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Audra Nuskandino Du Amerikos
Laivus Newfoundlando
Vandenyne
Žuvo 200 Jūrininkų Ir Karininkų
C., vas. laivų 125 jūrininkų ir ka26 — Pereitą antradienį, rininkų kūnai,
kilus milžiniškai audrai,!
ties Newfoundlando nu-! Australija Kovoja Prieš
skendo Jung. Valstybių
Japonus
destrojeris “Truxtun” ir
krovinių laivas “Pollux”. i
Išgelbėta tik 168 jūrinin-I Canberra, Australija, va
kai ir karininkai, o nu- sario 26 — Australijos laskendo apte’200‘jūrininkų kūnaj kovoJa P'?eš JaP°ir karininkų.
| nūs kurie pradėjo bomVVashington, D.

“Mes atmesime priešą nuo
Leningrado vartų ir išlaisvinsi
me Baltgudiją, Ukrainą ir Krimą. Raudonoji vėliava vėl ple
vėsuos visur, kur tik ji .pir
miau plevėsavo”.

Kun. A. Petraitis Chicagoje

TEL. SOUth Boston 2680

—■ - '

diktatorius Stalinas pasa
kė kalbą, dėl kurios kilo
įvairių kalbų ir komenta
rų.
Pasinaudosime lietuvių
komunistų paduotu Stali
no kalbos vertimu, kad
komunistai nesakytų, jog
mes iškreipėme Stalino
žodžius.
Komunistų “L.” paduo
da, kad Stalinas tarp kit
ko pasakęs:

Iš šio pareiškimo atrodo,
kad Stalino apetitas kiek
sumažėjo. Jis nebekalba
apie “išlaisvinimą” Lietu
vos, Latvijos ir Estijos.
Tačiau komunistų vado
vybė, matyt, susigriebė ir
tą Stalino “klaidą” atitai
so, pridėdami “Lietuvos,
Latvijos ir Estijos išlaisvi
nimą”.
Komunistai parsidavė
liai aiškinasi, kad tai esą
spaudos “kldida”. Viena
spaudos dalis padavusi
Stalino kalbą vienaip, o ki
ta kitaip. Bet gali būti ir
komunistinė falsifikacija?
Stalinas, kada dabar
jam yra labai reikalinga
Jung. Valstybių pagalba,
gal būt nenori viešai rody
tis su savo imperialisti
niais siekiais vėl užgrobti
Lietuvą, Latviją ir Estiją,
žinodamas jog tokio jam
grobio nepripažįsta Jung.
Valstybės. Be to, Stalinas
siekdamas užgrobti mini
mas Pabaltijo valstybes
aiškiai parodytų pasauliui
Rusijos nenuoširdumą At
lanto Čarteriui, kuriame
kalbama apie kiekvienos
pavergtos tautos teisę at
gauti nepriklausomybę.
Lietuvių tauta nenori
nei raudonos vėliavos, nei
raudonųjų globos. Ji paau
kojo tūkstančius gyvybių,
kad išsilaisvinti iš žiaurios
raudonųjų vergijos; ji lau
kia Jung. Valstybių ir ki
tų demokratinių valstybių
pagalbos, kad išsilaisvinti
iš žiaurios nacių vergijos,
ir vėl tvarkyti savo valsty
bės reikalus laisvai ir ne
priklausomai.
Viso pasaulio lietuviai ti
ki Prezidento Roosevelto
žodžiams, kad Lietuvos
nepriklausomybė tik laiki
nai užgniaužta, kad Lietu
va po karo vėl bus laisva
ir nepriklausoma.

DARBININKAS
Uthunnlan Semi-Weekly
Nevvspaper
Published every
TUESD/ T and FRIDĄ T
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Parado priešakyje nešamos Jungtinių Valstybių ir Britų imperijos vėliavos, laike Dėdės Šamo
ir britų kadetų parados Maxwell Field, Ala. Tos šalių vėliavos, viena prie kitos laisvai plevėsuo
jančios porodo, kad vienybėje siekiama laimėjimo ir pastovios taikos.

Audrai siaučiant, laivai barduoti jos jvainas salas,
buvo užnešti ant uolų ir' Daug Australijos kareituojau smarkaus vėjo ir.'’"? buvo, . P^U kovoti
milžiniškų bangų nuskan- Pnes vokiečius; jie dabar
ji
: norėtų grįžti ir ginti savo

; kraštą, bet sunku, tai paŠi nelaimė įvyko netoli j daryti ,nes Japonų ir voįėjimo į St. Lavvrence uos- kiečių povandeniniai lai
tą, Newfoundlande.
vai sudaro rimtą pavojų.
Vietiniai gyventojai la- Australija yra po Anglibai didvyriškai pasižymė jos valdžia. Australijos
Washington, D. C., vas. šyvą, ne jie. Mes karą lai
jo gelbėdami nelaimin gyventojai kritikuoja An
26 — Pirmadienio vakare mėsime, ne jie; mes ir tai
guosius jūrininkus ir ka glijos vyriausybę, kad ji
Prezidentas Rooseveltas kos sąlygas diktuosime,
rininkus. Už tai jie gavo reikalavusi iš jų visos paVVashingtoų,
D.
C.,
vas.'žalojo
kelius
kitus.
Tai
kalbėjo Jung. Valstybių ne jie,” sako Prezidentas.
buvo antras ir didžiausi vaĮ?žios PaS>’rim*-.
.. !sa'J*>s P™š vokiečius, gi
gyventojams ir visam pa Prezidentas pakartojo, 26 — Jungt. Valstybių la
ties Olandu Kaip Pranesa’ Jau ls-;Paliko neapgintą jų krassauliui apie dabartinio ka kad kaip Amerika, taip jos kūnai kautynėse Olandų susirėmimas
ų traukta iš nuskendusių I tą.
Indies
nuskandino
du
ja

laivyno
baze
Surabaya.
Aro eigą. Prezidentas tikri sąjungininkai kovoja iš
no, kad Jung. Valstybės laisvinti tautas ir visas ša ponų transportinius laivus merikiečiai išėjo laimėto
neužilgo pradės ofensyvą, lis nuo diktatorių pries ir mažiausia tris japonų jais be mažiausių nuosto
lėktuvus nušovė, nepra- lių.
ir galutinai karą laimės, paudos.
rasdami nei v^ono savo Jun^. Valstybių lakūnai,
tačiau įspėjo, jog kol tai
' “ i kurie gina Rytines Indies,
Nariai PraraJn 21 ^nkmarina
bus atsiekta, mes turėsi-’ Kaip tik tuo laiku, kada lėktuvo.
Jung.
Valstybių
lakūnai
;
jau
nuskandino
mažiausia
1
rrdrdUO XI JUUIIldnn^
Prezidentas
kalbėjo,
japo

me dar ir daugiau nuosto
nai puolė Amerikos vande- privertė japonų 92 lėktų-j 11 japonų laivų ir sunaikilių.
VVashington, D. C., vas.Įdarė
J darė 114 užpuolimų ant
Prezidentas Rooseveltas nyno Paščius Califor- vų armadą bėgti, kada jų no 51 priešo lėktuvą nuo 26 — Jung. Valstybių vas.
lai-1
Suvienytų Tautų laivų,
du lėktuvus nušovė ir su- I sausio 1 d. Amerikiečiai
atsakė vyriausybės kriti- i nlJ°J~_________
susilaukė daugiau pagal vyno viršininkai sako, kad į kuriais vežė karo reikmekams, kurie nepatenkinti,. .
.
.
T • I
••
J •
jeigu taip ir toliau bus nis Atlantiko vandenynu,
bos Rytinėje Indies
kad Jung^ Valstybės savo
GenJ MacArthur karo jė- skandinami. J»P<»>«os lai- iš kurių 45 puolimus pada
karo pajėgas yra pasklei .1
gos Bataan provincijoj!™: kaiP iki šiol- ‘aj JaPO- rė Jung. Valstybių pakraš
dusi po visą pasaulį vietoj;
mja per vienus metus ne čiuose. Kiek iš užpultų lai
daugiau rūpintis šios ša-l Bandoeg, Java, vas. 26—, Skufo MaskvOS Kalėjime stipriai laikosi.
teks savo laivyno. Nuo vų nuskandinta nepasako.
lies pakraščių apsauga.
Ceiebes salos
_ .; Netoli
,
,
..nu
_______
liAnrNAeA
pradžios karo Jung. Vals- Nors dar nėra tikrų ži
Pasmerkė gandų skleidė- ' skandino tris Japonijos
KangOOn Liepsnose
tybįų gu
Suvie.
nių, kiek olandai nuskan
jus, kurie nežinodami tik-1 transportinius laivus.
I Lisbonas, Portugalija —
- ——
nytų Tautų karo jė
ro dalyko kalba apie Ame-! Japonai rengiasi smar- Pabėgęs iš Sovietų Rusi-Į Is Pietvakarines Kinijos nuskandino ‘ 73 japOniios dino Japonijos laivų, bet
rikos nuostolius su dide- kiam užpuolimui Javos jos buvęs Lenkijos minis- praneša, kad Rangoon, Įajvug Tuo pačiu laiku žinovų apskaičiavimu jie
liais perdėjimais. Galingas salos.
I teris pirmininkas Koz- Burmos sostinė liepsnose. Vokietijos naciai neteko nuskandina po vieną į die
ną.
priešas — naciai ir japoAnglijos vyriausybė pa- lowsk_i pasakojęs Berlyne,1 Aliejaus šaltiniai, sande- 21 submarino
nai deda pastangas Suvie- reiškė, kad Olandų ir An- jog būdamas Maskvos ka-,liai tapo išsprogdinti. Ja-Pranešime sakoma kad
Tokiu būdu, jei ir toliau
nytų Tautų jėgas suskal- glijos apsigynimo pajėgos Įėjime, ten pat susitikęs su ponai, parašiutais nusilei- nUQ sausio } d iki vasario taip bus skandinami Japo
dyti ir paskui pavieniui yra menkos, neužtektinos Lietuvos vidaus reikalų • dę, bandė sutrukdyti Bri- d Suvienvtos Tautos nijos laivai, tai ji per vie
jas nugalėti. Štai kodėl priešą atremti.
,ministeriu K. Skuču.
‘tų traukimąsį.
nuskandino arba sugadino nus metus neteks viso sa
Amerika savo karo jėgas! Kaikurie dalyku žinovai
-----------------7 submarinus. Per tą lai vo laivyno, o be laivyno
sklaido, kad sujungtomis sako, kad už 30 dienu, gal
JAPONAI UŽIMA BURM?^
ką priešų submarinai pa- Japonija negalės kariauti.
jėgomis bendrai kovoti ir greičiau Java bus Japo___________ _

