai Įdomu pastebėti, kad jau! 
skambėjo meilė savo kraš- kuris laikas, kaip nei per 
tui, savajai gamtai; dėl Kauno, nei per Vilniaus 
Lietuvos ateities buvo radijus, programas bai- 
karštai skelbiama, kad gus, nebegrojami vokiečių 
“ugnimi, kalaviju ir bočių himnai. Programa baigia- 
dvasia”, atstatysime savo ma vokiečių karių daina 
Tėvynę. “Nach Osten” (Į rytus).

Kelias paskaitas skaitė --------------
ekonomistas Gediminas • Pasvalys. Iš Pasvalio; Felecija Poželaitė - Krump- tapan, Mass. ir 3) S. Kasputis, 
Galvanauskas, mz. Ernes- ištremti keli mokytojai, Iienė gyv Kaune, Vaižganto 50 So. Barre, Mass., P. O. Box 120, 

. Galvanausko brolis, ūkininkai, tarnautojai. Jų 4 prašo pranešti Karoliui kad jie rūpintųsi surasti išvež- 
Lietukio choras, vado- tarpe išveže ir agronomą 1309 Commonwealth tuosius Jurbarko mokytoją

Avė., Boston, Mass., kad bolše- Juozą Giedraitį su žmona Alek- 
vikai išvežė josios motiną Oną sandra Giedraitiene - Vidžiū

no

Vienas Londono smagus šaltis pasiuntė gyventojus į slėptuves nuo 
oro bombardavimo, bet meškinas, nežiūrint šalčio ir užšalusios jo mau
dyklės pradėjo su dantimis graužti ledą, kad įėjus po ledu pasimaudyti 
ir atsigaivinti. Mat šaltis veikia nevienodai. Vieni dreba, kiti prakaituoja.

Paieškojimai Ir Prašymai Iš Lietuvos

vaujamas Mykolo Liubec- K. Lenartą. Jo vieton pa- 
kio, atliko keletą lietuviš- skirtas agr. Kariūnas.
kų dainelių. Iš Kauno teat- Jau kuris laikas, kaipj p^ijeį'į reniną naiteir Juozą" "Stankūną su j
ro buvo perduotas derliaus Pasvalyje įsisteigė vaikų 
šventės minėjimas. Solis- darželis. Jame yra kelioli- 
tas Stepas Bacevičius pa- ka našlaičių vaikučių, ku- 
dainavo keletą arijų iš o- rių tėvai išvežti arba nu- 
perų. Vilainis skaitė apie žudyti.
poetą Maironį “Valandėlė --------------

Elžbietą Poželaites. Ji prašo sa- motina ir jiems pagelbėti, 
vo dėdę Karolį išvežtąsias su
rasti ir joms pagelbėti.

2. Leopoldas Krumplis, gyv.
Kaunas, Vaižganto 50

10. Monika Juodinytė - Ručin
skienė, Kaunas, Kapsų 31b pra
šo pranešti Walter Szarkei, 
4^35 So. Wash|enau Avė., Chi
cago, III., kad bolševikų išvežti 
Jonas Juodinis su žmona Alade 
ir sūnum Gediminu bei dukrele 
Nijole. Prašo išvežtuosius su-

4. Antanas Sodaitis, Kaunas? ra®tį ir Juos gelbėti.
11. Rašytojas Žukauskas - Vie-

Mačiulienę su dukrele Vida-
Margarita. Jis prašo jas gelbė
ti.

20. Adelė Barisienė - Martinė- 
naitė, Kaunas, Vidūno 8, prašo 
pranešti kun. Prunskiui, kad 
jos sesuo Pulcherija Martinė- 
naitė - Merkienė su vyru Kaziu 
Merkiu, dukrele Nijole bolševi
kų išvežti. Ji prašo juos suras
ti ir gelbėti.

21. Elena Ožkinaitė prašo pra
nešti kun. Prunskiui, kad bol
ševikai išvežė Augustiną Gri
cių - Pivošą su žmona ir 4 vai
kais. Ji prašo juos gelbėti.
22. Teisėjas Antanas Maliuke

vičius, Kaunas, Aguonų 9, pra
šo pranešti kun. dr. Končiui, 
Mt. Carmel, Pa., kad jo žmona 
Bronė su vaikais bolševikų iš
vežti. Jis kun. Bartuškos nuro
dymu prašo jį jo šeimą gelbėti.

23. Celina Milvidienė, Kaunas, 
Vaižganto 30, prašo pranešti 
Jacob Youtenas, 516 Csdar- 
wood, Terrace, Rochester, New 
York, kad jos duktė Janina 
Tonkūnienė su vyru prof. Ton
kūnu ir 2 vaikais bolševikų iš
vežti. Ji prašo juos gelbėti.

24. Kun. Dr. Kazys Olšauskas, 
Telšiai, prašo pranešti Rev. Dr. 
J. P. Weisengoff The Catholic

su žmona ir vaikais Stasiu ir 
Kaziu bei Janina, Morkų Aks 
tiną su žmona Brone ir vaikais 
Gediminu ir Laimute, Vincą 
Gurevičių. - Giriūną su žmona 
Salomėja ir vaikais Saule ir Jū
ra, Antaną Gurevičių - Giriūną 
su žmona Emilija ir vaikais: 
Laimučiu, Ramute ir Nijole. O- 
ną Riekevičienę. Jis prašo iš
vežtuosius gelbėti.

29. Vytautas Alantas - Jakše- 
vičius prašo pranešti kun. 
Prunskiui, kad bolševikai išvežė 
jo žmoną Eleną ir sūnelį Šarū
ną. Jis prašo išvežtuosius gel
bėti.

30. J. Krikščiūnas, Kaunas,
Duonelaičio 9, prašo sužinoti 
ką apie išvežtuosius Juozą 
Krikščiūną, Balį Giedrą su žmo
na Marija Petrauskaite, Vladą 
Petrauską su žmona Justina ir 
2 vaikais ir mokytoją Antaniną 
Mitrulevičienė su dukrele.

31. A. Požėla, Kaunas, Vidūno
25, prašo pranešti jo seseriai A. 
Žaldokienei, Chicago, III., Divi
sion St. 1908. kad bolševikai iš
vežė jo žmoną Mariją Mikštai
tę ir brolį at. majorą Edvardą 
Požėlą. Jis prašo juos surasti 
ir gelbėti.

L. G. K.
New York, N. Y.

Prūsų 6, bt. 3 prašo K. K. Ba
rauską, Chicago, III. daryti žy-

Mirties Bausmė 
“SABOTAŽNINKAMS* 

Lietuvoje

su didžiuoju dainium”. Dr.
Jonas Motuzą skaitė tema 
“Lietuva Europos ženkle”.
Dainavo Marija Lipčienė,
Vladas Baltrušaitis ir Be- • Jau buvome rašę, kad
nediktas Vasiliauskas. Vokietijos reicho komisa- 
Kauno stotis transliavo iš ras “Ostlandui” Lohse iš-

Vaižganto ou prašo surasti išvežtuosius Jurgį 
pranešti Antanui Uksui, 3520
So. Emerald Avė., Chicago, III., 
kad bolševikai išvežė jo žmonos 
motiną Oną Poželienę ir dvi se
seris Janiną ir Elžbietą Poželai
tes. Jis prašo Uksą jas surasti 
ir joms padėti.
3. Giedraitis iš Jurbarko prašo

nuolis prašo pranešti Dr. Jo- 
hanna Baltrušaitienei, Pitts
burgh, Pa., kad bolševikai išve
žė jo sūnų Stasį, kurį jis prašo 
kaip nors surasti ir gelbėti.

12. Sofija Dabušienė prašo

Garbstą su žmona Ona ir 2 vai
kais, Anicetą Martišių su žmo
na Anele ir motina Marcele jr 2 
dukrelėm, Bronių Lengvenį su
žmona Marija ir sūneliu Leoną pranešti prof. Pakštui, Matui 
Dziką, Vincą Matulaitį, Adolfą Zujui ir kun. Milukui, kad iš- 
Jaukštą su žmona ir dukrele, ir vežtas kalbininkas Stasys Da-
jiems pagelbėti.Vilniaus radiofono orkes- leido atsišaukimą dėl pa- pranešti 1) Kasimer P. Puišis,

tro koncertą, kuriame da- rašiutininkų ir sabotaž- 201 Cochrane St., Vander- 5- Henrikas Brazaitis, Kaune, 
lyvavo operos solistas Ku- ninku. Dabar gautas Že- grift, pennsylvania, 2) Miss A. Vidūno alėja 2 prašo pranešti 
Čingis. Orkestrui dirigavo mės Ūkio Rūmų leidžiamo Romikaitė, 249 River St., Mat- Dr- Račkui. kad yra visi sveiki
Vytautas Marijošius. Ar-laikraščio “Ūkininko Pa----------------------------------- — ir gyvena senose vietose, ir kad
tistė E. Žalinkevičiūtė de- tarėjas” numeris, kuria- artimiausiai vokiečių ar Hačkus praneštų apie tai Povi- 
klamavo eiles. Algis Griš- me anas atsišaukimas at- ne vokiečių įstaigai. 2. Kas lui Brazaičiui. Be to, jis prašo 
kėnas skaitė *anie Doeta sn»ns<Sintn» ištisai Jis nepraneštų ar šiems prie- žinių apie motiną Mariją Bra

so elementams suteiktų zaitienę.
bet kokią pagalbą (pašto- 6- Bronius Stasiukaitis, Kau
gę, maistą ir Šiaip kokią ne- Astronomijos 9 prašo pra-

kėnas skaitė 'apie poetą spausdintas ištisai. 
Ksaverą Vanagėlį. Prele- skamba taip: 
gentas ypatingai pažymė- ( “Krašto saugumo ir gy- 
jo poeto meilę Lietuvai ir,ventojų turto apsaugoji-
jo pasiilgimą Tėvynes, mo sumetimais vokiečių paramą) bus sušaudomas" nešti P-Baliniui, Thompson 
puikiausiai pareikalautą— -------- * —— - - - -- —------ «- -«valdžios organai visu aš- 3 jeį ne vokiečių įstaigos ūonn., Marianapolis College, 
populiariškiausioje daino- trumu veda kovą su gau- naryg jam praneštą žinią <P- Baltinis, rodos, dabar gyve- 
je “Kur banguoja Nemu-. jomis ir teroristų grupė- tuoj neperduotų arti- 03 Chicago- Illinois. Red.) 
nelis”, Ypatingai dabar pa-,mis. Gyventojai raginami; miausiai vokiečių įstaigai, had bolševikai išvežė Oną Sta- 
ciiiorcto ičkiočb-Trfi §įaį kovai veikliai padėti, bus sušaudomas. 4. Už pa- siukaitytę - Reksnienę moky-

1. Kas pastebėtų įtartinus rodymus, kurie padėtų to- tote Pušalote. Jis prašo ją su- 
elementus (ypatingai pa-:hį viešo saugumo ir tvar- rasti ir jai padėti, 
rašiutininkus, atskirus so- į^os sudrumstymą sutruk- 7- Cerbinis iš Kėdainių pra

džius, kur “juoda duona vietų karininkus ar karei- dyti ar sugauti piktada- šo pranešti Tadui Švobai, 36^ 
daug gardesnė”. Daugiau- vius, šnipus ar sabotažnin- rius, srities komisaras ga- Storrie St., Amsterdam, N. Y., 
šia, pasak prelegento, pa- kus, sovietų rusų tarnau- y skirti atlyginimą iki had išvežė bolševikai jo žmoną

siilgsta Tėvynės išblaškyti 
po visą pasaulį mūsų tau
tiečiai. Jie dabar tikriau
siai kartoja Vanagėlio žo-

sigenda Tėvynės tie nelai
mingieji, kuriuos rusai iš
gabeno į Sibirą, kur mūsų 
lietuviai kenčia alkį ir šal
tį.

tojus ir pan.), taip pat jų 5,000 rbl. dydžio. Parody- Katariną Gerbinienę - Antanai- 
šeimj narius, arba žinotų mų davėjams, jei jie to pa- prašo te surasti ir jai pa- 
ar sužinotų apie jų pasi- geidautų, užtikrinama, dėti. Jos brolis Kostas Antanai- 
rodymą arba buvimo vietą ^acj jų vardai bus laikomi Argentinoje, Buenos
turi apie tai tuoj pranešti paslaptyje 5. Vietovių gy- Aires, Dock Sud C. Sespedes N.

ventojai laikomi taip pat 14®3 ar^a ^a South Georgia 
atsakingais UŽ netpli jų Estacion Gritviken. Jį taip pat 
esančių susisiekimo kelių, prašo painformuoti ir prašyti,SMAGU MELSTIS 

li Geros Maldaknygės

''Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

DIRVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 puti. ............ ...... ...... ................ ... .......... .......... 35c.

GARSĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai,
384 pusi............................................................................... 65c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
Ir lankstos viršeliai; apvalūs kampai.................. $1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, juod) tikros odos minkšti
apdarai .................................... ..... .. ................... ................. $1.50

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celutoidlniat Viršeliai 90c.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti cetololdlniai vlrielial

su kabike —------_---- - ----- ---------------------------------------- >1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,

555 pusi......... .. ................ ............. .. ........... ........ ......... ........ $2.50
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro vlrielial,

raudoni kraitai, 384 pusi.________________ ____ 65c.

VYRAI BROLIAI, speciaM vyrams maldaknygė, 
parinktos gražiausios maldos, lilklnB labai plo
na popiera, juodi kolenkoro virfellžl  .............$1.30

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

"DARBININKAS"
3SS W. Broadway, So. Besteli, Mass.

geležinkelių, vielos laidų ir had gelbėtų seserį.
UŽ visų kitų vokiečių įtai- Antanas Mažiulis, Kaunas, 
SU saugumą. Už šios prie- Aušros 41, bt. 2 prašo pranešti 

[ ■ volės nepaisymą prieš gy- H. J- Prunskiui, Chicago, III., 
ventojus — visu pirma, had išvežti iš Bileišių Jonas In-

I prieš atsakinguosius vals
čių viršaičius ir apskričių 

: seniūnus — bus be jokios 
atodairos imtasi priemo- 

! nių”.
Atsišaukimas datuotas 

Ryga, 1941 m. lapkričio 15 
d., bet “Ūkininko Patarė
juje” paskelbtas tiktai 
gruodžio 5 d.

I

< Marijampolės cukraus 
fabrikas skelbia, kad su 
vagonų gavimu esą labai 
sunku; Todėl ūkininkai ra
ginami atsiimti išspaudas 
arkliais.

driūnas su žmona ir 4 vaikais, 
iš Kamajčlių inž. Pranas In
driūnas su žmona ir 3 vaikais, 
Domas Lingė iš Bileišių. Ki
birkštis Juozas iš Dumblynės 
su žmona ir dukrele, Petras Mi 
siūr.as iš Ramygalos su žmona, 
Alfonsas Matiukas su žmona ir 
Justas šutas su žmona ir duk
rele iš Purpiškio.

9. E. Riautaitė ,Kaunas, Vidū
no alėja 10a, bt. 4 prašo pra
nešti Kostui Kilkui, 111 Marine 
Rd.. So. Boston, Mass., Riautai 
Stasys ir Albina su 3 vaikais 
bolševikų išvežti. Prašo 
surasti ir gelbėti.

bušis, kurį ji prašo surasti ir 
gelbėti. Jis išvežtas iš kalėjimo.

13. Vanda Stašenienė, Kaune, 
prašo Kun. K .Barauską, Chi
cago, III. surasti ir gelbėti bol
ševikų išvežtus jos vyrą Julių 
Stašenį, sūnus Algirdą ir Vy
tautą bei dukrelę Gražiną.

14. Dunbrie&ė - Gervaitė prašo 
pranešti Kun. K. Barauskui, 
Chicago, III., kad išvežti Anta
nas Rušėnas, Teklė Rušėnienė, 
Vanda Rušėnaitė, Liucija Ru
šėnaitė, Gediminas Rušėnas, 
Jonas Kumpauskas su žmona 
Elžbieta ir 2 vaikais ir Jonas 
Gervė su žmona Anele bei An
tanas šakalys su žmona Emili
ja, motina ir 3 sūnais bei 2 du
krelėm. Ji prašo išvežtuosius 
surasti ir juos gelbėti.

15. Savitarpinė Pagalba iš
Kauno praneša, kad Grigonio 
New Yorke klaustas Bronius 
Akelaitis sveikas su šeima, gy
vena Gudeliuose. Jo duktė Tar- 
pikienė bolševikų išvežta.

16. Iš Kauno praneša, kad bro
lių Motuzų, 972 Willoughby A- 
ve., Brooklyn, N. Y. klaustas 
Vytautas Beleckas yra Kaune 
sveikas ir laikosi gerai. Tėviš
kėj taip pat visi tvarkoje.

17. Stasys Tomonis, Vilnius,
Čiurlionio prašo pranešti S. 
Vilimovitž, 10657 Michigan A-’ 
ve., Chicago, IR., kad tas patir-' 
tų apie bolševikų .išvežtuosius’ 
Benediktą Tomašcvičių ir Kris-; 
tiną Daugirdaitę - Tomaševičie- 
nę ir juos gelbėti.

18. Natalija Greimelienė, Kau
nas, Putvinskio 26, prašo Mary 
Kundrot, CIeveland. Ohio, 5815 
Luther Avc., sužinoti apie bol
ševikų išvežtą pulk. Antaną 
Breimclį ir jį gelbėti, ir Kastan
ciją Rudvalytę - Bobinienę su 
vyru ir 2 dukrelėm.
19. Kazys Mačiulis. Kaunas, 

Ožeškienės 13, prašo pranešti
juos Į Amer. Raud. Kryžiai, kad bol

ševikai išvežė jo žmoną Emiliją

University of America, Wa- 
shington, D. C., kad bolševikai 1942 m. vasario 17 d. 
išvežė jo seserį Olšauskaitę-
Bertienę su vyru. Jis prašo iš
vežtuosius gelbėti.

25. Marija Ruseckienė, Kau
nas, Perkūno 7a, prašo pranešti 
R. O. Patzevitz, Freehold, New 
Jersey, kad bolševikai išvežė 
jos dukrelę su šeima: Birutę ir 
Leoną Ramanauskus ir jų 3 
vaikučius. Ji prašo išvežtuosius 
gelbėti.

26. Janina Gerulaitytė, Kau
nas, Putvinskio 38, prašo pra
nešti Viktorijai Vencius, 499 
Grand Street, Brooklyn, New 
York, kad bolševikai išvežė jos 
brolį gen. Zenoną Gerulaitį ir 
Juozą Ašmoną su žmona Vero
nika ir 2 dukrelėm. Ji prašo iš
vežtuosius gelbėti.

27. Antanas Maliukevičius,
Kaunas, Aguonų 9, prašo pra
nešti Placidau Dury, American 
Red Cross, Headąuarters, lOth

Tėvų Pranciškonų Misije 
1942 m.

1. Pittsburgh, Pu. — Dar_ 
Žengimo Parapijoje, Vasario 22 
— Kovo 1 d.— T. Justinas Vaš
kys ir T. Juvenalis Liauba.

2. Neue Haven, Conn. — Šv. 
Kazimiero Parapijoje, Kovo 2 
— 8 d. — T. Justinas Vaškys.

3. Vandergrift, Pa. — Šv. Ka
zimiero Parapijoje, Kovo 6 — 
8 d., — T. Juvenalis Liauba.

4. Chicago, Iii. — Visų Šven
tų Parapijoje, Kovo 9 — 15 d. 
—T. Justinas Vaškys.

5. Rochester, N. Y. — Šv. Jur
gio parapijoj, Kovo 9—15 d. — 
Tėvas Juvenalis Liauba.

6. Cicero, IU. — Šv. Antano 
Parapijoje, Kovo 16 — 22 d. — 
T. Justinas Vaškys.

7. Kingston, Pa. — Švenč.
Floor, Surgical Dressing De- Marijos Apreiškimo Parapijoje,
partment, Philadelphia, Pa., 
kad bolševikai išvežė jo žmoną 
Bronę Maliukevičienę su vai
kais, Simu ir Antanu, Vaclovą 
Durickį šu žmona ir vaikais. 
Vytautu ir Ritute ir Povilą Ri-

Kovo 22 — 25 d. — T. Juvena
lis Liauba.

8. Brooklyn, N. Y. — šv. Jur
gio Parapijoje, Kovo 23 —Bal. 
5 — T. Justinas Vaškys.

9. Pittsburgh, Pd. — Šv. Vin-
bikauską su žmona Regina. Jis į cento Parapijoje, Bal. 10 — 12
prašo išvežtuosius gelbėti.

28. Vladas Akstinas, Kaunas,
Aušros 53a, prašo pranešti Le- 
poldui Grigoniui, 157 Cham- 
bers St., New York, kad bolše
vikai išvežė Joną Tallat-Kelpšą

d. — T. Justinas Vaškys.
Kad Dievas palaimintų misijų

darbą, Tėvai Pranciškonai š. m. 
vasario 22 d. atlaikys šv. Mišias 
ir prašo visų tikinčiųjų šia in
tencija pasimelsti.

• •

ĮVAIRIOS KNYGOS
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para

še Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50

VALGIŲ GAMINIMAS. Si knyga labai tinkama 
šeimininkams, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina...........$1.00

ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS .................................. .................................... $1.25

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygute yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik......................... 25c.

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. ASekna 50c.

SEPTYNI KRISTAUS 2OD2IAI NUO KRYŽIAUS,
parašž kun. Pr. Juškaitis. Kaina .................... 25c.

ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina................ 10c.

GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. Žadeiki3, labai gražūs 
kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50e., dabar parduodame po ................................. 25c.

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar*..'. 50c.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun.
Dr. J. Starkus. Kaina ............................................. $1.10

VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų
tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina ........ 35c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

386 W. Broadwayf So, Boston, Mass.
• •

-i
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Jurgis Washingtonas Liet Kultūrinio Instituto Veikla
(Vasario 22,1732 — Gruodžio 14,1799 m.)

Amerikai įstojus į karą, 
minėjimas Jurgio Wa- 
shingtono gimtadienio va
sario 22 d., yra ypatingai 
svarbus. Washingtonas 
buvo šios tautos pirmas 
militarinis vadas, 
kartų vaikai jį laiko “pir
mas karėje, pirmas taiko
je, ir pirmas širdyse jo 
tautiečių”.