Prezidentas Kalbėjo Apie Karą J. V. Oro Laivynas Sumušė
Japonu 92 Lėktuvų Armadą

Nuskandino 73 Japonijos Laivus

°i Nuskandino Tris Japonijos Laivus

priešus.
, nų valdžioje. Anglija ir A- Londonas, vas. 26 — An- vietas tų, kurie yra pa
Karo pradžioj visada rei- merika negali gynėjams lijos kariuomenė turėjo šaukti karo tarnybon.
kia tikėtis pralaimėjimu, pristatyti ^reikalingos pa- pasįtraukti Burmoje nuo Tarpe tų 16 yra vienas lie-

Japonai Puola Naują Gvinėją

Bet kai Amerika............
bus .pil- . galbos.
puolimų
ir -------sudarė,-----tuvis,, ------būtent,, ---------Petras Ja- , Sydney, Australija, vas. j ginklų ir lėktuvų gali būti
_
TUžėmę Sumatra ir japonų r
—..... , —
nai pasirengus ir įsisiuba-) Javą, Japonai rengiasi “paskutines apsigynimo kūnas, gyv. 23 Banks St., 26 — Japonijos lakūnai —
-----------—
priežastis
pralaimėjimo.
vus, priešui pasidarys pulti Australiją ir Naują- iįnįjas”
Brocktone.
smarkiai pradėjo atakuo Laikas yra svarbus daly
ankšta. “Mes vesime ofen- ją Zelandiją.
ti Naują Gvinėją ir prida- kas. Jei pagalba iš Ameri
Japonai gręsia užimti
Burmą ir taip sulaikyti • Vokiečių kareivių rei- rė daug nuostolių,
kos laiku pasieks Austra
siunčiamą pagalbą Kini- kalams, bėjau ankščiau, Japonijos didieji pasise liją, priešas bus nugalėtas,
jai. Anglijos vyriausybė buvusio bendrabučio Ge- kimai prailgins pasaulinį bet ar užtektinai pagavos
jau neturi vilties, kad dimino gatvėje, Vilniuje į- karą. Australijos gyvento- iaįku bus pristatyta, yra
Burma bus apginta nuo rengti du nauji bendrabū- jai yra pasiryžę kovoti iki i dįdelis klausimas. Japonai
užpuolikų. Nėra tinkamų čiai “Klūbo” ir “Teatro”i paskutinio žmogaus prieš vjsa tai gerai žino. už tai
ginklų, nėra užtektinai kavinėse Vilniaus gatvėje.1 užpuolikus, bet trūkumas vra pasiryžę. neaisižvel?Siekia Sunaikinti Nacių Jėgas
lėktuvų, gi vietiniai gy-, “
~
~
~ ~
~
darni į savo nuostolius, už-

Raudonieji Atsiėmė Starąją
Russą

Pereitos savaitės pabai
goje kun. Augustinas Pet
raitis, Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos, Worcester,
Mass., klebonas, išvyko į
Chicago, III., kur sekma
dienį, vasario 22 d. dalyva
Šiaurvakariniame Fronte
vo Šv. Kazimiero Akade
»
____________
;
■■■ ----mijos rėmėjų bankiete ir
t
Maskva, vas. 26 —Sovie naikino Vokietijos 16-tąją
pasakė turiningą kalbą.
Šeštadienį, vasario 28 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar- Tik Vieną Porą Batą
tų
Rusijos
karo
jėgos
at

diviziją
ir
paėmė
daug
kaŠv. Kazimiero Akademi
; bininkų Radio programa. Prašome pasukti savo radio *
_ .
Jakūnas Paskirtas
jos reikalams sudėta — kakliai kovėsi šiaurvaka ro medžiagos.
rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis lietuviškos Ostland” ^ke'lbia kad V”
Policininku
riniame fronte, kad atsi
$1,560.65.
Staraja
Russa
miestelis
: programos iš WCOP stoties, Boston. Mass.
šymus batams pirkti-a»i
imti strateginį Starąją
,A
Russą, kuris randasi____
140
^tas! kitas svar____
___ — VisuoBiznieriai skelbkitės Darbininkų Radio programo- įteįkti tiktai tie, kurie te
• Žinomas čiužikas Ig- ____
Boston, Mass.
myliu
į
pietus
nuo
Lė
ni
n
bias
pozicijas
šiaun
a
^
ar
^'n
j
en
^
g
SgŲgumn
komi
si
joPriduokite
arba prisiųskite skelbimus, sveikinimus ^urj vieną porą. Kaliošai
naits, kuris laikomas vie
, J
niame fronte. *
.
rnierius John F... Stokes ir įvairius pranešimus.šiuo adresu: Darbininkų Radio, bus pardavinėjami irgi
nu geriausiųjų čiuožikų grado.
Pabaltijy, dabar gyvena Raudonieji sako, kad So- Kautynėse žuvo 12,000 praneša, kad paskirta 16 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel, SOUth Bos- tiems, kurie jų visai nettlVilniuje.
vietų jėgos apsupo ir su- vokiečių. '■
,:f'-policininkų,' < kurie užims ton 2680 arba NORwood M49.
ri.
'ii q

Darbininkų Radio Programa sstaa. “

1

Pataria Kaip Kovoti
Su Parazitais

IViliuos ZISIOS
Seimelis Užsibaigė Koncertu Ir
Netikru Teismu
Lawrence, Mass. — Pe
reitą sekmadienį, vasario
22 d. Naujosios Anglijos
Lietuvių Katalikų Seime
lis užsibaigė gražiu ir turi
ningu koncertu ir netikru
teismu (mock trial).

• Per Kauno radiją D-ras
Matukas “Sveikatos Pata
rėjo’ skyriuje daug kartų
aiškino
klausytojams,
kaip reikia naikinti para
zitus, pasigaminant namie
dezinfekcijos skysčių. Ma
tomai, šis klausimas Lie
tuje yra itin aktualus.
Kaip iš spaudos sužinome,
ryšium su dėmėtosios šil
tinės epidemija Lietuvoje
laikinai sančios uždarytos
net bažnyčios. Ta liga ypač
siaučianti rytinėse
Lietuvos ir Latvijos daly
se. Tačiau dabar, šalčiams
užėjus ir iškritus daugiau
sniego tikimasi, kad epi
demija sumažėsianti.

Užmušta 14,000
Raudonųjų
Berlynas, vas. 26 — Iš
Berlyno praneša, kad per
pastarąsias keturias sa
vaites kautynėse Staraja
Russa apylinkėje užmuš
ta daugiau kai 14,000 rusų
kareivių ir kelius kartus
tiek sužeista.
Vokiečiai sako, kad jie
atmušė 387 stiprias Sovie
tų raudonųjų atakas, ir
padarę keletą sėkmingų
puolimų.

Kaltinimo aktas buvo
paruoštas iš adv. S. Gaba
liausko referato, kurį jis
skaitė Seimelio posėdyj.
Nors teismo eiga prijuoki
no publiką, ypač klausinė
jant liudininkus ir kalti
namuosius, bet kaltinaja
Programa prasidėjo 6 me akte iškelti kaltinimai
vai. vakare įžangine kal nebuvo kaip reikia išplėsti
bele, kurią pasakė šeimi ir išaiškinti. Tai įvyko gal
ninkas, kleb. kun. P. Ju būti todėl, kad buvo per
ras. Parapijos choras, miš daug kaltinimų ir nebuvo 46,143 Gauna Senatvės
rus ir vyrų, vadovaujant galimybės
juos
visus
PašdN
muzikui Povilui Sakui, smulkmeniškai išnagrinė
sudainavo keletą gražių ti.
dainų. Reikia pažymėti, Todėl teisėjai (jury) ap Naujoje Anglijoje 46,143
kad chorų dainavimas tik kaltino tik vienu kaltini žmonės gauna iš Federa
rai buvo gražus, harmo mu, būtent, dėl neturėji lės valdžios senatvės pen
siją. Sočiai Security tary
ningas.
mo aiškaus supratimo bos regionalis direktorius
Koncerto programai pa spaudos, ir tai tik vieną praneša, kad kas mėnuo
sibaigus, prasidėjo netik kaltinamąjį. Dėl kitų kal išmoka apie $869,430.
ras teismas (mock trial). tinimų kaltinamuosius iš
Teisiamas buvo “Pasyvu teisino.
Naciy Agentai Buvę
sis Sabotažas”. Kaltina Visos dienos ir vakaro
Normandie Laive
muosius atstovavo prof. P. programa buvo tikrai rū
Galinis ir p. Julė Jakavo pestingai paruošta. Kun.
nytė.
Skundėjais buvo P. Juras su savo pagelbi- VVashington, D. C., vas.
adv. Stasys Gabaliauskas ninkais labai daug pasi 26 — Kongresmanas Dickiš Cleveland, Ohio ir adv. darbavo, ir nemažai pini- stein iš New Yorko sako,
Juozas Cunys iš W. Rox- giškai aukojo, kad tik Sei kad Normandie laive, ka
būtų naudingas da jis užsidegė New Yorko
bury; gynėjai — adv. Ben melis
jaminas Sykes iš Norwoo- Naujosios Anglijos visuo uoste, vas. 9 d., dirbę 30
do, ir p. Antanas F. Knei menei.
“nacių agentų”. Jis sako,
žys iš Norwoodo. Teisėju Dalyviai pareiškė viešai kad tai buvęs “sabotažas
buvo p. Juozas B. Laučka ir asmeniai Seimelio ruo su tikslu jį sunaikinti”.
iš Brooklyn, N. Y. Liudi šėjams, kad jeigu ir nieko
ninkai buvo pp. T. Ver- daugiau nebūtų buvę, tai
Nuskandino Britų Tankerį
siackas iš Lowell, L. Šven- vien dėl Seimelyj skaitytų
čionienė, R. Cook, B. Sin- referatų ir kalbų, ypač San Juan, Puerto Rico,
kevičienė, J. Andriukaitis; adv. S. Gabaliausko, buvo vas. 26 — Vakar priešo
P. Alosky, C. Remėitrš Ir verta atvažiuoti ir praleis- submarinas
nuskandino
kiti iš Lawrence. Jury su- ti dieną,
Britų tankerį 5685-tonų 75
darė vietiniai ir iš kitų ko- Seimelis nuoširdžiai dė- mylios į pietus nuo Puerto
lonijų vyrai ir moterys,
kojo kleb. kun. P. Jurui
ir
,
v
“iRico. Keturi jūrininkai,
kurių pirmininku buvo p. JO pagelbimnkams uz Sei-^k^t ir kapitoną( žuJ. Versiackas. Teismo mėlio suruošimą. Lai Die- ivo.
tvarkdario pareigas ėjo vulis jiems atlygina už jų
p. Antanas Peldžius iš darbą ir aukas visuomeBrocktono.
nės gerovei.
Dalyvis. Identifikacijos Programa

Beveik Pabaigta

SUSIDAUŽĖ GATVEKARIS

Valdžios identifikacijos
programa ateiviams prie
šingųjų tautų jau užbaig
Sužeista 45 Žmonės
ta 8 vakarinėse valstybėse
Newton, Mass. — Boston vės surinkusios Latvijoje ir su vasario 28 d., baigsis
Elevated kompanijos gat- beveik 200,000 parašų po visoje šalyje
vekaris, vasario 25 d. nu laišku, kuriuo nušviečia-! Pamainyti patvarkymai
šoko nuo bėgių prie kam ma latvių tautos gyveni- paaiškina, kad tik ateiviai
po
Park ir
Tremont mas bolševikų okupacijos vokiškos, itališkos ir japoŠis laiškas esąs niškos kilmės privalo pra
Streets, trenkė į telegrafo metu.
stulpą ir apvirto. Sužeista skirtas Amerikos Jungti- syti indentifikacijos dūdi
32 žmonės ir 13 pritrenkė. nėse Valstybėse gyvenan- jiml4- Ateiviai, kurie užsiPolicija ir kompanijos vir-! tiems latviams. Laiško au- registravo 1940 m., kaipo
•šinjnkai tol kas negali iš- toreS buvusios nu vykusios
aiškinti priežastį šios ka-l
tastrofos. Vedimas tyrijį Berlyn^\kUr
Vengrijos impen,os. nekusios ,bet nepasakyta — privalo registruotis, jeigu
nejimas.
kam. Ar laiškas į Ameriką ištikro jie ne vokiečiai,
• “Deutsche Zeitung im pasiųstas, irgi nieko nėra- italai arba japonai. Bet,
jeigu, jie klaidingai užsi
Ostland” rašo. kad dvi lat- soma.
registravo kaip vokiečiai,
italai arba japonai kada
DRAUGE DARBININKE,
užsiregistravo pagal Atei
vių Registracijos Akto iš
platink du syk savaitinį laikraštį
1940 m., abejodami apie
stovį, dėlei visokių
“Darbininką”
permainų Europoje, jie
Jis yra tikras tavo draugas
turi registruotis — to
T rokšti laimės ir teisybės — skaityk
kiems asmenims nereikia
registruotis jeigu Teisin
“DARBININKĄ”
gumo Departamentas jau
pilietybės stovį
“Darbininkas” metamskainuoja $4.00
rekorduose. Visi toki
Pusei metų ...................
$2.00
atsitikimai bus pilnai išty
Imant sykį į savaitę metams........ $2.00
rinėti ir kada ateivio tei
Pusei metų ........................
$1.00
singa pilietybė nustatyta,
rekordai bus pataisyti.
Čekius ar money orderius siųskite:
Diskusuodamas identifi
kacijos programą, Genera
“DARBININKAS”
linis Prokuroras Francis
366 VVest Broadvvay,
South Boston, Mass,
paaiškino — kad,
Tga; nors.^jo|rama £rą

u

Amerikos kariuomenės būriai, kurie atvyko į Šiaurės Airiją, links
mai sutikti tos srities gyventojų. Juos lydėjo vaikai ir moterys ir džiau
gėsi matydami Dėdės Šamo karius, kurie atvyko juos apginti nuo priešo.
nauja ir svarbi dalis Ame
rikos apsaugos darbo”, ateiviai priešingųjų tautų
nebus nei persekiojami
nei įtariami. Identifikaci
jos programa, jis sako, —
apsaugos nuo neteisybių
ir nuo persekiojimo asme
nis, kurie ne savo kalte,
tapo “ateiviai - priešai”.
Taipgi, pačiu būdu, Tei
singumo Departamentas
ant toliaus sulaikys atei
vius - priešus, su blogais
norais, nuo peržengimo
mūsų įstatymų”.

Generalinis Prokuroras
įspėja žmones, kad atei
viai neprivalo būti perse
kiojami todėl, kad jie yra
ateiviai, ir jis pareiškia,
kad Federalinis Investigacijos Biuras, ir kiti Teisin
gumo Departamento sky
riai, lig šiol apsiveikė su
špionažo, sabotažo ir pen
ktos kolonos problemoms,
kaip tik jos pasirodė ir ant
toliaus pasirengę taip da
ryti.
“Noriu pabrėžti”, jis sa
ko, “kad persekiojimas ateivių — ekonominis ir
socialinis — gali būti dvipusinis kardas. Tokis per
sekiojimas gali lengvai
pastumti žmones, kurie
dabar lojalūs, į penktos
kolonos veikimus.
“Taipgi
atsiminkime,
kad dauguma taip vadina
mų ateivių - priešų — kaip
ir daug iš mūsų tėvų — at
važiavo čion dėl panašių
priežaščių — nepasiduoti
persekiojimams;
gėrėtis
demokratijos
privilegi
joms ir pareigomis; auklė
ti savo vaikus laisvame
pasaulyje. Šie žmones yra
lojalūs savo idealams ir
lojalūs mūsų valdžios for
mai. Raginkime, o ne atstumkime tą lojališkumą.
Mums rūpi ką žmogus vei
kia, ne koks jis”.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
niausią laikraščių infor
Vokiečių Kapai
Gedimino Kalne macijų santraukos. Per

• Nuo 1942 m. pradžios
Vilniuje rengiamasi atida
ryti vidurinę daržininkys
tės ir sodininkystės moky
klą. Į mokyklą bus priima
mi jaunuoliai ir jaunuolės
nuo 16 iki 22 metų am
žiaus, baigę žemesniąją
žemės ūkio mokyklą arba
tris gimnazijos klases ar
ba sodininkystės mokyk
lą Fredoje. Mokslas truks
3 metus. Išklausius kursą,
numatyta vienerių metų
praktika. Po to mokiniai
galės laikyti kvotimus,
kuriuos išlaikę gaus sodi
ninkystės ir* daržininkys
tės techniko diplomą. Ne
pasiturintiems mokiniams
numatyta suteikti ątipendiją.
Vilniuje
veikiančiame
suaugusiųjų švietimo ins
titute mokosi apie 1,000
žmonių Veikia tokie skyriai. administracijos, bendrojo lavinimosi, knygve
dybos, mašinraščio, pre
kybos mokslo ir techni
kos. Netrukus manoma
pradėti laikyti paskaitas
iš žemės ūkio ir namų ruo
šos srities. Institute dėsto
34 mokytojai.

Kauno ir Vilniaus radijus
• “Deutsche Zeitung im atsišaukiama į gyventojus
Ostland” praneša, kad ir raginama aukoti vokieTelšiuose prie parapijinės čių kariams kailinius ir kibažnyčios, Gedimino kai- tokius šiltus rūbus.
ne, būsiančios įrengtos ka---------------pinės vokiečių kariams, • “Deutsche Zeitung im
žuvusiems kare prieš So Ostland” kviečia ūkinin
vietų Rusiją. Telšių aps kus “laisvai aukoti vokie
krityje esą palaidota 260 čių kariuomenei”. Zarasų
vokiečių karių.
apskrities ūkininkai sunešę 460 kg. vilnos, 1221 po
i Užgrobė
rą pirštinių, 532 poras koLietuvos Radio jinių, 40 šalikų ir 1,150 kg.
verpalų. Alytaus apskritis
• Vilniaus ir Kauno ra ir Simno valsčius “paau
diofonus perėmusi Vokie kojo didelius gyvulių ir
tijos bendrovė, nustatinė paukščių kiekius”.
ja ir programas. Ryšium
su tuo Kauno ir Vilniaus
• ‘Deutsche Zeitung im
radiofonai labai dažnai
Ostland” aprašinėja, kaip
RAŠYTOJO ŽODIS
prijungiami prie Vokieti
buvo
įvestas
į
pareigas
jos radijų stoččių. Progra
mos dalių lietuvių kalba naujai sudarytos Panevė Aklas rašytojas Jonas Miltopasiliko visai nedaug. Pa žio apygardos vokiečių ko nas su savo trečiąja žmona la
staruoju laiku Kauno ra misaras Neum. Pareigų bai blogai sugyveno. Lordas
dijas nebeperduoda nei perėmime dalyvavęs gene Bussinghamas vieną dieną jam
pamaldų iš Kauno Arkika ralinis vokiečių komisaras sako: “Jūs žmona yra tikra rovon Renteln,, žė”. Rašytojas atsakė: “Iš spal
tedros. Jos buvo perduo Lietuvoje
kuris,
tarp
kita
ko, pareiš vos aš negaliu pažinti, nes esu
tos tik Kalėdų pirmąją
dieną. Kartą į savaitę per kęs: “Kaip ir vokiečių ka aklas, bet iš spyglių jaučiu, jog
skaitomos aktualijos iš riuomenė, taip ir vokiečių Tamsta sakai tiesą
Lietuvos gyvenimo, daž- civilinė administracija atėjo į kraštą kaipo išlais• “Mainos rūbas margo Vintoja - Pagal fiurerio
svieto”. Prezidentas Roo- įsakymą, “apygardų koseveltas
vienoje
savo nusarai turį veikti kaip
kalboje pareiškė, kad pa- gyventojų draugai ir pa
saulis yra permažas duoti tarėjai Sekant fiurerio
gyvenimui vietos Hitle- logika išeina., kad anais
riui ir Dievui. Toliau tęsė laikais Rusijos caro žanprezidentas, kad mūsų tik- daras su nagaika rankoj
sias sunaikinti militariz- taiP_ pat buvo lietuvių “pamą... sugrąžinti kalbos tarėjas ir draugas”,
laisvę, tikybos laisvę...
Spaudos žiniomis, KauKadangi Amerika šiuo
GERIAUSIUS
u no
momentu yra kaip ir kariuu priemiesčio
sancų j PERMANĖNT WAVE
nėj sąjungoj su Sovietų gyventojas Juozas SvagzRusija prieš

nacių Hitle-

bavo

sunklal

rizmą, tai ir jiems šios pažeistas netoli nuo savo

reigos galioja. Ką apie tai "a“V: Kv,ota. ParodzluslkomunUtai?! Jie sakyda- kad,J« revolverio suviu suvo,
kad iš Sovietinės Rusi-;Zfclde WW*amas asvalstybės —

GALITE GAUTI U2 JŪSŲ
PINIGUS

CASPER'S BEAUTY SALON
83 L ST,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 4845