Būdamas 18 m. amžiaus, 
jis pradėjo savo militarinę

Už poros savaičių išeina federation” nuodugniai
____  antroji Instituto knygelė, svarsto Lietuvos ateities
reivius bet ir kontroliavo i “The Baltoscandian Con- problemą Šių besiformuo- 
jūras, ir turėjo reikalin- federation’• knygelė jaučių konfederacijų aky-
gus laivus įvykdinti var- taikoma atsakyti šių laikų vaizdo je. Čia bus teikia- 
žingą blokadą. Bet gal An- šūkiui, kuris pasireiškia ma, kad istorinis, geogra- 
glijos buvo perdidelis pa- besiformuojančiomis Cen- finis, kultūrinis, ekonomi-

LIETUVIŠKOS
PASKAITOS

Liet. Kultūrinis Institu
tas ruošia kaš dvi savaiti 
lietuviškus Seminarus, 
kuriuose duodamos pa
skaitos if vedamos disku
sijos lietuviu istorijos, 
kultūros ,tt. temomis. Į jas 
lankosi gausingi būfeliai 
lietuvių — jaunų ir senes
niųjų — pasiklausyti pa
skaitų apie Lietuvą ir jos 
praeitį.
JAU RUOŠIAMAS Į
KITAS SVAMBUS 
VEIKALAS '

Nebaigiant atspausdinti 
paskutiniąją, Institutas 
jau pradeda ruošti naują 
knygelę “Historical Geo- 
graphy of Lithuania”, ku- 
fi, Spėjama, bus viena iš 
svarbiausių knygų mūsų 
literatūfoje angų kalba. 
Tfisdešimts žemėlapių at
vaizduos Lietuvos praeitį 
nuo 1500 metų prieš Kris
tų iki mūsų laikų. Apie 
šios knygelės išleidimą 
bus pfanešta vėliau. 
RAGINAME jSIRA 
šffl NARIAIS!

Lietuviškos visuomenės 
pagalba labai feikalinga 
Institūto lietuvių if Lietu
vos interesų ir idealų pro
pagavimui. Lietuviška vi
suomenė, todėl, raginama 
įsirašyti Instituto rėmė
jais: Garbės Nariai aukoja 
$100.00; Rėmėjai Nariai 
aukoja $10.00.

Lithuanian Cultural 
I nstitutė,

6017 So. Kenwood Avė., 
Chicago, Illinois.

sitikėjimas, ir gal netaip tro Europos ir Balkanų niais ir politiniais sumeti- 
ir visų!drąsiai jos kareiviai kove- Konfederacijomis. Pav., mais Lietuvai naudingiau- 

jo Kitoj pusėj, daug An- lenkai ir čekai pradėjo jau šia būtų prisidėti prie Bal- 
glijos vadų atvirai stmpa- m. tokį artimesnio toskandijos Konfederaei- 
tizavo Amerikos kolonis- bendradarbiavimo sąjūdį, jos, kurion galėtų įeiti 

kuris tada buvo vadina- Skandinavijos ir Baltijos 
mas Tautų Asosiacija. Bet valstybės — Švedija, Nor- 
š. m. sausio mėn. nutarta, vegija, Danija. Suomija, 
įimant jau ir muito uniją, Lietuva, Latvija ir Estija.
šį glaudų susivienijimą i _ . A j .
vadinti Centro Europos!
Konfederacija, kurion ma’

tams.
Prancūzija, visai ne

drauginga Anglijai, atvi-
karjerą milicijoj. Tada rai rėmė Amerikos kovą ir 
Anglija valdė kolonijas • pasiuntė Amerikai laivy- 
prie Atlantiko pakraščio, ną. Savanoriai iš Vokieti
ir Britų kolonistai nepasi
davė sujungtoms pastan

jos, Prancūzijos, Švedijos, 
Lietuvos, Lenkijos, ir kitų

goms prancūzų ir indijonų! Europos šalių atvyko A-
kontroliuoti kontinentą. 
Prancūzai pralaimėjo, ir 
prancūzų kontrolė sunai
kinta šiaurinėj Amerikoj 
ant visadosį Washingto- 
nas dalyvavo kovose, įgy
damas platų patyrimą a- 
pie praktišką kariavimą.

Metuose, tarpe išvijimo 
prancūzų iš Kanados ir 
pradžios Amerikos revo
liucijos, ginčai kilo tarpe 
Anglijos ir jos Amerikos 

ijų. Su Patrick Hen- 
3enjamin Franklin, 
iel Adams ir Thomas 
rson, Washingtonas 
ti ir aktyviai pradėjo 

paxv..kšti ir saugoti kolo
nijų teises. Jis irgi boiko
tavo Anglijos tavorus ir 
tarnavo pirmame Konti
nentiniame Kongrese. Ka
da Antras Kontinentinis 
Kongresas paskelbė Jung. 
Valstybių nepriklausomy
bę, ir nutarė jos prokla
maciją remti su armija, 
Washingtonas dėlei jo mi- 
litarinio patyrimo buvo 
šauktas imti komandą vi
sų ginkluotų jėgų

merikon stoti į Washing- 
tono armiją. Kurie iš jų 
ieškojo pelno, bet kiti kaip 
Lafayette, Kosciuška, Pu- 
laski ir Von Steuben todėl, 
kad jie irgi mėgo Ameri
kos laisvės idealą. Daug 
kalbama apie VVashingto-

taš New Yorko 
balandžio mėn., 
metais.

Per 8 metus Washingto- 
ne buvo šios šalies prezi-

. , . , , v ., dentu. Buvo sunkūs laikai,no pasisekimus, bet mažai „ 
apie jo vargus, kentėji- 
mus, pralaimėjimus ir vi- x J 
sokias kitas sunkenybes.
Bet su spalių mėnesiu 
1781 m. jam pasisekė ap-,
supti svarbiausią Anglijos i , . ....r .. _ , , S i idėjos, kurios prasidėjoarmiją Yorktov/ne, Penn- , J /. , _ ! tarpe Amerinos kolonistų,sylvanijoj. Britai pasiaave v

kad lietuviai ir latviai 
kviečiamos ir kitos kai- neturėtų būti priskaitomi 
myninės tautos prisidėti, prie slavų tau susigru- 

“The Baltoscandian Con- pavimų nes jie sudaro at-
-----------------------------------  skirą siaurės Europos eko-
zidentas. Tapo prisiekdin- nominį, geografinį ir kūl-

valstybėj, tūrinį junginį 
30 d., 1789 j i.The Baltoscandian Con- 

• federation” taikoma supa
žindinti įtakingus kitatau
čių sluoksnius su Lietuvos 

.. praeitimi ir su jos teise
s nualino kolonijas. gyVenįj savystoviai ir nfe- 

ų irtarpvie- į paklausomai — bet giaū- 
džiuose behdfadarbiavimo 
santykiuose su savo kai
mynais. Todėl Lietuvių 
Kultūrihis liiStitutas il
gins lietuviškąją visuome
nę bendradarbiauti išpla
tinime šios knygelės įta 
kingų kitataučių — ypa
tingai skandinavų — tar 
pe.

tų kovos vystė i. Šiaurinės 
valstybės reikalavo pagel
bos agrikultūi ai. Prancū- 

irriSrv4 žmoniškos laisvės

ir pirma dalis laisvės ko
vos laimėta.

Per revoliucijos karą, 
nei vienas kitas oficierius 
negalėjo lygintis su Wa- 
shingtono strategija. Jam 
sekėsi mušti priešą kaip 
tik tinkamiausiu laiku. Be 
jo kariško sumanumo, pa
gal istorikų, viskas kitaip

pagimdė prancūzijos revo
liuciją, kuri sukratė visą 
Europą ligi pat pagrindų.

Daug amerikiečių reika
lavo, kad Amerika remtų 
Prancūzijos revoliucijo- 
nistus, kaipo atlyginimą 
už Prancūzijos pagelbą, 
nepaisant Amerikos ne
turtingumo. Washingto- 
nas, nors simpatizavo, bet

Edna Morkan iš San Francisco, paraduoja su nau
joviškais drabužiais, kurie pagaminti iš medžio ir vil
nų. Sakoma, kad iš raudonmedžio ir vilnų kombinaci
jos yra gan patogūs drabužiai. Karas išras visokių da
lykų, tik klausimas, ar jie atsieis pigiau įsigyti ir ar 
užvaduos tikrą reikalą.

naujo pas kaimyną — sužino
jau, kad Pennsylvanijos valst. 
Raudono Kryžiaus pirmininkas 
Mr. Crist gavo 5000 dol. čekį 
nuo dr. Kolankiewicz — pašelp- 
ti lenkus pabėgėlius, gyv. D. 
Britanijoj. Aukavo Amerikos 
lenkai, gyv. Philadelphijoj ir 
jos apylinkėse.

« » e
Per klaidą pasižiūrėjau pro 

žydišką tvorą. Greit galvą iš
traukiau atgal. Kaip jie sieloja
si saviškiais Europoje — nesa
kysiu !

« « e
Per 1941 metus du šimtai dvi

dešimts lenkų kunigų atmini
mui kun. J. Dambrausko, jo 
vardo geležiniam fondui, paau
kavo $13,005.00 — auklėti jau
nąją lenkų kartą.

Biškį matematikos! $13,005.00 
padalinus iš 220 gauname $54. 
Tie lenkų kunigai tai tikri al
chemikai, stebukladariai...

(Alumnus. Orchard Lake,

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

Knygelė bus dailiai išlei
sta, apie 32 pusi. didumo. 
Lietuvių visuomenės va
dai raginami prisidėti prie 
šio svarbaus Lietuvos 
šviesesnės ateities plana
vimo, užsisakant šią kny
gelę iš anksto, ir platinant 
ją lietuvių ir svetimtaučių 
tarpe. Knygelės kaina — 
20c; užsakant 50 egzem
pliorių — $6.00. Užsaky
mai priimami dabar. Ma
žesni užsakymai priima
mi, apmokant pašto ženk
lais (po 3c) įdėtais į laiš
ką.

NAUJI NARIAI
Po pereito paskelbimo 

narių surašo, sekantieji į- 
sirašė Liet. Kultūrinio In
stituto Rėmėjais: Kuri. P. 
Mockus, Šv. Jono parapi
jos klebonas, Coaldale, 
Pd.; Kun. M. Pankus, Šv. 
Andriejaus parapijos kle
bonas, New Britain, Ct.; 
Kun. K. E. Paulonis, Šv. 
Jurgio parapijos klebonas, 
Brooklyn, N. Y.; ir Kun. 
Antanas Deksnys, (Sr.), 
Šv. Kryžiaus parapijos, 
Chicago, Illinois.