Aštuonios
California, Oregon, Wa- jos Dievas išvytas. Turmuo'_______________
shington, Nevada, Arizo būt rengėsi priimti vietoj
ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI
na, Montana, Utah ir Ida- Dievo Hitlerį. Bet kada
ho — užbaigė identifikaci šiandien Hitleris vejamas
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
jos programą. Kitose vals iš Sovietijos, tai automa
tybėse, šeštadienis, vasa tiškai Dievas užima savo jau įsigyk labai naudingą knygą__"VALGIŲ
rio 28 d., bus paskutinė vietą. Įdomu ar komunis- GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be
diena. Ateiviai - priešai, tai pradės eiti į senas baž to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
kurie nepadavė aplikaci nyčias, ar pradės statyti gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
jas identifikacijos lidiji- naujas. Jie sakydavo, kad'puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su ptisiuntimu —
mams į apribotą laiką, bus ‘religija, tai nuodai”, o da- $į ig Užsakymus su money orderiu siųskite;
sunkiai baudžiami, juos bar rengiasi gerti patys.
'Darbininkas"
bus galima suimti ir sulai Priežodis sako: “nespiauk
So. Boston, Mass.
kyti per yisįųlęąro Iaiką.^ į vandeųį, teiks atsigerti”.! 366 W. Broadway,
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(THE WORKER>
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
---------by----------

Religijos Sparnai

Švelniasielis rašytojas anykš- “Kodėl taip padarei?”
j tėnas Jonas Biliūnas, jaunystės
Mokinys, nuleidęs akis, atsa
dienose buvęs šaltas ir net prie kė:
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
šingas religijai, vėliau supranta
“Aš norėjau .kad tas, kas šiEntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
savo klaidą, gailisi ir džiovas tam suole kitąmet sėdės, mane
Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
slopinamas laiške savo motinai'atsimintų”,
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
rašo šitokius žodžius: “Gulėda- Žmogaus prigimtis trokšta,
PRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
mas, Mamyt, ilgą laiką patale' kad ji nebūtų užmiršta, panieDomestic yearly ...................... $4.00 Amerikoje metams ....................... $4.00 Į
daug skaitau ir mistiju. Ir per- kinta, gyvenimo nutrinta. AlbuDomestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams ... $2.00
Foreign yearly
........................ $5.00 Užsieny metams ........................... $5.00
sitikrinau,
kad brangiausias muose, atminimų dovanose, paForeign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
daiktas žmogui yra tikėjimas”.! minklų ir kapinių kryžių įrašuoDARBININKAS
šventa teisybė — tikėjimas y- se, jubiliejiniuose pastatuose
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
ra brangiausias žmogaus tur nejučiom išreiškiamas žmogaus
Telephone SOUth Boston 2680
tas. Tai deimantas, kurio pro sielos gelmėse glūdįs amžinyPUOŠNUS ABAZAS — Kada Jungtinėse Valstybėse pajusta trūkumas
tingas žmogus už jokius pini- bės ilgesys. Net ir netikintis
cukraus, tai visu greitumu griebtasi padidinti jo žaliavos gamyba. Štai
gus niekam nenorėtų parduoti. N i č ė, visą gyvenimą kovojęs
vaizdas parodo atvežtą didžiuliais traktoriais lodą cukrinės žaliavos CleReligija yra žmogaus santy su tikėjimu, parašė kūrinį “Viwiston, Fla.
kis su Dievu, moksliškas ryšys, dunakty”, kur rašo: “Tačiau
Bolševikai nusiskundžia, kad Amerika neduoda
rišąs žmogų su pasaulio Kūrė- kiekvienas
džiaugsmas nori
užtektinai pagalbos savo “talkininkei” Sovietų Sąjun
ju Dievu. Religija duoda žmo amžinybės, nori gilios, gilias
gai, kuri turinti 2000 mylių karo frontą ir be to dar gi
gui sparnus, kuriais jis gali pa amžinybės’
Šv. Vyskupo Au
sikelti viršum pilkosios žemės gustino žodžiai “Sutvėrei mus,
užpulta, taigi negalinti pakankamai karo reikmenų
ir skristi į skaisčiąją gyvenimo Dieve, sau ir nerami mūsų šir
Saulę — Dievą.
dis, kol atsilsės Tavyje” visada
visko prisigaminti. Tad duokite mums ko daugiausia I
Religija, aišku, reikalinga ir mus žadins siekti pastovaus,
amžino gyvenimo”.
amunicijos ir lėktuvų. Reikia, girdi, susiprasti ir su
vyro ir moters gyvenimui
Tik ką praėjo vasario 16 tai mažmožis, keli centai. katalikiškųjų organizaci 1. Religija atskleidžia gyveni Religija yra tiltas, kuris per
tartiniau prieš bendrą priešą kovoti.
Oi ta geraširdė Amerika, kas jos neišnaudoja! An i d. — Lietuvos Laisvės ir Ne! Nemažmožis. Jei mili jų vėliava. Ne tik stovėti, mo prasmę. Žmogus gyvena, kelia žmogų į amžinybės rū
pa- jonas lietuvių kasdien po bet ir dirbti katalikiškąjį dirba, kruta, vargsta. Kartais į mus, į amžinąją laimę, dėl ku
glija rėkia — duok! Australija taip pat. Pavergtosios Nepriklausomybės
šalys tik į Ameriką žiūri: vienos, kad gelbėtų nuo Hit- ! skelbimo dienos paminė dešimt ar dvidešimt centų ir lietuviškąjį darbą. Mes jo galvą užklysta tokios min rios gyvena, dirba ir vargsta
jimas. Visose lietuvių ko- atitrauks nuo savo gomu negalime tenkintis tik nuo tys: Kam aš gyvenu, vargstu, protingoji būtybė žmogus.
lerio, kitos - nuo “talkininko” Stalino Tiek(prašymų I
“~dl“ną“ ’£££ rio lepinimo ir tuos pini priešų gynimosi taktika,
4. Religija — dorinio gyveni
ir reikalavimų, kad Dede Šamas nustebęs dairosi, iš įr
lietuviai kurių gus skirs krašto gynimo bet mes turime užkariauti koks mano gyvenimo tikslas, ar mo pagrindai. Iš religijos iš
su mirtimi viskas ir pasibaigia?
kur čia tiek giminių ir “talkininkų” atsirado? Greta
reikalams, tai per gavė naujus plotus, kurie yra Gyvenimo prasmės klausimas plaukia gyvenimo tvarkos dėsgerasirdystes Dėdė Šamas turi dar vieną labai malonų į įg km~įog jie yra atsivežę nios laiką — susidarys ne Bažnyčios priešų rankose. kaip koks įkyrus kirminas
dorinės pareigos. Religija
ypatumą, kurio tarp kitų kraštų valdovų bei diplomą- lietuviškąjį kraują, jaut vienas tūkstantis dolerių. Mes tai padarysime, kai graužia žmogaus dvasią, kanki- uždeda tam tikras pareigas, lietų kaip ir nesimato. Tai džentelmoniškumas. Gražus I riai prisiminė savo brolių Šalia to, mes parodysime, senas vynas bus perpiltas na tol, kol suranda teisingą iri
tvarkyli savo gyvenimą,
tai ir kilnus dalykas, bet jis labai varžo: liepia atsimin- Į kančias ir prisiekė padėti kad laisvę labiau mylime, į naujus indus, kai vidur aiškų atsakymą. Viena tik reli-;
teisingumą santykiuoti gerą ir pamiršti blogą. Ir Dėdė Šamas, džentelmoniš- Lietuvai atsikelti laisvam negu bokalą alaus ar ciga amžių auksas bus perlie gija tepajėgia išnarplioti žmo- 86 su kitais asmenimis. V isą šį
kūmo ir politinių aplinkybių varžomas, užsimerkia ir Į ir nepriklausomam gyve- rečių pakelį. Tokiais savo tas ir pakeistas į naujas gų iš tų abejonių, ji viena aiš- dorinį gyvenimą pagrindžia ir
prisiverčia pamiršti, kad ta “geroji talkininkė”, Sovie- nimui. Lietuvos nepriklau darbais ne tik prisidėsime vertybes. Taigi, gyvena kiai, griežtai ir įtikinančiai pa-, sustiprina religija.
tų Sąjunga, ne taip jau seniai yra buvusi ir Hitlerio i somybės ir laisvės šventė- prie krašto reikalų gyni masis momentas reikalau sako ,kad visi žmogaus žemės’ Religija yra doros pamatai,
talkininkė. Toj rolėj ji puolė parblokštą Lenkiją (iš j® Jungtinių Amerikos mo, bet taip pat ir dvasioj ja naujos dvasios žmonių žingsniai turi būti nukreipti Panaikinus religiją, atmetus jos
užnugario) ir mažytę Suomiją, už ką Dėdės Šamo pi-1 a Y
ie ^viai drąsiai sutvirtėsime. Juk karo ir moderniškų priemonių, dangaus linkme, į Dievą, kad reikšmę gyvenime, susvyruoja
patrankoms staugiant rei jei mes nenorime eiti už vargingoji žemės kelionė yra ir doros rūmai. Bolševikiškosios
liečiai nesurado žodžių tinkamai sovietus pasmerkti. Įir a ^irai^asaue 1- - r t
Toliau, pavergtojoj Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj So- L.
amerikiečiai ne! kia ne tik moderniškų lai pakalyje, bet vis žengti tik žaibo greitumu pravažiuoja Rusijos gyvenimas parodė, kad
vų, gerų bombonešių, bet pirmyn ir pirmyn. Tai mes
vieni šalti viršininkų įsakymai,
vietų Sąjunga pridirbo daug žiauresnių darbų negu leisime jums skursti ir žū_ taip pat ir valingų stiprių i galėsime padaryti, jei bū- mas kelio ruožas, kuris įveda
keleivį į gražų, laimingą dai komisarų guminės lazdos ir švi
pereito šimtmečio pabaigoj turkų baši-buzukai pa-1 tį vergijoj/ Nesvarbu, kad ir energingos dvasios žmo sime labiau ir gyviau cen
no kulkos nepajėgia palaikyti
gaus miestą.
vergtojoj Armėnijoj, Bulgarijoj ir Serbijoj. Tuomet I kova
ir baisi — per- nių, kurie įstengtų viso tralizuoti. Todėl savaime 2. Religija stiprina vyrą ir doro, tvarkingo ir gražaus žmoanglų žodyne atsirado naujas turkų apibūdinimas: galė tikriausiai mūsų bus. kiausius karo baisumus prašosi išvada, kad mes moterį gyvenimo kovoj. Vysk.‘nių gyvenimo
unspeakable turk (turkas, kurio žiaurumams atvaiz- Pavergtas brolau, mes pakelti. O susivaldymas, turime darniau ir labiau Antanas Baranauskas, gražiai Religija yra saulė, į kurią visi
duoti nėra tinkamo žodžio).
ginsime tave ir neleisime aukos dvasia, atsižadėji kooperuoti su ALRK Fe- aprašęs negailestingų kirvių iš vyrai galvas kelia. Religija pa
Pats Dėdė Šamas jau turi du frontu: viens Atlan- laisvės žiedą, lyg žalią rū- mas tokių dalykų, kurie ’deracija, kurios gyvumas kirstąjį Anykščių šilelį, 1852 m. rodo gyvenimo prasmę, duoda
tike, 3000—4000 mylių ilgio (Airija ir Islandija); kits tą, piktai kojai mirtinai nebūtinai mums reikalin ir efektyvumas dar labiau mokėsi Rumšiškėse (prie Kau jėgos atkaklioj gyvenimo ko
gi, kaip tik geriausiai pa pasireikš konkrečiais dar no) mokykloj. Dar jaunutis, voj, patenkina amžinybės ir lai
Pacifike - Filipinuose 6000 mylių tolio. Jo kareiviai numint.
žūva jūrose ir ant žemės. Kai kurios dalys beveik visai Amerikos lietuviai prie dės sustiprėti dvasia, kuri bais, kai su ja palaikys ves 17 metų jaunuolis, atskir- mės troškulį, pagrendžia ir stiatkirstos nuo paspirties bazių. Japonija ko ne visu
vasario 16 dieną aukš- žmogui duos galimybę he- tamprius ryšius paskirus tas toli nuo savųjų, nuo gimti- prina doros rūmus. Atsimintini
šimtamilijoninės tautos pajėgumu žūtbūtingai siekia šįay paminėtą rezoliuciją. roiškai pažvelgti į baisiau asmenys ir parapijinės or nės pušynų, vargo ir vienatvės visada mūsų didžiojo moksliAmerikos kariuomenę ir laivyną sunaikinti. Tokiojk.aiP
Pra 1S ai
sias karo audras ir sunke ganizacijos. Bus galingas, kankinamas rašo namiškiams ninko prof. St. Šalkauskio žonybes. ■
stiprus ir patvarus fron laišką: “Kai niekas nebepade- diinj.-. “Religija yra gyvenimo
padėty tai jau tikrai pateisintina pagalbos reikalauti.
Su nepaprasta energija tas išlaikyti tai ką turime da, apsipylęs ašaromis, puolu viršūnė, į kurią turi stiebtis inTad Dėdė Šamas džentelmeniškai prašo savo “talki-,
įr nepriklaulsomy- Lietuvos laisvės ir nepri ir atgauti tas pozicijas,
ant kelių, šaukiuosi Aukščiau- sos kitos gyvenimo sritys”.

Prasta "Talkininkė''

Ar Pakęsi, Kad Tavo Tėvynė Kančiose Paliktų?

h^sau^kitiems I Lietuv'« rezoliucija. - Gavėnios metu lietuvis atsisakonuo tydalykų, kurie nereikalingi jo gyvenimui ir aukoja krašto gynimo reikalams. - Reikalas ištiesti frontą

sunkį

ninkę” nors kiek pademonstruoti Mandžiūrijoj ir duo- bgs (tokiu mūsų noru nie- klausomybės priešai dirba kurias esame apleidę, ar
siojo Viešpaties ir jis man visa
ti orlaiviams bazių Vladivostoke ar kituose Sibiro uos- kas neabejoja), tai pir- ir skleidžia įvairius šmeiž- visai nebuvome užkariavę. dos padeda”. Ar šitie jautrūs
tuose. “Talkininkė” apsimeta nenugirdusi, o bet gi miausia turime viską da- tus ir melus. Prieš melus: Vietos organizacijos, ne žodžiai nėra gražus pavyzdys
savo ruožtu ne tai kad prašo, bet griežtai reikalauja: ryti, visą save aukoti turime atsakyti i° ’a. Tri- turinčios ryšių su Federa- tiems jaunuoliams, kurie, pa
pagalbos.
Jungtinių Amerikos Vals- gubai daugiau turime mes cija, įsiliejusios į jos fron- glostyti šiurkštesnės gyvenimo
Rusų kalboj yra nesiduodas į kitas kalbas išver- tybių pergalei. Jungtinių dirbti ir pasišvęsti, negu tą, galės gyviau pajusti rankos, nuliūsta, keikia savo li
čiamas žodis — nachalas. (Ne tai akyplėša, ne tai be- Amerikos Valstybių lai- mūsų priešai, kurie savo gyvenamąjį
momentą, kimą, gimdytojus ir užgeso šir
gėdis, verčiau viens ir kits kartu — ir to dar permaža). mėjimas atneš ir mūsų tė- melais
pakerta žmonių rasti naujų priemonių ir dy ugnį kovoti ir grumtis su
moralę
ir
gyvą atsparumą būdų sustiprinti savo vei- gyvenimu ?
Dėdei Šamui jis nežinomas. Gaila. Bent juo galėtų už VU kraštui laisvę ir kultūtokią “talkininkystę” nors kiek atsilyginti.
K.
gyvenimą. Tat^ lai įvairiausiems pavojams. Į klą už geresnį ir gražesnį Religinis gyvenimas gajina
kas pamiršti asmeniskus
Visi taurūs ir garbingi j gyvenimą.
kilnesnio būvio mintis uždega
patogumus
lietuviai turi šiandien į i Nepamirškime, kad tvir ir stiprina jaunuolį tolimes
Dabar išmušė valanda,
ti k rovę pažiūrėti per
tas, galingas ir veiklus niems žygiams. Įžiebti kaitrią
kada savo asmeniškus
baltus, bet ne per spal katalikų frontas ne tik religinio gyvenimo ugnį yra di
interesus turime pamir
vuotus akinius, jie turi daug kuo galės prisidėti džioji jaunųjų asmenų auklėto
šti, kad apgintumėm Akovoti. Žinoma, kai pa prie Jungtinių Amerikos jų pareiga. Tai atsimenant, lie
merikos garbingą lais
dėtis rimta, reikia turė Valstybių krašto apgy ka suprantami ir Čekoslovaki
vės vėliavą ir duotumėm
ti nemaža drąsos, kad nimo reikalų, bet taip jos valstybės kūrėjo, ilgamečio
progos pavergtiesiems
atmerktumėm akis ir pat padės pavergtai Lie jos prezidento Masaryko žo
nusikratyti
vergijos
jas nuolat laikytum at tuvai numesti vergijos džiai: “Esu tvirto vaikų religi
pančių, kurie slegia ir
merktas.
nio auklėjimo šalininkas. Mums
pančius nuo jos rankų.
vargina žmonių kultūri Bet tos drąsos reikia ras Tat, mielas, tavęs su Ko- reikia tikėjimo, meilės ir vilties
nį ir ekonominį gyveni ti, nes nenoras pamatyti stu - Aleksandravičiumi mokytojų. Aš tikiu į religijos
mą.
tikrovę dar labiau padi klausiu:
ateitį”.
c
3. Religija patenkina amžiny
Kada eina kova tarp lai dint; blogybes ir padarytų —O lietuvi, argi tau krūtinėj
svės ir vergijos, tarp tie jų pašalinimą negalimą; Neatbunda laisvė ištrokšta? bės ir laimės troškulį. Vienoj
mokykloj mokinys peiliu iš
sos ir melo, kiekvienas lie kas blogybes pastebi, tas Ar pakęsi, kad tavo tėvynė
tuvis turi būti gerai apsi tuo pačiu suranda ir prie Taip kančiose liktų apleista?. pjaustė suole savo inicijalus
Girdžiu reikšmingą at (vardo ir pavardės pirmąsias
ginklavęs tiesos, meilės ir mones padėčiai gerinti.
pasišventimo ginklais. ADaug lengviau ir geriau sakymą:
raides). Mokytojas, tai pama
tėjo gavėnios laikas — galima pastebėti įvairiau — Ne! Ne! Aš viską dary tęs, rūsčiai jį paklausė:
Kristaus kančios ir mūsų si pavojai ir rasti priemo siu, kad Jungtinės Ameri
atgailos metas. Geriausia nių tiems pavojams pra kos Valstybės laimėtų ir rono šventė. Tą dieną su
yra proga susilaikyti nuc šalinti, kai žmogus nėra triumfuotų žmoniškumas didesne energija kreipki
alaus bokalo, cigarečių pa vienas, kai yra keli susi ir mano pavergti broliai mės į šventąjį Kazimierą
Daug kariškių iš armijos pereina dabartiniu laiku kelio ir tuos sutaupytus būrę į krūvą. Iš čia plau būtų išlaisvinti iš okupuo kad ir Jis užtartų pas Die
į oro laivyno tarnybą. Štai ir šis karininkas William centus paskirti Jungtinių kia organizuotumo reikš tų.
vą Lietuvos reikalus.
Uhler iš Baltimore, Md., perėjo skrajojančius kadetus Amerikos Valstybių kare mė. Todėl savaime aišku, Greit ateina Šv. Kazi
ALRK Federacijos
ir dabar darbuojasi Perrin Pield, Sherman, Tex.
Sek reter tįstas.
reikalams. Pasakysi, kad kad mes turime stovėti po miero diena, Lietuvos pat-
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Belisario Porras Jr.. who has
been Minister to both Spam
and Portugal from Panama, ai

rives in New York en route u
native land to assume new.
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Raportas Tautai III
f Sis yra trečias iš serijos dauginę 15% nuo rugsėjo mėn.,
trijų straipsnių, kurie apima 1939 m., kas reiškia, “kad disvarbiausius punktus Rapor- džioji masė žmonių turės pa
to Tautai, raportas apie apsi- švęsti vienos dienos algą iš
gynimo pastangų progresą, kiekvienos septynių dienų inpagamintas Faktų ir Skaitli- flacijai”.
nių Ofiso pagal prezidento
Prekių Administracijos OfiRoosevelto prašymą.)
sas vartoja informalius kontroNors prieš Jung. Valstybių
būdus. Gruodžio mėn., šios
visuomenę stovi sumažinimai kontrolės padengia 35% pilnos
visokių reikmenų ligi karo pa-ivert^s urmu tavorų. Nuo rugbaigos, minimumo reikalavimaiįs®J°
1939 m. nekontrovalgio, drabužių ir pastogių l*110!08 prekės pakilo trecią dalį
negu kontroliuotos
bus pakankamai. Taip sako Ra daugiau
portas Tautai išleistas Ofiso prekės.
Civilio Apsigynimo Ofisas
Faktų ir Skaitlinių direkto
riaus, Archibald MacLeish. Ra surinko štabą ekspertų apsau
portas pagamintas pagal prezi gai nuo oro užpuolimų. Jis pa
siuntė dvi misijas į Angliją. Iš
dento Roosevelto prašymą.
Paskutinių dviejų metų der- leido 58 brošiūras ir rankveTins ir gyvulių išdirbystės pro-' džius apie visuomenės apsaugoduktai pasiekė rekordą, kurį J
tjale gruodžio mėn., buvo
numatoma viršyti 1942 m. Iš- j daugiau kaip 6,000 tarybų ir
skyrus cukraus, iš kurio alko-! 3,500,000 savanorių įsirašę,

"HM
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PER SKAUSMUS J LAIMĘ

Sako, kad kas nors viršuj, kad šie trys ‘kudliai’ taip suįdominti žiū
ri. Jie buvo atvežti šunų parodoj New Yorke ir yra Mrs. Amy L. Bason
nuosavybė.