PLATINA PIRMĄJĄ 
KNYGELĘ

kun. J. M. Bakšys, Ro
chester, N. Y. lietuvių pa- 
rupijos klebonas ir L. K. I. 
Rėmėjas Narys, jau išpla- 
cino 100 egz. “The Lithua
nian Situation”, if užsisa
kė antrą 100 egzempliorių. 
Kiti asmenys, kurie yra 
užsisakę šios knygelės di
desniais kiekiais, ir pas 
kuriuos galima įsigyti: p. 
Antanas Staknis, 8 May 
St., Newark, N. j.; Povilas 
P. Petrauskas, 36 Lake 
Avė., Binghamton, N. Y.;

Marriage follovs, vrith Tass’aunt, £Uar» Pranas PukaS, 609 No. 
whitcomb (Fay Bainter), hatpad i2th St., Philadelphia, Pa.;
bring about the mateh, an attendant. . r, a a ri m
Būt trouble begins vvhen Tesą’ career Vincas Stulpinas, o443 So.
clasheswiththeirhomelife.Teashopes Lituanica Avė., ČhicagO, 
to bolster their happiness by bringing a
young Greek refugee into thehome, būt 111.; AmeriKO’S , Darbl- 
soon after she is voted America’a ©at. Tr-
standing svoman of the year, and again mnKO » Vienyueb ir

her career brings a riftv - * “Draugo” redakcijose.

butų užsibaigę, ir istorijos. , ................... ,. * , i, ! stovėjo pnes įsikišimą.visas Kursas butų buvęs „ . . . „ .. , v Politiškai, irgi salis bu-pamamytas. . ,r. ,., ... . vo pasidalinusi. Viena teo-
Atsižymėjęs taikoj. Kaip A,exander Hamilto-

įr Kare, vVashmgtonas bu-a . no, norėjo stipriąvo įsmintmgas pirmas ’ J r 
Jis atmetė

centra-
linę valdžią, draugingą a- 
grikultūrai, bet remiančią

vai į xxax k>iu.iiuivii j ucujiuu urna unviviių uaaa. . . , . • — • .

rint į tą viską, istorikams; ryti jį karalium, bet kada 
yra sunku įsivaizduoti! konstitucijonalis seimas 
kaip jo būrelis savanorių į susirinko 1787 m. jis suti- 
— blogai išlavinti, netin- ko pirmininkauti. Ir su į- 
kamai įrengti, prastai ap- steigimu demokratinių 
rėdyti, ir be maisto — ga-į formų, ir su sekančių me
le jo išsilaikyti prieš Euro-į tų susirinkimu išrinkti 
pos didžiausią jėgą, pui-;žmogų būti prezidentu 
kiai išlavintą reguliarę ar-

Washingtonas per šešis 
metus vedė stebėtiną mili-i prezidentas 
tarį karą. Šiandien žiū-! pasiūlijimą oficierių pada-

Kita partija. Thomas Jef- 
fersono pryšaky, ieškojo 
liuosai sumegztos fede- 
ruotos sąjungos, kurioje 
kiekviena valstybė turėtų 
maksimumą nepriklauso
mybės unijoje, ką rėmė 

savinin- 
rėmė

j Hamiltoną ir federaiistus. 
Washingtonui buvo siū-

1 loma trečia nominacija
_____________ 1796 m. Jis atsisakė ant

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo-itoiiau® tarnauti ir taip į- 
jau įsigyk labai naudingą knygą "VALGIŲ Si^pSeZ^kS

rią tiktai Rooseveltas su
laužė 1940 m. Washingto- 
nas savo paskutinias die-

miją. Šita armija netik tu
rėjo puikiai išlavintus ką-

.... . r , • daug pietų ūkiuvalstvbiu naujos federaci- , . /. ,.. ." - • , * kai. IVashmgtonasjos, jis buvo išrinktas pir- °
mas Jung. Valstybių pre-

iEIMININKIŲ DĖMESIUI!

GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Šu prisiuntimu — nas praleido savo ūkyj 

Mount Vernon, visų myli
mas ir gerbiamas. Jis mi
rė, sulaukęs 67 m. am-

FLIS.

$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:
“Darbininkas”

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. ’ žiaus.

Today s Filai

Story
TRACY AMD HEPBURN IN ”W0MAN OF THE YEAR"

M-G-M co-stars i»o of its 
jnost briUiant peraonalities 
for the first time in "tVoman 
of the Year,” iri the persons 
of Spencer Tracy and 
Katharine Hepburn. Tracy 
is seen as a two-fisted sports 
editor who falls in love with 
his newspapcr’ s 
celebrated femi
nine columnist,
the role played by
Miss Hepburn. Marriage fol- 

būt diffrculties begi n 
vhen the bride is honored 
as the most important 
vroman of the year. Hcr ca- 
rcer almost crashes their 
marrtage. būt the solution 
of two intclligent people 
brings the couplc toge t her 
agąin in an understanding 
love. Fay Bainter and
Reginald O v.-e n head the 
supportinįį east of the pic- 
ture. which vas directed hy 
George Stevens'and is based 
on an original story by Ring 
Lardner. Jr. and Michael ttarun.

SamCraig(Spencer Tracy), sportswritet 
for the Neva York Chroniclc, is intro- 
duced to Tcss Hardinį (Katharine 
Hepburn), feminine columnist, by 
Clayton (Reginald Oven). the news- 
paper’s managing editor. Sam knowa 
nothing about Tcss’ international sėt; 
the latter has never met Sam's sports 
crowd- Būt the two have one thing in 

common—love.

Pažvelgus Pro Svetima 
Tvora

Retkarčiais pravartu kištelti 
nosį pro svetimą tvorą. Žmo
gaus prigimtis visada buvo ir 
yra smalsi — ypač karo metu. 
Pas kaimyną galima šis tas 
naujo pamatyti, šio to pasimo
kinti, padaryti palyginimus: 
kuris iš mudviejų yra darbštes- 
nis, gabesnis, o svarbiausia ru- 
pestingesnis saviškiais?

Įspaudęs galvą j tvorą štai ką 
pamačiau. Amerikos lenkų Gel
bėjimo Komitetui (Polish Re
lief Committee) sekančios len
kų parapijos, Schuylkill and 
Carbon Counties, Pa., prisiuntė 
savo aukas:
St. Casimir’s, Shenandoah $2,312.82 

SS. Peter A Paul’s, Lansford 1,862.13 

St. Stanislaus. Shenandoah 1,383.35
St. Stanislaus. Summit Hill . 744.73
St. Stanislaus, Minersville. 700.26
St. Anthony’s, Cumbola......... 544.83
SS. Peter and Paul, St. Clair . 32825
St. Casimir’s Mahanoy City. .. 215.57

St. Ann’s, Prackville ................ 17025
St. Cuncgunda’s, McAdoo 96.60

Viso išvardintose bažnyčiose
surinkta ..... ....................  $8,357.79

(Evcning Hcrald. Shenandoah, Pa.

May 23, 1911)

Netikėjau savo akims. Try
niau .jas smarkiai — bet skait
menys nepasikeitė. Tai kaip čia 
dabar yra: ar minėtos lenkų 
parapijos skaitlingesnės parapi
jiečiais už ten esančias lietu
viškas; ar tų parapijų parapi
jiečiai turtingesni; gal tose pa
rapijose buvo pravesta “specia
li” propaganda?

Giliau išnagrinėjus šiuos 
klausimus priėjau prie neigia
mų išvadų.

O įdomu būtų žinoti, kiek vi
sose Amerikos lenkų parapijose 
Gelbėjimo Komitetas surinko?

♦ o a
Antrą kartą pasiteiravęs 'kas

January 1942).
Apuokas.

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

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

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

Kovo 15—22 d., Indiana Har
bor, Indiana.

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

jaus par., Philadelphia, Pa.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

TT. MARIJONŲ MISIJOS
Gavėnios Metu 1942

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y Provincijolas.
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Los Angeles, Cal.
Kiekviena lietuviška parapija mas taip pat yra pasiektas, nes

garsina savo nuveiktus darbus, 
ypatingai malonu mums skaity
ti laikraščiuose tų parapijų gy
vavimo istoriją, kurios galėjo 
apvaikščioti sidabrinį, o kitos

daug parapijų turi savo kata
likiškas - lietuviškas mokyklas 
— dažniausia — Seserų vienuo
lių vedamas ir tokios parapijos 
ramiai žiūri į ateitį, kad lietu-

net auksinį jubiliejų. Bet ką vybė nepranyktų, nes jaunimas 
mes galime apie Los Angeles, lietuviškoj dvasioj išauklėtas. 
Cal. lietuvišką parapiją para- vienas tiktai dalykas šiek. 
šyti, kad vos metų nepragyve- tiek sudaro nesmagumo _ tai
nome kaipo organizuota para- g^og užtrauktos statant baž- 
pija, nes nuo 1 d. birželio m
1941 m. įsikūrėme savo bažny
tėlę įr gyvename savistoviai, o 
iki tam laikui buvome tiktai 
“kampininkais” prie airių, o 
paskui prie vengrų parapijos.

nyčią, arba mokyklą, — bet ir 
čia per daug Gerb. Klebonams 
galvos neskauda, nes turi para
pijoje įvairias katalikiškas or
ganizacijas, kurios lenktyniuo- 
damos gelbsti klebonams įreng

■a

r THE CALL TO THE COLORS! 
IS A CALL FOR DOLLARS

Dig deep. Strike hard. Our boys 
need the planes, ships, and guns which 
your money will help to buy.

Go to your bank, post office, or savings and 
loan association. Tell them you want to buy 
Defense Bonds regularly, starting now.

niuose miestuose Jung. Valsty-

komunistai

Kiekviena lietuviška parapija ti bazarus, pįknįkus, vakarėlius 
tun svarbiausius tikslus: pir- ir etc ir kartais vieneriais me. 
mutinis tikslas, tai pagelbėti tais numoka keiiolika tūkstan- 
žpaonėms sielų išganymui ir dolerių skolos, ir mes ma- 
aprūpinti dvasios reikalus, o tome kad lietUviškų parapijų 
antras tikslas palaikyti lietuvy- įstorijoj nei viena parapija ne- 
bę ir auklėti jaunimą netiktai subankrūtino ir nei vienos lie- 
katalikiškoje, bet ir lietuviškoj tuviškos bažnyčios bankas už 
dvasioj. skolas nepardavė — tai garbė

Amerikoje seniau įsikūrusios ir dvasiškijai ir parapijonams,
lietuviškos parapijos pasiekė kad mokėjo netiktai įkūrti pa- . „, . J, . .... t Tai įvykis, kai buvo parengtas pasilinksminimas Ha-tuos svarbesnius tikslus. Visi rapiją, bet ir pragyventi ilges- . J, ’ , „ , ® .. .
parapijonai gerai aprūpinami nį laiką, sekant prakilnius tiks- vaH salose. Pęarl Harbor apylinkėje. Havaj.etes hnk- 
sielos reikaluose. Netiktai pa- lūs
tarnauja dvasios reikaluose vie-

I
i vežtiems į Sibirą lietuviams.
Į Surinkta 35 doleriai.
i Iš visų kalbų galima buvo pa- jie M V®1 atidaro, 
daryti vieną išvadą, kad Lietu- “Mokykla vadinasi “The Chi- 
va atgaus nepriklausomybę, ir caS° Worker’s School . Mokyk- 

, kad šiame momente remti rei- programe skelbiama 8 kur
kia Amerikos politiką ir nelau- sa* P° 5 lekcijas kiekviename 
kiant ilgiau siųsti per Amerikos kurse. Tarp kitų dalykų tenai 

! Raudonąjį Kryžių šelpimui iš- būsią dėstoma:

buvo uždarę savo propagandos 
mokyklą Chicagoje, bet dabar

tremtųjų lietuvių. Pr.J.M.

WORCESTER, MASS.
Sakoma, šis jūrininkas kolektuoja savo radybas.

smos mergaitės, matyt, noriai palinksmina karius.
Norėčiau ir as Los Angeles, „ , ... . . , , , , ... ......... > šventą dieną, bet ir paprastomis ’ dedant, pasieksime antrąjį tiks-daznai ap- Calif. pasiekti tuos lietuviškų ,. . ... į, ...... ,. .. . r y dienomis atlaikydamas Sv. Mi-; lą — išlaikysime lietuvybę ir

misijonie- parapijų tikslus. Dvasiškus rei-!.. . , . . ... _ . . . , x ... ......... . ,. , . . sias, o šventadieniais laikome musų jaunimas bus katalikis-nai ir skelbia Dievo žodį per kalus parapijonų aprūpinau iki

tiniai kunigai, bet 
lanko tas parapijas

rekolekcijas ir misijas. Antras šiol puikiausiai, nes neaplei- dvejas šv. Mišias; įrengiau gra-' koj ir lietuviškoj dvasioje iš

tiksiąs — lietuvybės palaiky-, džiau nei vienos dienos, netiktai. žią klausyklą ir kasdiena patar- auklėtas.

SPECIALĖ VAIKUČIAMS MALDAKNYGĖ
j nauju jei kas nori prieiti išpa- Prelatas Julius Maciejauskas. 
' žinties; pamokslus taipgi sa- 2511 3rd Avė.,
kau etc. — bet kad negalėtų pa- i Los Angeles, Calif.
rapijonai sakyti, kad neturi 1942. 17. II.

parūpi-

“ Political and Military Stra
tegų in the F ar East” (Politinė 
ir Militarinė Strategija Toli
muose Rytuose);

“Labor and the Var” (Darbi
ninkai ir Karas);

“Nation at Var and the Tasks 
o f the People” (Tauta Karo 
Metu ir Žmonių Uždaviniai);

‘Marxism and WaP (Marksiz
mas ir Karas).

Iš šių paminėtų temų aiškiai 
suprantama, kad tai bus gry- 

komunizmo propaganda. 
Komunistai paruoš savuosius

SU VAIKINU,
KAIP SPENCER TRACY, 
IR SU MERGINA, KAIP 

HEPBURN, BET KAS
GALI ATSITIKTI
IR ATSITINKA!

Komunistų Mokyklos Jung. Valstybėse
—

Kaip žinoma, komunistai tu- bėse. Bet Stalinui susibičiulia- 
rėjo mokyklas įvairiuose didės-'vus su Hitleriu, komunistai kai

Ptti/ctat
Suvaidintas
Paveikslas!

kur tas mokyklas buvo uždarę. 
Dabar, kada Sovietų Rusija ta
po Sąjungininkų talkininkė 

vėl kelia 
ruošiasi

dainelių ir pakartojo Lietuvos 
himną, ir taip užsibaigė iškil- prieš ašį, 
mės. Laike iškilmių per pertrau- galvą ir smarkiausiai 
ką buvo padaryta rinkliava — kovai.
kad per Amerikos Raud. Kryžių Chicagos “N-jienos” rašo, kad 
nusiųsti pagelbą bolševikų iš-, “pereitais metais komunistai

i • • % tt j !•  • • r • ' rd.pijonai saKyti, Kdu.... darbininke .da5 9ahma 9°^“ Lietuvoje pasiskyrimo kunigOj 
Maldos bendroves išleistg vaikučiams pritai-jnau asistentą, todėl, rodos, ge-

kintą maldaknygę: "JĖZAU PAS MANE ATEI -; riau negalima dvasios reikalus 
KI". Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai aprūpinti, 
vaikučiams lengvai suprantamu būdu paaiš- Bet negalim pasiekti antro 
kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai-, tikslo, būtent, išauklėti jauni- 
kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip mą katalikiškoj - lietuviškoj 
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš
ku.

Šia maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirve- 
laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.

Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šia 
knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbo -mokyklą, nes Gerb 
ir vaikučiai greičiau pamylės malda. Knygelė Vienuoles - lietuvaites 
nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda
rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.

Užsakymus su money orderiu siųskite:
"Darbininkas"

* 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Vasario 16 d. 1942 m.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. Šioje knygelėje 

tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų Ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai. 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
"LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
lyvauja 21 moteris. šios knygutės kaina 35c.

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

GYLIUKINGAS VYRAS. 2 aktų komedija Ir CICI- 
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3 
moterys. Kaina ................................... ..................................... 15c.

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

UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS. 3 veiksmų 
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina 25c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų lr kiti trys 
asmenys. Kaina .................................................. ................... 30c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyr- 
slme paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė
ginimas”. Kaina .................................................... .............. 15c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadwcry, So. Boston, Mass.

dvasioje, nes neturiu mokyklos 
— ir jai mokyklos neįrengsiu, 
tai žiūrėsiu į Los Angeles lietu
vius, kaip paskirtus mirop — 
“morituri”.

Nebūtų taip sunku įrengti 
Seserys 
pažadė

jo atvykti į Los Angeles dar
buotis ir vesti mokyklą, bet 
man trūksta lėšų pastatyti mo- 

i kyklą ir seserims namą.
Bet kas negalima žmogui, tas 

labai lengva Dievui. Štai pirm 
; keletos mėnesių atvyko iš 
Brockton, Mass. plačiai žino
mas filantropas p. Jonas Ra
manauskas, kurs Bažnyčiai ir 
lietuvybei daug gero padarė, ir 
šiandiena lietuviškas jaunimas į 

i eina aukštesnius mokslus Mari- 
janapolio (Conn.) kolegijoje, iI

! dėka p. Jono Ramanausko au
kai suteiktai Tėvams Marijo
nams. Ponas J. Ramanauskas 
atvyko į Los Angeles, Calif. 
netiktai savo sveikatą pataisy- 

bet palaikyti ir 
musų nesenai susitvėrusiai pa- 

i rapijai. Vos tiktai atvyko į mū- 
i sų miestą pradėjo ieškoti vie
tos, kurioje sutilptų netiktai 
bažnyčia, bet ir klebonija, mo
kykla ir seserims namas, ir 
trumpame laike surado labai 
gražią vieną ir sulyginančiai 
labai pigiai, bet kada jau buvo 
suderėta, pasikišo kitas asmuo, 
kurs tą obejektą tiesiog iš mū
sų rankų ištraukė. Ponas Ra
manauskas nenuleido rankų, 
bet surado kitą vietą, dar pato
gesnę mūsų reikalams ir yra 
pasiryžęs nupirkti, ir kada tas 
įvyks, tai ir mums prašvis link
smesnė ateitis, nes, Dievui pa-

Nors mes toli nuo Amerikos 
lietuvių centro, o dar toliau 
nuo mūsų Tėvynės - Lietuvos, 
vienok nepasilikome atsitolinę 
nuo mylinčių Tėvynę lietuvių 
Vakar mes iškilmingai minėjo
me Lietuvos nepriklausomybės 
dieną, atjausdami mūsų Tėvy
nės skausmus iš priežasties lai
kino nustojimo nepriklausomy
bės ir Josios pavergimo.

Susirinko gerų lietuvių būre
lis į Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčią, kad nuo maldų pradėti 
šventės dieną ir paprašyti Die
vo, kad mūsų Tėvynė būtų iš
laisvinta iš vergijos. Po šv. mi
šių susirinkome į parapijinę sa
lę, kurią labai gražiai papuošė 
mūsų naujas, iš Norwood, 
Mass. atvykęs parapijonas An
tanas Brūzga. Ten pavalgę pus
ryčius vykome į didelę švedų 

j salę, kad tęsti iškilmes. Čia su
sirinko gana didelis skaitlius 
Los Angeles lietuvių, ir prasi
dėjo programa, pagal ankščiau 
nustatytą tvarką. Visų pirma 
iškilmių vedėjas Jonas Uždavi
nys (brolis Vinco) pasakė 
trumpą prakalbą. Po to mūsų 

chorų, vedamas p. 
Bronės Starkienės, akompanuo
jant Genovaitei Gražiūtei, pa
giedojo Amerikos ir Lietuvių 
himnus. Prasidėjo prakalbos: 
kalbėtojai — Garbės Konsulas 
D-ras J. J. Bielskis, Švedų kon
sulas, Universiteto profesorius 
Dr. Malbone W. Graham, Gra- 
pienė Emma de Zaruba, prela
tas Maciejauskas ir Kazimieras 
Lukšys. Galutinai dar kartą 
kalbėjo p. Uždavinys. Labai aiš
kiai nupiešė Lietuvos padėtį ru
sų - bolševikų okupacijos laike.

Programą paįvairino gabus 
muzikas 10 metų vaikas Ričar 
das Mason — lietuvis.

O choras vėl padainavo keletą

pagelbėti bažnytiniu

Ndh. * *'-*-«*» *>il^ A.. ■ '■'-ar

Antradienį, vas. 17 d. įvyko 
Šv. Kazimiero parapijos Soda
liečių susirinkimas, kuriame 
daug svarbių klausimų apsvars
tyta. Nutarta siuvimo klases 
turėti ketvirtadieniais, o dra
mos ratelio susirinkimai bus 
antradieniais, mokyklos salėje.
Pasiųstas “Spiritual Bouąuet”
Šventam Tėvui, jo Sidabrinio aai 
Jubiliejaus paminėjimo proga, 
šiais metais nutarta perstatyti karui pagal Marksizmo teori^’

Deimantinis Kryžius”, Verbų JeigU komunistai non lšmoktl 
sekmadienį. Artistės išrinktos “militarinSs strategijos”, būti
ir neužilgo prasidės praktikos, ^erais kareiviais’ tai Jiems 
vadovybėje Seselės Alphonsi- proga istoti i JunS* Valstybių 

armiją, bet ne ruošti pamokas 
Šis susirinkimas buvo pasku- Pa^a^ Markso teoriją.

tinis prisiruošimui “Beano visa tai Raporteris.
Party”, kuri įvyks vasario 25,
1942, Šv. Kazimiero par. bažny -

GREITOS VEDYBOS
Kad jaunoji galėtų grįž
ti atgal prie savo karje
ros.

nos.

tinėje salėje, tuoj po pamaldų. 
Bus atsilankymo dovanos ir 
taipgi užkandžiai. Kadangi ren
giamės prie gražaus perstaty
mo, ir norime, kad būtų sėk
mingas, todėl ir reikia tinkamų 
scenerijų. Tam tikslui ir yra 
šis “Beano” parengimas. Nuo
širdžiai kviečiame atsilankyti į 
mūsų “Beano” ir padėti mums 
tinkamai prisiruošti prie pers
tatymo Verbų sekmadienį. Bea
no įvyks vasario 25, bažnytinėj 
salėje, tuoj po pamaldų.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BODU

• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modemišku būdu — 
kramtykite FEEN-A-MINT. ši sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto- 

! ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa
kramtyk: te FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė— Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Wlnfield SL, So. Boston. Mass.

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

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

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

110 H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas! 

antrą antradienj mėnesio, 7:30 vaL1 Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. I Cią sekmadieni kiekvieno mėnesio.

Visais draugijos reikalais kreipkitės; 2 vai. po pietų. Parapijos salėj,’ 
pas protokolų raštininkę. I 492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

i Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
' 702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
j Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
' Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
! 440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

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

i Maršalka — Jonas Zaikis,
7 WInfield SL, So. Boston, Mass.

PIRMOSIOS DIENOS
Jie negali net pasilsėti, 
nes pilna linksmų sve
čių.

PIRMU KARTU
BEISBOLO LOŠOJ

Ji klausia keisčiausių 
klausimų ir gauna keis
čiausius atsakymus!

O TA VIRTUVES SCENA
Hepburn iškepa pyragus, 
kurie šokinėja ir išverda | 
kavą, kuri eksploduoja.