Gedulo šydas, po trumpo penkių mėnesių laiko
tarpio, vėl apdengia mūs Vienuoliją, kai mirties ange
las pasisavina vieną iš mūsų senesniųjų Seselių — Se
serį M. Čiprijoną.
Seselė gimė Lietuvoje, Beznikų parapijoje, Kučinų kaime, Suvalkijoje. Į Ameriką atvyko 1907 metais.
Pagyvenus vienuoliką metų Newark, New Jersey, jau
tė pakvietimą pasiaukoti kilnesniems darbams. Tam
kilniam sielos troškimui įvykdinti, ji stoja į Šv. Kazi
miero Seserų Vienulyną, rugsėjo 28, 1918 metais.
Vienuolinį gyvenimą pamilo ir duoda Aukščiau
siajam pažadą ištęsėti ir būti Jam ištikima Jo Sužiedotine. Savo duotą žodį išlaikė. Ji buvo paprasta, tikra
lietuvaitė. Nuo pat įstojimo į Vienuolyną Ji dirbo na
mų ruošos darbą. Tas pareigas eidama buvo tyli, pa
maldi ir stengdavosi ko geriausiai viską atlikti. Sese
le gražiai pasidarbavo šiose parapijose: Dievo Apvaiz
dos, Chicago; Šv. Antąno, Cicero; Šv. Kazimiero, Chicągo Heights; Šv. Kazimiero, Philadelphia; Worcester,
Mass.; Sfchanton, Pa.; New Philadelphia, Pa.; Nuo 1939
metų Seselė gražiai besidarbuodama Juozapo Marijos
Viloje, Nėwtown, Pa. — nusilpnėjo sveikatoje ir 1941
ihetais grižo į Chieagą. Pasilsėjus ir sustiprėjus, rug
sėjo mėnesį vėl galėjo Stoti į talką Seselėms bendra
darbėms, ir sykiu su važiuojančiomis į Sioux City, Iowa išvyko ten pasidarbtioti. Neilgai buvo skirta Sese
lei ten darbuotis... gruodžio mėnesį sveikata nusilpo
ir vėl grįžo į Chicagą gydytis.
Seselėms ligonę lankant, lig atjausdama, kad die
nos jai jau suskaitytos, Ji dažnai meiliai prašyt
maldų, kad Dievulis Ją greičiau pasiimtų pas S
Žinojo, kad tik Jo globoje tikras poilsis ir amžina
mė tesiranda. Gražiai Jai tinka eilutės iš egzekvij