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981
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ZINUTĖS lionis ir Mildred Žardeckaitė. 
Tą dieną taip pat tapo pa

krikštyta Katrė - Lucija Anta- 
Katrės (Martin kaitės)

Vas. 21 d., tapo pakrikštytas 
Rolandas Robertas Jurgio-Ade
lės (Sunskaitės) Gendrolių. Kū
mai buvo Pranas Norkus ir Mo- Martinkus ir Juzefina Barry.
nika Pašakinskaitė. Į ------- ----

Vas. 22 d., Ūpo pakrikštyta ' T4 dieną labai daug žmonių 
Elaine Eleanora Kazimiero-Ele- atsilankė į Graudų Verksmų 
anoros (Žardeckaitės) Mikalio- bei Kristaus Kančios apmąsty- 
nių. Kūmai buvo

no -
Masselli. Kūmai buvo Julius

DAKTARAI

Vladas Miką- mo pamaldas. Kun. Virmauskis 
gyrė susirinkusius ir kvietė 
juos lankytis į tokias pamaldas pirmininkas 
sekmadieniais, antradieniais, į Longinas

nigai prašė parapijiečių suneš
ti šios parapijos visų kareivių 
vardus ir antrašus — namų ir 
tarnybos. Vėliau pranešime 
kiek iš šios parapijos vaikynų 
jau Dėdei Šamui tarnauja.

Antradienį, po Sv. Teresės 
novėnos pamaldų, bus laikomos 
moterų ir merginų susirinkimas 
imtis Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbais. Kviečiamos 
visos moterys ir merginos prisi
dėti prie šių reikalingų darbų.

Pirmadienį, 
buvo laikomos

iš ryto, mišios 
nuo 7 valandosLONGINAS SVELNIS, ,

L. Vyčių 17-tos Algirdo kuopos iki 9 valandai. Paskutinės buvo 
su egzekvijomis už mirusius dėl 

gimė Montello, Amerikos ir Lietuvos. Žmonių

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1.30 Iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. diena 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai vak 
Nedėliomis nuo 9 Iki 12 vai diena 

(pagal sutartį)

Šv. Teresės novėnos pamaldas, Mass., bet tėveliams persikėlus lankėsi labai daug. Kun. J. 
trečiadieniais į Gavėnios pa- gyventi į So. Bostoną, drauge švagždys pasakė labai įspūdin- 
maldas, ir penktadieniais į sta- ir Longinas persikėlė. 1932 me- gą pamokslą apie šeimą, tautą, į 

pamaldas, taig Longinas baigė South Bos- ir žmoniją po teisėta valdžia,1 
tono aukštesniąją mokyklą ir

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET 

Kampas Inman arti Central Sq 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—&

cijų vaikščiojimo 
4 vai. p. p. ir 7:30 vai. vak. 
Prašė ir kitus atsivesti, 

i Prie to kun. Virmauskis kvie
tė žmones atsilankyti, vas. 23 
d., 9 vai. ryte, į pamaldas už 
mirusius dėl Amerikos ir Lie

tuvos laisvės, ir į visuomenines 
prakalbas 7:30 vai. vak., Muni
cipal salėje.

Institutą

dirba prie 
ir užima

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PIRK NAMUS

Vas. 22 d., po Graudų Verks
mų, bažnytinėje salėje, susirin
ko pora šimtų geradarių išleis
ti kun. Andrių Naudžiūną į Ar
gentiną. Išleistuvėmis rūpinosi 
Tėvų Marijonų Rėmėjai ir prie
teliai, vadovaujant panelei M. 
Kilmoniūtei ir ponioms Vosy- 
lienei, Grimienei, Karčiauskie
nei ir k. Kalbėjo kunigai: Kup
revičius, MIC., Šiaulys, MIC, 
Morkūnas, MIC., Vosylius, 
MIC., Abračinskas, Jenkus, Vir
mauskis, dr. K. Urbonavičius, 

| pats kun. A. Naudžiūnas, p. M.

LENGVAIS IŠSIMOKEJIMAIS 
Greitam pirkimui žema kaina.

Peržiūrėk juos.
DORCHESTER

20 DARLISGTON STREET — mediniai i-r.-, _ tt-__
3 šeimynų. i5 k&mb.. 3 toiletai. 3 (urna* Kilmonyte ir p. Karčiauskiene, 
ces. Plotas 2490 ketv. pėdų žemės. Lengvi ‘
išsimokėjimai. 56000.

24 EVANS STREET — medinis 3 šeimy
nų. 18 kamb., 3 toiletai. 3 fumaces. Len
gvi išsimokėjimai. 57.500.

11-13 FOWLER STREET — medžio ir 
akmens. 3 šeimynų. 14 kamb.. 3 toiletai. 
2 steam heaters. oil bumeris ant 2 aukš
to. garadžius. 4200 ketv. pėdų žemės. 
Lengvi išsimokėjimai. $6500.

Turime ir daugiau pelningų namų pa
sirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti.

Wildey Savings Bank
22 Boylston St., Boston.

P-nios Ivaškienės grupės mer
gaitės padainavo, jos sūnus pa
sakė eilių. Sekė geradarių var
dų iššaukimas ir užkandžiai.

Vas. 27 d., p.p., ir vas. 28 d. v. 
didžiausioje Bostono koncerti
nėje salėje, Symphony Hali dai
nuos mūsų tautietė artistė pa
nelė Apolionija Stoškiūtė.

ir žmoniją po teisėta 
Dievo įsteigta.

DĖKOJA UŽ 
KALENDORIUS

įstojo į Lowell’io 
mokytis inžinerijos.

Dabar Longinas 
apsigynimo darbo 
svarbią vietą.

Pernai Longinas ėjo direktc 
rių tarybos pareigas, dirbęs 
įvairiuose parengimuose ir pa
rodęs daug darbštumo vyčiuose.

žodžiu, jis visuomet linksmas,

• P. LAPCNAS iš Athol. Mas
sachusetts rašo: “Siunčiu jums 
$1.00 už gražų ir naudingą ka
lendorių. Prašau nepamiršti 
prisiųsti man ir kitais metais”.
• ANTANAS BUDRIS iš Oak-

CAMBRIDGE. MASS.
MISIJOS

Vasario 22, Nekalto Prasidė
jimo bažnyčioje prasidėjo Mo
terims - Merginoms Misijos, 
kurias skelbia Tėvai Pasijonis- 
tai — Alfonsas ir Geraldas.

Pamokslai rytais po 8 vai. 
mišių. Vakarais 8 vai. Moterė
lės labai gražiai lankosi. Misi
jos baigsis kovo 1, 3 vai. p. p.

Vyrams misijos prasidės ko
vo 1, 7:30 vai. vakare.

Vietinis.

PARSIDUODA Variety store, 
dalinai apgyventas lietuviais. 
Savininkas apleidžia miestą. 
Atsišaukite tuojau: Gen. 9504.

(24-27-3)

REIKALINGOS kelios mote
rys rinkti vilnonius skudurius. 
Penkios dienos savaitėje. Nuo
latinis darbas. Atsišaukite — 
B & B Wool Stock Corp., 229 A 
Street. So. Boston, Mass. HUB 
0458 arba 0468. (17-20-24)

draugiškas, ir daug žadąs lietu- ville, Conn. rašo: Jūsų kalen- 
viams. Dabar jo svarbiausias doritt gavau, labai dėkui. Siun- 
tikslas, kad puikiai pavyktų čiu $1.00 spaudos reikalams . 
Šv. Kazimiero dienos minėjimas!
kovo 8 d.,

Į minėjimą visi kviečiami!

Vas. 15 d., ji dainavo Montre- 
aly, kur buvo klausytojų aštuo
ni tūkstančiai.

LANKĖSI

Penktadienį, vas. 20 d. “Dar
bininke” lankėsi LDS vice-pir
mininkas, kun. Pr. M. Juras iš 
Lawrence, Mass. Pirmadienį, 
jis išvyko į Wilkes-Barre, Pa. 
SLRKA Centro posėdin. Grįš 
šeštadienį.

Tą dieną lankėsi p-lė P. Ruli- 
Mass. Atsi-

Kovo 1 d., 9 vai. ryte, Šv. mi 
šios bus giedamos S. L. šv. Ka 
zimiero draugijos intencijai.

Tuom pat laiku įpuola Sodali- kaitė iš Montello,
eijos bendras priėmimas Šv. ] lankymo proga pasipirko daug

Art. Apalonija Stoškiūtė
Šiomis dienomis gavom ži- ir vasario 27 ir 28 dd. dai
nių, kad lietuvaitė artistė nuos Symphony Hali, Bos- 
Apolonija Stoškiūtė, kuri ton Symphony orkestrai 
labai gražiai pasirodė Lie- pritariant. Dainuos arias 
tuvai Gelbėti koncerte, su orkestrą.
Bostone, vėl atvyksta į Taigi visi, kurie tik mėg- 
Bostoną, tik jau ne lietu- sta arias iš operų, gali 
vių, bet svetimtaučių pa- tuose parengimuose daly- 
rengime dainuoti. vauti.

Vasario 26 d. art Stos- Sveikiname art. Stoškiū- 
kiūtė dainuos, Boston tę vėl atvykusiąį Bostoną 
Symphony orkestrai pri- ir linkime geriausių sek- 
tariant, Cambridge, Mass., mių!

uLIAUDIES PRIEŠŲ
Areštai Lietuvoje

Komunijos.
Vakare kun. K. Jenkus laikys 

iliustruotą paskaitą.

lietuviškų plokštelių.

VARGONININKAS — Chorų 
vedėjas (PIUS X mokyklos, 
New Yorke buvęs mokinys) 
paieško vietos. Kam bučiaus 
reikalingas, prašau kreiptis: — 
A. Stankevich, 116-12 128th 
St., So. Ozone Park, L. I., N. Y.

(20-24-27-3)

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus 

TAIPGI IR PATAISAU 

366 VVest Broadway, 
So. Boston, Mass.

PICKWICK
Yra padarytas Vyry, 

kurie žino kaip padaryti, 
dėl Vyry, 

kurie pažysta Ale!

Pirmadienį, vasario 23 d., 
( “Darbininke” lankėsi LRK Fe- 

Šv. Petro par. bažnyčioje, arti deracijos Centro pirmininkas ir 
durių, yra prie sienos prikalta i “Amerikos” redaktorius Juozas 
garbės lentelė surašyti šios pa- b. Laučka, “Lietuvių Žinių” Te
rapijos kareivius Jungtinių daktorius p. Stasys Gabaliaus- 
Valstybių Karo tarnyboje. Ku- kas, Prof. dr. Pranas Galinis.

Taipgi Tėvas Alfonsas ir Tėvas 
; Geraldas, pasionistai su kun. 
Pr. Juškaičiu.

Kun. Pr. Juškaitis apžiūrėjo 
savo spausdinamos maldakny- 

igės atspausdintus lankus. Jis 
: patikrino mašinos motoro įkai- 
■ timą ir sakęs, kad jis žinąs vais
tus ir įteikęs spaustuvininkui 

i receptą.

Oueen Ann Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbinius 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

PICKWICK ALE PICKWICK

IŠ KRANO
PILNOSE KVORTOSE ir 12 ONCŲ BUTELIUOSE

BREWED BY MAFFENtEFFBt A CO., »m., tosto", Mass., BFEWEtS SINCE 1B70

iVAIRaS SKELBIMAI
MEDUS

Piety Amerikoje Kelionės 
įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir vert?, 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar 
bininkas”, 366 W. Broadivay 
So. Boston. Mass.

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

Sekmadienį, kovo-March 1 d.,
8. m., 3 vai po pietoj, Sv. Petro poiicijos' valdininkų ir tt‘i
par. salėje, W. 5th St., South., . , ... T. , ijį, , . , . ... į ilgai siaustėsi. Jie darii Bostone, bus rodomi gražus ju-1 ® x

.darnieji paveikslai. Paveikslus! šį karą bu^o susis-
i rodys Kun. K. Jenkus. Jis apie 
į paveikslų turinį, taipgi suteiks 
i daug žinių. Paveikslai palies Šv.
Povilo, kaipo Tautų Apaštalo 
veiklą. Tą pramogą rengia Amž.
Rožančiaus draugija ir Moterų 
Sąjungos 13 kuopa. Įžanga į tų 
rengiamųjų paveikslų pokylį 
tik 35c. Tikietus galima įsigyti 
iš anksto pas Moterų Sąjungos 
ir Amž. Rožančiaus valdybos 
nares ir pas veikėjas. Patartina 
sekmadienio rimtam susikaupi
me praleisti liuoso laiko valan
dėlė virš minėtame parengime.

Patarėjas.

• Aprašinėdama gyveni- pietę į kovos būrį. Kilus 
mą Ukmergės apskrityje, karui, visi šauliai ir bolše 
“Naujoji Lietuva” pažymi, vikų persekiojamieji ėmė 
kad bolševikų laikais ‘liau- bolševikus vyti lauk iš 
dies priešų’ areštai prasi- Lietuvos. Partizanai ypač 
dėję dar 1940 m. liepos 10 prisidėjo prie Ukmergės 
— 20 dienomis, ypatingai apskrities gyvenimo su- 
“liaudies seimo” “rinki- normavimo. Dabar jau 
mų” išvakarėse. Visi buvę veikia kooperatyvai, paš- 
aukštesnieji karininkai, tai, mokyklos ir kitos į- 
organizacijų vadai, žymūs staigos.
visuomenės veikėjai ir kiti 
tapo suimti kaip “liaudies 
priešai”, jų tarpe gen. Rė
klaitis, Devenis, Steikūnas
ir kt. Toliau laikraštis sa- Grynas bičių medus, kurį tai
ko, kad per vieną mitingą tės sunešė iš žydinčių javų, gė- 
Balninkų mokykloje vie- lių, pievų ir medžių yra tikras 
nas jaunuolis, kurio pa- vaistas. Taigi, įsigyk kvortą 
varde Kisevičius, neišken- medaus ir gerk jį su arbata ar 
tė bolševikiniam kalbėto- kava vietoje cukraus. Kas var- 
jui pastebėjęs: Ylos mai- toja medų — to slogos nevar- 
še nepaslėpsi . Už poros gina. Kvorta kainuoja tik 85c. 
dienų Kisevičius buvo su- j0 galite gauti “Darbininko” 
imtas ir daugiau nebegrį- administracijoje, 366 W. Broad- 
žo; tik šiam karui iškilus way> So. Boston, Mass. 
jis rastas Telšių kalėjimo
kieme žiauriai nužudytas.;
1941 m. birželio 13-15 d. j 
“liaudies priešų” medžiok
lėje iš Ukmergės apskri
ties išvežta apie 70 šeimų?
Daugelis numatytųjų iš
vežti mokytojų, buvusių

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

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

gasoliną pas mus 
Nuvalom purvinus karus «• 

ligrysuojame 

Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass

GRABORIAI

sį

Phone 1181

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

New Britain, Conn.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

I PRANAS GERULSKIS, Namg Tel. Dedham 1304-R

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dyka1 
Tel ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS 

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

Patarnavimas dieną lr naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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Antradienis, Vasario 24, 1942

Raportas Tautai II
(Šis yra antras iš serijos dolerių praleista, kuri suma su

trik straipsniu, kurie apima darb 10'- visos sumos, kurią 
svarbiausius punktus Rapor- mes praleidome apsigynimui ir
to Tautai, raportas apie apsi
gynimo pastangų progresą, 
pagamintas Faktų ir Skaitli-

karui nuo “Skolinimo - Nuoma
vimo” įstatymo priėmimo.

DAR BININKAS

-

■>, }• - j v
■rz-z:. z;

...
Nuo balandžio mėn. 1940 m. 

nių Ofiso pagal pre-idento valdžios įstaigų, kiek
viena veikdama savo ypatingoj 
dirvoj, tiesiog nešė ekonominę

Roosevelto prašymą.) 

Kuomet Jung. Valstybės terio
ja priešą visuose pasaulio fron- kov* PriešuL šaldymas sveti-
tuose, bekraujinis .susirėmimas Pini^ yra aprašytas kaipo
yra vedamas prieš ašies jėgas, ekonominis ginklas, kuris pade-
kuris gali tapti lemiančia kova, da Amerikos draugams ir yra
pagal Raporto Tautai .išleistas nelaimė PriešuL DauSiau kaip
Achibald MacLeish, direkto- 7 biiij°nai doler1^ 33 šalil* ^al‘
riaus Faktų ir Skaitlinių Ofiso. kontrolė dabar inima visą

ši “ekonominė kova” yra ko- kontinentinę Europą, apart
va komercijos ir prekybos, mai- Turkijos. Apie 2,500 biznio už-
nų ir pirkimų, paskolų ir sutar- P° Priešo dominacija
čių, juodraščių ir blokadų, ko- dabar veikia su leidimais. Iždo
va sulaikyti ašies dirbimą karo Departamentas dabar turi stra-
pabūklų per sulaikymą visokios Jėgiškas informacijas apie ašies
grynos medžiagos nuo ašies. ir ašies kontroliuojamų firmų

_ , . sudėtį, veikimus ir istoriją.Pabrėždamas pasaulį-apiman-
čią kovą, raportas praneša, Įšaldymas svetimų pinigų ap- 
kaip kitos Amerikos respubli- saugoja užkariautų šalių turtą 
kos prisidėjo prie prašalinimo Jung. Valstybėse, neduoda pa-j 
priešo įtekmės žemiaus Rio tekti į ašies rankas. Kada įėmė 
Grande. Pabrėžia, kad 13 bili- Vokietiją ir Italiją birželio mė- 
jonų dolerių “Lend-Lease” pi- nesyj, 1941 m. suparaližavo jų 
nigais, ligi šiam laikui paskirta pastangas įgyti svarbią medžia- 
Jung. Valstybių alijantams, tai gą iš vakarinio žemyno. Jie var- 
nėr koks labdaringas žygis, bet tojo Amerikos dilerius ir Ame- 
realybė. “Lend-Lease” yra karo rikos bankų parankumus sabo- 
ginklas. tažui, šnipavimui ir propagan-

“Lend-lease teatras”, sako dos kovai Pietų ir Šiaurės Ame- 
raportas, “yra visas pasaulis”, rikose.
Skolinimo - Nuomavimo prog- Prieš Japoniją smūgis buvo 
rama, sako raportas, veikia vi- aršesnis. Japonijos ekonomija 
sose pasaulio dalyse. 33 vai- priklauso nuo jos importų. Taip
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Pacifiko pakraščių karo sargybos žymiai sustiprintos ir įjungta pagalbinės oro observacijos 
jėgos. Štai vaizdas parodo, kaip San Francisco mieste laivyno didžiulis baliūnas (Blimp), iškil
mingomis karių ceremonijomis išleidžiamas pakraščių patruliavimui.

Didysis Lietuvių Kalbos Žodynas
• Kauno dienraštis “Į Laisvę” didžiojo lietuvių kalbos žodyno 

rašo, kad pereitų metų gruo tomas, suredaguotas doc. Juo
džio pirmoje pusėje turėjo pasi- zo Balčikonio ir išleistas Lietu- 

džios apart Anglijos, pagal to pat jos karo mašina. Japonijos; rodytj laukto didžiojo vos Mokslų Akademijos Lietu-
medžiagos kalbos žodyno pirmasis vių Kalbos Instituto Vilniuje.

tomas. Ryšium su šiuo svarbiu Tai ne bet įvykis mūsų kultūri-
biliaus, gali prašyti pagalbos, susikrovimas karo 
Tam tikslui beveik 13 bilijonų baigėsi liepos mėn. 26 d. kada 
dolerių jau paskirta. Jung. Valstybės, Britanija ir

“Iš Skolinimo-Nuomavimo” Olandija pačiu laiku įšaldė jos 
pinigų, britų bazės statomos pinigus.
Rangoonan Burmoj ir Karachi Juodraštis iš tikro yra sąra- 
prie Arabian jūrų, ir kitose šas asmenų ir firmų su kuriais 
svarbiose avanpostuose Persian Amerika nutarė neprekiauti, 
užlajoj ir Eritrėjoj. Su 50 mili- Sąrašas dabar turi apie 5,600 
jonų dolerių iš Skolinimo - Nuo- vardų, ir jis reprezentuoja bi- 
mavimo Armijos Oro Korpuso lijonus dolerių ašies įvestmen- 
perkėlimo komanda jau prista- tų Pietų Amerikoj ir kitose Ša
tė tūkstančius lėktuvų — Pan lyse.
American Airways gavo pinigų Apart kiek nors slaptų įveži- 
naujam keliui skersai Pietų At- mų, tiesioginė prekyba su ašies 
lantiką. Kitas “Lend - lease” o- firmoms užbaigta. Problema

lietuvių tautos laimėjimu kultū- niame gyvenime, 
rinėje srityje, persispausdina- į 
me straipsnį iš sakyto dienraš
čio: 1

Ryt poryt pasirodys 
rinkoje naujiena — pirmasis

1919 m. profesoriavo, parsivežė 
ketvertą pūdų žodžių lapelių ir, 
Švietimo Ministerijos pakvies- 
staigi mirtis (1924 m.) nutrau- 

! kė didžiojo kalbininko sumany
tas, ėmė redaguoti žodyną. Bet 
mą, ir iš jo pradėto leisti žody
no teišėjo 82 psl., ligi žodžio 
“anga”. Paskui keletą metų 
darbas, nutilo, lyg niekur nieko 
nebūta, kol 1930

Lietuvių kalba tarp kitų Eu
ropos tautų kalbų išliko viena
senoviškiausių ir savo pavidalu darbo doc. J. Balčikonis. Nau- 

k.-Jgų jabaj reikšminga lyginamajai jam redaktoriui reikėjo sutvar-
_____________________________  indoeuropiečių kalbotyrai. Pir- kyti Būgos palikimas, kuris iš
greitintas, ligi 3.000 aplikacijų masis bandymas duoti kiek ga- 4 pūdų. velioniui redaguojant,
per dieną.

“Prašalinimas
liuotų oro linijų Pietų Ameri
koj” sako raportas, “yra puikus 
pavyzdys pasekmingos ekono-

lint pilnesnį mūsų kalbos žody-
,. , . ną reikia sutikti su džiaugsmu,ašies kontro-

kurį visiškai pateisina lietuvių 
kalbos mokslas ir tautos lūkes
tis.