liauskaš. Visi keturi papasakos
apie įvairius sporto dalykus.
Taigi bus įdomu pasiklausyti.
Komisija sudaro: Adelė Pigatynioliktas metinis “minstrel
Petras Jonytis Elenora
Aušras Vartų Parapija
holis gaminamas karo reika-i Civilė Oro Sargyba iš 90,000
show”, kuris įvyko vasario 12, Kvaraciejutg> Albinas Rakaus
lams, jokio kito valgio sumaži-i patikrintų pilotų, perims visas
buvo gražiausias, sėkmingiau kas, Irena Keršytė, Jonas AnREKOLEKCIJOS
nimo (rationing) dabar nenu- nemilitarines misijas, kurias
sias parapijos istorijoje. Du driuška, ESenora Dagilytė, An
dabar
atlieka armijos ir jūsų
matyta.
......
,
^ią savaitę Aušros \ artų par. tūkstančiai žmonių
pripildė
“Šiuomi atžvilgiu mes būsime skraidytojai, ir atleis juos ko- bažnyčioje sėkmingai eina me Mechanics salę, užėmė visas tanas Gudukas, Kazys Tamo
vieninteli tarp pasaulio kariau vos darbams.
tinės rekolekcijos, kurias veda kėdes, visus kampus, ir turėjo šiūnas, Vincas Montvilis, Anta
nas Leketa, Liudvika Totilaitė,
Per registravimą
daugiau kun. J. Jančius, MIC. žmonės kai kurie ngt stovgti
jančių tautų”, raportas prane
ir pirmininkas Pranas Reinys.
5,000,000 ateivių pereitais me gausiai lankosi ir eina prie
ša.
Sekanti
atsižymėjo
savo
gaKomisija
praneša, kad pusryApribavimas mažiau reikalin tais, “mes žinome kiek ateivių šventų sakramentų.
bumais: Alena Katinaitė, Biru- čiai bus puikūs ir skanūs,
gos civilinės produkcijos, pa yra tarp mūsų, kas jie, kur, ir Šį sekmadienį, kovo 1 dieną,
tė Rupkytė, Elenora Dagiliūtė,
Kasmet paprastai tik vieni
suks apie 20 bilijonų produkci ką jie daro”, raportas išaiški iškilmingai rekolekcijos baig
jos karo reikalams. Fabrikai, na. “Mes žinome, kad 95% jų sis. Tą dieną ypatingai žmonės Albertas Vieraitis, Antanas Le- Vyčiai iškilmingai apvaikščioTikiu, Atpirkėjas gyvas Danguose;
keta, Kazys Tamošiūnas, Juo- ja savg patrono šventę, šiais
kurie gamino taikos laiko ta- >Ta ištikimi, lojalūs gyvento- dėkos Dievui už suteiktas malo
Pas Jį atsilsėsiu pavargus, viliuosi
zas Marcinkus, Danielius ir En- metais kviečia visus, ypatingai
vorus, dabar gamina karo gink-!Jai •
nes ir pasives ypatingam Pane
Aš vilties turėjau, turiu ir turėsiu,
lūs.
i Raportas aprašo
saugius lės švenčiausios globojimui nuo rikas Burdai. Taipgi turime pri- jauhimą apvaikščioti. Kviečia
Jog savo akimis tą laimę regėsiu.
Produkcijos sumažinimai jau prieš - sabotažinius įrengimus karo baisenybių. Dabar yra minti, kad net salė drebėjo kai visus choristus, studentus, soSeselė jau prieš metus ypatingai ruošėsi šiam kil
ir dabar įvesti, kaip radijai, šai- apsaugos pramonėse ir viešųjų karas. Visa mūsų viltis Dievuje. muz. Jonas Čižauskas grojo di- Palietes ir kitus jaunuolius prie
deliais
vargonais,
ir
baigiant
jokios
draugijos
nepriklausan
niam
momentui. Nors skausmų išvarginta, Ji sutiko
suozganizuota prieš Jei Dievas neapsaugos, niekas
dytuvai ir skalbiamos mašinos. naudų,
programą visi žmonės sustoję čius dalyvauti tose iškilmėse mirtį pilnai prisiruošusi ir šeštadienį 9:00 valandą ry
Statybos projektai nereikalingi dviejus metus. Sulyginus su mūsų neišgelbės.
karo reikalams irgi sumažinti. pirmo Pasaulinio Karo meto Todėl šį sekmadienį 2:30 po giedojo Amerikos himną (Na-: išklausyti šv. mišių ir priimti tą, vasario 21 dieną, Seselė Ciprijona — tyliai, ramiai
[šv. Komuniją bendrai su Vy- iškeliavo į Amžinastį Laimę regėti.
Nauja “Karo Gamybos Tary- panašiu periodu, lig šiol buvo pietų tėvai suneš ar atves visus tional Anthem).
■ Po “Minstrel Show’, seni ir čiais, ir draugiškai, šeimyniškai
“Amžiną Atsilsį duok jai Viešpatie, ir amžinoji
ba” įves dar didesnių sumažini- labai mažai sabotažo
savo vaikučius į bažnyčią, čia
dalyvauti pusryčiuose.
šviesa tegu jai šviečia”.
91 valdžios klausimo vieta misijonierius laimins juos, pa jauni linksminosi, šoko.
mų užbaigti perviršį 1941 m.,
Mes
esame
dėkingi
visiems
Tad, jaunime, nesnausk. Se
kada daugiau visokių daiktų Jeng. Valstybėse ir jos pozesi ves Marijos globai ir įteiks Jos
4 0
8
tiems, kurie atsilankė; tiems, kitę Vyčių pavyzdį. Atliksite koskaitlingiausiai dalyvauti ir Bender If
buvo pagaminta
visuomenės jose, patruliuoja radio bangas garbei medalikėlį, kad Marija
11
2 24
pasinaudoti puikiomis dovano- Kupstas rf
naudai negu bent kokiu kitu 24 valandas kasdien, suseki- visus vaikučius globotų ir nuo kurie išplatino tikietus; tiems, gerą darbą. Kristus bus patėn
6 1 13
kurie sunkiai dirbo Paren^ime kintas ,o Šv. Kazimiero^ džiau inis, laimėjus tik už vieną cen- Daucunas c
mui įtartinų komunikacijų. Nuo karo nelaimių apsaugotų.
laiku.
6
3 0
tą. Tad sulig pasimatymo centi- Sorisitis Ig
Gaminimas naujų ūkio įrengi liepos 1940 m. 23 darbininkai Paskui 3:30 po pietų sueis vi- — lankė per tiek savaičių repe- gsis danguje, matydamas to
17
8
1
Stalilonis rg
...
, .
. , .
tienas; komitetui, kuris taip kius dvasiškai susirūpinusius ftiame kermošiuje.
mų sumažinta iki 83% norma- buvo nuteisti ir 75 radio stotys si. vyrai
ir moterys rekoleacijų
.. . . , , ,
x.
2 0
4
r
"
-Pyragas rg
. .
.
rūpinosi visais dalykais; tiems jaunuolius, jaunuoles.
lio, kuomet kvota papildinimui suvienytos su Vokietija buvo užbaigimui. Jiems visiems
Kar, .
KREPŠINIS
.
.. x
, . geradariams, kurie aukavo dėl
dalių pakilo 150%. Medvilnė iri surastos,
tu bus suteiktas Šv. Tėvo palai- °
„
36 7 79
. .
. *. . advertismg programos. Nuošv. Kazimiero parapijos jauTotais
rapor- mmimas,
dirbtinė medžiaga vartojama! “Mokėdami už karą
Dar nebuvo rašyta, kad kitas
atliktas pasivedimui w.
,, _
.
, , , , širdį padėka priklauso muz. Jo- Vytis apie du mėnesiai atga Puoliai puikiai žaidžia krepšinį Aušros Vartų
vietoj šilko dėl kojinių, ir indiš tas praneša, kad 13,200,000 _
Paneles Švenčiausios globai h&“( .
T
n
•
.
,
nui Cizauskui, Julei Rogliutei, paliko savo tėvelius ir savo (basketball). Turėjo susirėmi-!
fg fp tp
ka kanapė vietoj paprastos ka žmonių — milžiniškos skaitli tas, ,kad, apsaugotų
nuo karo
.,. . T
3 0
6
, . . .
°
_ . Albertui Vieraiciun Jonui Stra- brangius Vyčius, būtent, Jonas mus su keletu ratelių ir liko Leketa lf
nės — mokės įeigų taksus šį nelaimių,
napės.
ir maldos, giesmes už;
,_
. . ,
0 0
0
_
...
, .
, , danui ir garbės pirmininkam— Adomaitis išėjo į kariuomenę pergalėtojais. Jau antrą kartą Kasper rf
Dalis raporto pavadinta “Na kovo mėnesį.
musų parapijos karius, kad
7 2 16
minis Frontas”, turi sutrauką f Pabaigoje 1941 m. daugiau mums Dievas juos gyvus ir kleb. kun. A. A. Vasiui ir kun. Jis buvo veiklus organizacijos nugalėjo Aušros Vartų parapi- Kuraisa c
6
3 0
pastangų kontroliuoti prekes ir! kaip 2.5 bilijonai dolerių taksų sveikus, pergalėjus prieš, grą J. Jutkevičiui.
narys, svorio kilnotojų ratelio jos ratelį. Pirmame susirėmime Agustine Ig
6
3 0
Worcesterio Lietuvaite. narys ir dalyvavo krepšininkų turėjo 70—60, antrame laimėjo Andruska rg
išvengimą inflacijos.
notos buvo nupirktos Amerikos žintų. Atsižvelgiant į tą visą ir
0
0
Tarp liepos mėn., 1940 m., ir visuomenės. Šios notos buvo iš- dabar karas, kaip tik yra svar
žaidimuose. Jonas buvo toks 79—34. Žaidimas įvyksta šešta- Korsak rg
VYČIŲ IŠKILMES
kaipo palengvinimas biausia visiems dalyvauti reko
gruodžio mėn. 1941 m. pakili leistos
Vytis, kurs mažai kalbėjo, bet diėnių Vakarais, Grafton St.,
16 2 34
Totais
mas prekių buvo daugiau negu prieš daug sunkesnius taksų iš- lekcijų užbaigime.
Kovo 4-tą dieną yra mums daug dirbo. Išvažiavo į Camp Junior High gymnasium.
R.
Vaškevičius buvo feferee.
2 bilijonai dolerių, nereikalin- mokesčius žmonėms. Su sausio
visiems Lietuviams labai bran- Devens, o paskui buvo pasiųs Vasario 21 d. žaidimo pasek
S-jd.
gai pridėtų prie apsigynimo iš- mėn., 1940 m. apie 2.5 bilijonai Aušros Vartų parapijos sep-gi diena, nes yra mūsų tautos tas į Fort Bragg, North Caro mės:
laidų. Per pirmą Pasaulinį Ka- apsigynimo taupymo bonų nu- --------------------------:---------------- * vienintelio šventojo diena. Tas lina, kur įstojo į oro laivyną. Šv. Kazimiero
Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia
fg
fp
tp
rą. raportas primena, daugiau pirkta.
ro išlaidoms. Grynas deficitas šventasis yra Šv. Kazimieras, Vėliausios žinios praneša, kad
“Darbininką”.
2
3
7
kaip 45% visos karo kainos pa-. Iš viso. taksų įplaukų, me- 3.6 bilijonų dolerių fiskaliams kurs yra lietuvių tautos globe- neužilgo bus paskirtas orlaivių Logan lf
Visi skėlbkitės “Darbininke”.
ėjo nuo inflacijos.
tams baigiantiems pereitą lie- 1940 metams perviršys 12.6 bi- jas. Per visą gyvenimą buvo mechaniku Langley Field, Va.
Gyvenimo kainos kylo Jung. poš mėn., buvo 7.6 bilijonai do- lijonų ateinantį liepos mėnesį. 'Dievo ir Jo Motinos mylėtojas, ar Mitchell Field, New Yorke.
•
•
Valstybėse 1%% per mėnesį, lerių, daugiau negu 41% už pe- Vidutinė nuošimčio rata, ku- susijungęs su Kristumi. Mirė Geriausio pasisekimo!
ĮVAIRIOS KNYGOS
Jeigu šių kainų kylimas nebus reitus metus. Nors įplaukų su- rią Valdžia moka už skolas, nu- turėdamas tik 26 metus. Taigi
Auksas ir Sidabras.
sustabdytas, gyvenimo išlaidos ma auga, Valdžia buvo privers- krito ligi žemiausio laipsnio A- atsiskyrė su šiuo pasauliu paJĖŽŪ3 RftlSTt/5,-— Js gyvenimas ir darbai. Pa rakuvo mėn., šių metų, bus pasi- ta skolinti vis didėjančioms ka- merikos istorijoj, nuo 2.566% čioje jaunystėje. Ne veltui Vyll VyifeHbM ftoefs, įeri apdarai, 514 puslapių.. $2.50
$r. Kazimiera
gruodžio mėn., 1940 m., ligi čių organizacija išrinko Šv. KavAtslR
SAMiRtMAS. Si fchyoa
labai tinkama
OimifiifiHtftt, he* jdjfe
labai daug receptų,
2.409% 1941 m. gruodžio mėn. zimierą savo globėju
Pil. Blaivininkų 25 kp. turėjo
kiip difiiai if gerai fttgdtfiint! valgius tr vaisi
SMAGU MELSTIS
1941 m.
116-ta kuopa rengiasi tinka savo mėnesinį susirinkimą 13
uj 9fną. Rtiyga turi 223 puslapius. Kaina........... $1.00
Iš Geros Maldaknygės
Praeitą gruodžio mėnesį išlai mai apvaikščioti savo patrono d. vasario bažftytines salės
•**8W.**tA* arka MAujAsis tėstA- $
dos karui užaugo ligi 1.8 bilijo šventę. Kovo 1 dieną, 8 vai. ry kambaryj, dalyvaujant Cfentro
"Darbininkas” siūlo šias maldaknyges
PitiėfflH RAtEKIŽMAft. tipje knygutėje ran
ną dblferių, kuris yra 22% tau tą įvyks šv. mišios Vyčių kuo pirm. if kps. Dvasibs Vadui
už labai nupigintą kainą:
dai! toatMiliiai liėttfylg
ibjlg kalbose. Nerintinių įplaukų “tik mažmožis su- pos narių intencijai. Per šv. mi- kun. J. PadvaisRui. Susirinki
tiėita
patapti
Amėrlkb<
dil&iu
BI knygute yra
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
lakai haddiūtfa j*iitti/Aa)ha tik........... .. ............
25c.
lyginta su tuo, ką mės turime šias Vyčiai, Vytės "in eorpore’ mas išklausė komisijų raportų
35c.
liai, 192 pusi.......... ........... ......... .................................. .....
įvykdinti, kad išsilaikyti kaipo priiirts šv. Komuniją.
BAžRtČlda iktOftIJM, paraše Run. A. Alekna
50c.
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro Virfetial,
iš metinio parengimo. Pasėk384 pusi......... .................. .................. ......._.......... -—
65c.
laisva tauta”. Fiskaliais metais.
sfcčfttoi R&is+Aūi ždbžIAi Mbo kryžiaus,
Po šv. mišių parapijos salėje mės buvo neblogos; liks pelno,
JĖZAU. PAS MANE ATEIKI, Jdodi, tikros odos
paratt ktin. Pr. JMkatiil. Raina...... ...........
25c.
1943, kada 65 bilijonai dolerių, įvyks bendri pusryčiai, kuriuo ir kas gražiausia, kad kuopa
ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai .................. $1.25
EfttiftfciftA lf. T«fė Čljaoi Ai. Kaina ............ 10c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikto* odo* min kiti
arba daugiau negu puse tauti se dalyvaus visi nariai ir užpra padidėjo septyniais naujais na
apdarai_____ ___ ___ __ _________ :___ _ ______ ____ $1.50
Gfctsužfes MiM.UO, Run. Rh žadelkls, labai gražūs
nių įplaukų bus išleista karui— šyti svečiai. Tarpė svečių biis riais. Sė kitko nutarta sureng
iifekviehaf dienai paiiiksltymal.
Kaina buvo
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
90c.
Jung. Valstybių karo pastan parapijos klebonas kun. K. A. ti pramogėlę su dovanomis 22
5dc., dabar paHddddftė po . .........................
25c.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virieliai
<1.50
su kabike ____ ______ _________________ _______
gos puikiai lyginsis su kitų tau Vasys, kuopos dvasios vadas d. kovo dėl Argentinos lietuvių
jdftd KMi+o Ieilžs, bitfo kaina ii.db, dabar.... soc.
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
tų pastangomis. Anglija šian kun. Jonas C. Jutkevičius, kun. statomos bažnyčios, kad pagel
LlfetOdlV K Atties GRA iš Ati K A. Paraše Kun.
555 pusi_____ ______________________ ________
$2.50
ef. d. starku*. Rama
......................šuo
dien
paverčia
apie
pusę
savo
bėti
misijottieriams
sunkiame
Jonas
Jenčius,
MlC.,
kurs
veda
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai,
VttjS kANAiAtS (Sv.. Jurgli) penkių veiksmų
raudoni kraitai, 384 pusi......... .. .............. .................
65c.
tautinių įplaukų karui, kuomet rekolekcijas parapijoje, ir jau* darbe.
tragedija. Parašė v. Nagornoskis. Kaina.........
35c.
VYRAI BROLIAI, special* vyrams ma'ldaknyg*,
Tt
Vokietija
sunaudoja
apie
60%.
nas
lietuvis
gydytojas
Petras
parinktos gražiausios maldos, šilkinB labai plo
Aukštesnė Vokietijos rata yra Karpavičius. Taipgi žada atsi
na popiera, juodi kolenkoro virSėtiii...................... $1.30
Šv. Kazimiero par. Moterų
Su užsakymais kreipkitės —
GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ................... ..... 20c.
galima, tik todėl, kad ji siste- lankyti jaunimui gerai žinomi Sbcialls klūbas uoliai ruošiasi
"DARBIMINKAS”
matiškai griebia medžiagą ir lietuviai futbolininkai iš šv. prie pareiigimo “Pfenny Sale”,
"DARBININKAS"
padirbtus produktus iš užka Kryžiaus kolegijos, būtent, Jo kuris įvyks 4-tą dš kova, trečia
366 W. 4MtdWtiyf
Sa. Boston, Mass.
366 W. Breadwoy,
S*. Baiion, Mass.
riautų Europos šalių.
nas Grigas. Bernardas Digris, dienį. bažnytinėje salėje po va
gįf KfiV • i>, ni/č
i'»r.
<
O. of F. and F. Bronny Macy. ir Fritzas Barzš- karinių pamaldų.
Kviečiama

Worcester, Mass.

darbininkas
■ ’ - — -—

Penktadienis, Vasario 27, 1942
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RADIO LOVA LIGONIAMS
GYDYTI
----------