Kalbotyra, kaip ir kiekvienasminės kovos. “Octane” gazoli-
ro kelias pasiekia Icelandiją. dabar yra apsiveikti su fir- nas buvo sulaikytas nuo įtartų patirtinis mokslas, remiasi pa- 
Sunkvežimiai pripildyti su moms, kurios slepia priešų pre- kompanijų. Daug respublikų tirties daviniais, iš kurių apra- 
“Lend - lease” kuru ir aliejum kybą. Kaikurioms kompanijoms norėjo išpirkti svetimus savi- šinėjimo, skirstymo ir aiškini- 
keliauja vingiuotu Burma pasiųlyta net iki 75% vertės ninkus, bet neturėjo iš ko. mo randasi to mokslo dėsniai ir
Road, Kinijos svarbiausia gy- eksportų už vartojimą jų vardo, 
vybinė linija. I Juodraštis ir kontrolė Ameri-

Pereitą kovo mėnesį, tik 18 kos eksportų yra ekonominiai 
milijonų dolerių skolinimo - ginklai. Daug nesvarbių ekspor- 
nuomavimo pagelbos duota, tų siunčiama į Pietų Ameriką 
Lapkričio mėn., 1941 m. suma po “generaliniu” leidimu, bet 
kilo ligi 283 milijonų dolerių tie leidimai neduoti juodraščio 
per mėnesį. Iš viso, 1,2 bilijonas vardams. Išdavimas leidimų pa-

BROCKERT’S

XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavemus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE 
So. Boston

2271
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,džių žodžiai, surinkti iš visų 
ligšiol žinomų mūsų žodynų, 
tautosakos rinkinių, senųjų ir 
senesniųjų raštų, vertingesnių 
naujųjų raštų ir, kiek tik buvo 
spėta, iš gyvosios kalbos. Kiek
vieno žodžio įrašyta pagrindi
nė lytis bendrine kalba, nurody
ti jo kirčiavimo polinkiai ir pa- 

! aiškinta jo reikšmė savais žo- 
I džiais ir gyvosios ar raštų kal
bos sakiniais, pažymint pasta
rųjų šaltinį. Formalinę žodyno 
redagavimo tvarką, kuri paaiš
kinama prakalboje, žodyno re
daktoriui padėjo apmesti mūsų 
žymesnieji kalbininkai profeso- 

; riai Dr. A. Salys, Dr. Pr. Skar
džius ir Berlyno universiteto 
prof. J. Gerulis, už ką jiems žo
dyno prakalboje reiškiama pa
dėka, savo žodžių kiekybe šis 
žodynas pralenkia visus ligi šiol 

j išleistus lietuvių kalbos žody
nus: čia šalia paprastųjų žo- 

‘džių randame sudėtus įvairius 
i terminus, archaizmus, neologiz
mus ir barbarizmus. Praktiškai 
žiūrint, labai vertinga žodžių 
aiškinamoji frazeologija, iš ku
rios mūsų sintaksei bei stilisti
kai bus daug naudos. Daugelis 
sakinių, ypač gyvosios kalbos, 
tokių gražių, jog traukte trau
kia žodyną, lyg kokią įdomią 
knygą, skaityti.

Kas be ko, tokie dideli darbai,
kaip visos kalbos žodyno reda
gavimas, ypač pirmasis, negali 

bant .pirmąjį jo barą išvarius būti be trūkumų, kaip kita ver- 
redakcijai buvo džiaugsmo, j J° P^numu^ ir tobulumui
Daug gi kliūčių turėta pradžiai, jsunku rasti Salas- Rimta sp€‘ 
Jau nuo seniau pasigirsdavo kirtiką turės dabar progą
mūsų visuomenėje nekantriau-| nurodinėti, kas taisytina toli- 
jančių balsų: kas čia yra, kodėl mesniame žodyno redagavimo 

darbe. Svarbu, kad bus jau 
bent bazė, kur ateityje galės 

tomo išleidimu visuomenės abe- rastis ir tobulesnių, dar pilnes-

Ilgą ir nelengvą darbą dir-

dirbama ir vis nieko nepadirba
ma? Manyta, kad su pirmojo

m. pabaigoje, i jingumas ras sau vienokį ar ki- 
Švietimo Ministerijos pavestas,1 tokį atsakymą iš parodytos dar- 
ėmėsi to didžio ir kruopštaus

Aštuonių milijonų dolerių pa- statoma mokslinė sistema. Be 
skolos fondas buvo įsteigtas pa- didesnės kalbinių davinių apim- 
lengvinti tokius nupirkimus, ties kalbininkui sunku atsiekti 
Rugsėjo mėn., 1939 m., buvo prigimtąjį kalbos raidos kelią 
4,109 mylių ašies dominuotų Ii- ir išsisaugoti kalbinio dogma- 
nijų Bolivijoj, dabar visai nėra. tizmo arba liberalizmo. Tad iš- 
Buvo 5,495 mylios Columbijoj, ėjus didžiajam lietuvių kalbos 
494 mylios Ecuador, 1,210 my- žodynui, susemiančiam į daiktą 
lių Perų. šiandien visai nėr. Ir kiek galint daugiau patirtinio 
darbas beveik užbaigtas kitose žodžio lobio, mūsų kalbos mok- 
šalyse.” 'sias galės atsistoti ant stipres-

Jung. Valstybės sulaikė ašį nio pamato ir ras paspirties 
nuo strategiškos medžiagos iš mažne visoms savo šakoms: ir 
visų šalių, nupirkdama medžią- morfologijai, ir ortologijai, ir 
gą, kuri eitų priešui. i semasiologijai, ir stimologijai,

“Prieš pabaigą 1941 m.” ra- ir terminologijai. Trumpai ta- 
portas prideda, “sutartys už- riant .geru žodžiu minėti žody- 
baigtos su Chile, Meksika ir no pasirodymo įvykis verta dėl 
Peru dėl jų visos vario produk- daugel priežaščių, jau nekal- 
cijos. Lapkričio mėn. 1940 m. bant apie tai, kad po dabarti- 
mes sutikome nupirkti visą nio laiko nerimasčių ši naujie- 
Bolivijos ciną, kurį nesiunčia- na žadina ateityje vilties tauti- 
ma į Angliją. Keliais mėnesiais nės kultūros darbui ir savai- 
vėliau, nepaisant Japonijos mingam tautos gyvenimui. Kal- 
aukštesnių pasiūlijimų, sutartis ba buvo ir pasilieka viena žy- 
užbaigta su Bolivija dėl viso miausių mūsų tautinės kultūros 
volframo. Pagal 1941 m. sutar- paraiškų, kuriomis lietuvių tau- 
ties su Brazilija, Meksika, Pe- ta ir ateityje galės parodyti są
ru, mes perkame jų visas atlie-vąjį veidą dermingoje Europos 
karnas strategiškas medžią- tautų sąjungoje.
gas”. j Apie čia minimo žodyno tomo

Iš vysti jimui naujų resursų, ir atsiradimą žodyno prakalboje 
padėti joms pirkti tavoms papasakoja jo redaktorius. Di- 
Jung. Valstybėse — tuos tavo-, džiojo lietuvių kalbos žodyno 
rus jie niekur kitur negali pirk- medžiagai pamatą sudarė mūsų 
ti — Export and Import Banka žymiojo kalbininko K. Būgos 
davė kreditus ir paskolas iki palikimas. Būga ir reikia laiky- 
290 milijonų dolerių 18 Ameri- ti pirmuoju tokio dydžio žodyno 
kos respublikų. sumanytoju. Jis, grįždamas

O. of P. and F. 1920 m. iš Permės, kur 1916—

buvo išaugęs jau ligi kokios 15 
pūdų. Darbas buvo nelengvas, 
nes žodyninė medžiaga, įvai
riais laikais įvairių rinkėjų ran
kiota, vertumo buvo nevienoda, 
o prityrusių darbui bendradar
bių irgi stigo. Naujoji redakci
ja buvo maniusi išleisti tik tai, 
kas Būgos palikta, bet pama
čiusi, jog daug rastų dar nesu
vartota žodynui ir, apskritai, 
dar mažoka medžiagos jam re
daguoti, ėmė pati ir per talki
ninkus rinkti žodžius iš dar ne
išrankiotų raštų ir kiek galima 
plačiau iš gyvosios kalbos. Per 
lO’/a metų talkininkų, kurių bu
vo 857, surinkta 559,986 žodžių 
lapelių, tiek pat bus surinkusi 
per tą laiką ir pati redakcija, 
tuo būdu ligi šiol Būgos paliki
mas padvigubino daugiau kaip 
1,000,000 žodžių lapelių. Iš pra
džių buvo žodžiai abėcėliškai 
dėliojami, bet tvarkomi reda
gavimui, ir tik 1936 m. pirmie
ji rankraščiai buvo nusiųsti į 
“Ryto” spaustuvę Klaipėdoje. 
1939 m. spaustuvės jau buvo 
surinktas visas pirmasis žody
no tomas; 1940 m. “Ryto” 
spaustuvę nupirkus “Spindu
liui” žodyno rinkinys su renka
mąja mašina (monotipu) atsi
dūrė Kaune. Nelaužytas rinki
nys paskui žymiai dar papildy
tas gaunamąja nauja žodyninė 
medžiaga ir tik 1941 m. rugsėjo 
mėn. pradėtas galutinai spaus
dinti. Žodyno redakcija nuo pat 
savo atsiradimo dirbo Kaune, iš 
pradžių savarankiškai Švietimo 
Ministerijos priklausydama, vė
liau (1938 m.) įsijungusi į Li
tuanistikos Institutą; 1940 m. 
rudenop persikraustė į Vilnių 
ir įkurtosios Lietuvos Mokslų 
Akademijos žinioje 1941 m. pa
vasarį baigė pirmojo žodyno 
tomo darbą.

•• '• -• -

nių tos rūšies veikalų. 
Žodyno redaktorius, kartą

bo pradžios. Deja, žodynas ne-, rašančiojo paklaustas, kaip tu. 
galėjo pasirodyti viešumoje: ’rėt^ būti spaudoje minimas pir- 
bolševikų cenzoriai išrado ir jį moJ° didžiojo
esant “nekošer”, buvo užėję žodyno 
jiems ant seilės savo lopiniais! trumpai 
jį sulopyti - perdirbti pagal, Sinkit’ kad kas tik gali,
savo kurpalį. Bet žodynui nebu- į žodžius”. Tą patį mintį
vo lemta žūti bolševikiško ‘dog-j Pabrėžia ir žod>'no Prakalbo- 
matizmo’ replėse, ir jis pasiro-; j*’ Tegu šio tomo pasirody- 
do, koks jis yra. Žodyno redak- mas Platina visus gyviau pri-

kaip girdėti, su nauju pa- sidgti Pri* svarbaus misų 
kultūros darbo, koks yra zody-

lietuvių kalbos 
tomo pasirodymas, 

aiškiai atsakė: “Ra
ginkit, kad visi, kas

cija,
siryžimu varo nelengvą savo 
darbą tolyn — įpusėjo jau ir 
antrąjį didžiojo lietuvių kalbos 
žodyno tomą.

Prieš akis stovi 1,008 psl. 
stambaus formato knyga — tai 
pirmasis lietuvių kalbos žodyno 
tomas, į kurį sueina A—B rai

no leidimas. Žodyno autorius 
turi būti visa tauta. Tad sto
jant į mūsų kalbos žodyno rin
kimo talką ne tik geriausiai 
bus atsilyginta jo redaktoriui 
už didelį darbą, bet ir teisingai 
suprastas svarbus tautos rūpes
tis — išleisti to geriausiai visą 
savo žodyną”.
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"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —

ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina 30c.

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina .................................................-............................ 25c.

DR. VINCO PIETARIO RASTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina ................................. 50c.

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 20c.

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina ...................  20c.

KATEKIZMELIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina .............-.................... .............. ........ 15c.

NOVENA prie Sv. PranciSkaus Asyžiečio. Vertė K.
Kaina ............... ........................................ —..............-.............. 15c.

NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ... 20c.

NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
Kaina ........................ .. .................... ....................................— 15c.

NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina .............................. 20c.

TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
Graži apysaka. Kaina ........................ ....... .............. ........ 25c.

PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė
Kun. J. Paškauskas. Kaina ........................................25c.

PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS, parašė Gerutis, 87
pusi. Kaina ........................................... .. ................. ........... 20c.

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius-ir Girėnas.
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na ......................... ....... ....... ....................................................... $1.60

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJI
MAS. Čia rasite daugybę įvairių valgiams 
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu ......... $1.10

Su užsakymais kreipkitės —

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