Vienos gydytojas dr. Kovarčikas baigė labai įdo
3. Antgamtinė Motinybė
mius tyrinėjimus su vadi
namąja radio lova, kuri,
Antrasis dėsnis yra antgamtinė motinybė, pagal
pasirodo, labai tinkama
kurią skaisčioji Kristaus sužiedotinė - Bažnyčia savo
gydymo priemonė. Gulįs
sakramentais ir savo mokslu gimdo, maitina ir auklė
į tokioj lovoj ligonis yra
ja sielas dieviškame malonės gyvenime; Taigi Šv. Au
lyg ir uždarytas elektros
gustinas teisingai sako: “Nebus Dievas Tėvu tam, ku
i kameroj, kurios sienos
ris nenorės Bažnyčios turėti savo motina”.
(spinduliuoja radio bango
mis. Paguldžius ligonį į
Todėl savo auklėjamosios pasiuntinybės tiesiogi
radio lovą, per kelias mi
niame objekte, būtent, tikyboje ir elgesio nustatyme;
nutes jis pajunta kažkokią
pats Dievas Bažnyčią padarė dieviškojo mokytojavi
malonią šilimą visame kū
mo dalininke ir iš Dievo malonės neklaidinga; todėl ji
ne, temperatūra pakyla,
yra aukščiausioji ir saugiausioji žmonių mokytoja, ir
tačiau ligonis tos tempe
turi neliečiamąją laisvo mokytojavimo teisę.
ratūros nejaučia, nes jo
kūnas čia eina tiktai be
Neišvengiamu tat nuoseklumu Bažnyčia nėra!
vielio priimtuvo pareigas.
priklausoma kurios nors žemiškos valdžios tiek savo
Šitokia radio bangų vonia
kilmės, tiek savo auklėjamosios pasiuntinybės vykdy
išplečia venas ii’ paskatina
mo atžvilgiais ne vien tik savo tiesioginio objekto sri
kraujo apytaką. Trumpo
tyje, bet ir tame visame, kas sudaro reikalingas ir nau
Pirmieji Šv. Kryžiaus parapijos organizatoriai, sulaukę parapijosauksinio jubiliejaus, su
sios radio bangos visą
dabartiniu klebonu kun. Dr. J. Končių priešakyj. Pradedant parapijos jubiliejaus metus, jų
dingas priemones tam uždaviniui atlikti.
žmogaus organizmą pa
garbei buvo surengtos vaišės, ir mokyklos vaikučiai, Sesučių Kazimieriečių vadovybėje, išpildė
Taigi kiekvienas kitas žmonių mokslas ar moky-;
skatina energingiau veik
gražią dainų ir eilių programą, kad palinksminus parapijos pijonierius ir pijonierkas. Iškilmin
ti, kas yra labai reikalinga
mas, iš esmės priklausąs visiems pavieniams ir ben
gas jubiliejinis minėjimas įvyks šių metų rudenį. Jie pradėjo parapijos Jubiliejaus Metus. Pir
kovai su liga. Su radio lo
druomenėms, priklauso taip pat ir Bažnyčiai, kuri turi
moj eilėj sėdi: J. Kelminskienė, J. Petruškevičienė, M. Miliauskienė, G. Miliauskas, Kun. Dr. J.
vos pagalba galima gydy
teisę nepriklausomai juo naudotis ir pirmų pirmiausia
Končius, A. Jušinskas, H. Lukas, C. Lukas, A. Jesulevičienė. Antroj eilėj: A. Bučinskas, A. Ati Įvairias ligas, tačiau
spręsti, kiek jis gali būti krikščioniškam auklėjimui
jauskienė, M. Raciukienė, A. Duginienė, E. Urbanavičienė, A. Rimokaitienė, M. Urbanavičienė.
sėkmingiausiai ji gydo
pageidaujamas arba priešingas. Ir tai, tiek dėl to, kad
Trečioj eilėj: V. Milerienė, A. Kvedaravičius, A. Nedzinskienė, J. Zareckas, B. Jakutienė, F.
nervų pairimą. šita radio
Bažnyčia, būdama tobula draugija, turi niekieno ne
Černauskas, A. Urbonavičius.
lova
pasižymi kai kuriopriklausomą teisę parinkti priemones savo tikslui, tiek
mums džiaugsmo ir vilties, tai mo draugę. Dėka Jurgio Gal- j mis keistenybėmis. Pav.,
<;•
, kad kiekvienas mokymas, kaip ir visi kiti žmoSHENANDOAH. PA.
mūsų katalikiškas tikėjimas. kausko, choro pirmininko, rū- (į J4 įdėti indą SU Šaltu
eiksmai, yra būtinai susiję priklausomybės ry-;
MINĖJO VASARIO 16
Kalbose pabriežta: reikalin Mes katalikai žinome, kad Die pesniui per mišias nepaprastai! vandeniu ir žaliu kiaušii galutinuoju žmogaus tikslu — ir dėl to negali
vas tebėra mūsų prieglauda ir meningai giedojo rinktiniai gie-: niu, tai kiaušinis per keti nuo Dievo įstatymo taisyklių, kurių sergėtoja Vasario 16, paminėta Shenan gumas organizuoto darbo, ugdinti šeimose lietuvišką sąmo stiprybė. Jisai tebėra mūsų vei smininkai ir giesmininkės. Jo- ^as minutes išverda, gi
kytoja yra neklaidingoji Bažnyčia.
doah lietuvių par. bažnyčioje
nę, bendromis jėgomis dirbti J. kiausioji pagalba varguose, ku nas Jasaitis, sūnus, ir p-iė Da- Į vanduo lieka šaltas, kaip
vas. 15 dieną. Tai dienai pritai
V.Ž.
A. V. labui ir Lietuvos laisvei. rie mus didžiai prispaudė. Die rata Augaitytė buvo šliūbo liū-• buvęs.

Bažnyčios Valdžia

Tą visą, amžinosibs atminties, Pijus X išreiškė
aiškiais žodžiais: “Visame ką krikščionis veikia, net ir
žemiškuose dalykuose jam nevalia nepaisyti antgam
tinių gėrybių; taigi jis turi pagal krikščioniškosios iš
minties nurodymus visus dalykus kreipti į aukščiau
siąją gėrybę, kaip į galutiną tikslą; bet gi visi jo veiks
mai, kiek jie yra dorovės žvilgsniu geri ar blogi, tai
yra, ar jie sutinka su Dievo ir prigimties įstatymais ar
ne, yra Bažnyčios valdžioje ir ji apie juos sprendžia”.
Verta pažymėti, kad šitą pagrindinę katalikišką
tiesą sugebėjo gerai suprasti ir išreikšti pasaulionis,
žymus rašytojas, gilus ir sąžiningas mintytojas, A.
Manzoni, kuris sako: “Bažnyčia nesako, kad dorovė
jai vienai tepriklauso, bet sako, kad jai visiškai pri
klauso. Niekuomet nesakė, kad šalę jos ir be jos pamo
kymo žmogus negalįs pažinti nė vienos dorinės tiesos;
ji tą pažiūrą, kuri buvo beiškylanti keleriopomis iš
vaizdomis net atmetė nevieną sykį. Tačiau sako, kaip
yra sakiusi ir visuomet sakys, kad dėl to, jog ji yra Jė
zaus Kristaus įsteigta, jog Šventąją Dvasią Jo vardu
jai atsiuntė Dievas Tėvas, ji tiktai viena iš pat pra
džios turi ir niekuomet negali prarasti dorovinės tie
sos pilnybės, kurioje telpa visos atskiros dorovinės
tiesos, kurias žmogus gali patirti paprastomis proto
priemonėmis, taip ir tos, kurios sudaro apreiškimo da
lį, arba gali būti iš jos išvestos”.

Bažnyčios Teisių Plotis
Taigi Bažnyčia pilna teise palaiko literatūrą,
mokslus ir meną, kiek būtinai reikia, arba nors nau
dinga, krikščioniškam auklėjimui, ir visam josios už
daviniui gelbėti sielas, tarp kito ko, kurdama ir laiky
dama savo mokyklas ir įstaigas kiekvienoje mokslo
srityje ir visokiame kultūros laipsnyje. Dar gi nerei
kia manyti, kad vadinamasis fizinis auklėjimas būtų
svetimas motiniškam jos auklėjimui, nes ir jis yra
priemonė galinti krikščioniškam auklėjimui padėti ar
pakenkti.
Ir tas Bažnyčios darbas visose kultūros rūšyse
yra ir dideliai naudingas šeimoms ir tautoms, kurios
be Kristaus prapuola, kaip teisingai yra pastebėjęs
šv. Darijus: “Kas pasauliui pavojingiau kaip Kristaus
nepriimti?” Ir visai nesudaro nė mažiausio nepato
gumo valstybės parėdymams, nes Bažnyčia savo moti
nišku išmintingumu nesipriešina, kad jos mokyklos
bei auklėjimo įstaigos, skiriamos pasaulionims kiek
vienoje tautoje susiderintų su teisėtais pasaulinės val
džios parėdymais, ir visais būdais yra pasirengus susi
tarti ir surasti bendrą išeitį ten, kur yra sunkenybių.
Vis gi yra nenusavinama Bažnyčios teisė, ir drau
ge nepakeičiama jos pareiga žiūrėti viso jos vaikų ir
tikinčiųjų auklėjimo visose įstaigose, viešose ir priva
tinėse, ne tiktai vien iš atžvilgio į dėstomus tenai tiky
bos dalykus,i>et ir iš atžvilgio į visusddtus iAoksfcis ir
į visus parėdymus, turinčius santykio su tikyba i< do
rove.
.. _____________ _ _ ; ““.J '

kytą pamokslą pasakė kun. dr.
K. Gečys.

Jozefina Damašiūtė pagrojo vo planai mums nežinomi, Die
smuiku, o Teresė Matokonytė vo keliai mums neišmanomi,
Vakare parapijinėje salėje į- gražiu savo balseliu padainavo bet Dievas nešima ino. Kaip žy
vyko 59 kuopos Moterų Sąjun keletą lietuviškų dainelių. Joms dus Dievas gelbėjo Sename Įgos susirinkimas ir vakarienė. pianu akompanavo Ieva Jurke statyme, kuomet tie šaukėsi Jo
pagalbos, taip ir Lietuvą tas
Dalyvavo apie 300 moterų. Iš vičiūtė.
svečių buvo — kun. kleb. A.
Vasario 16 dieną kun. klebo gerasis Dievas vėl prikels iš
Degutis. Laike vakarienės kal nas J. Karalius, asistuojant griuvėsių ir pelenų. Tad pa
visupirmiausiai
bas pasakė: p. Ieva Jurkevičie kun. J. Degučiui ir kun. dr. K. mokslininkas
ragino
patį
p.
Prezidentą
prie
nė, p-lė dr. M. Remeikytė, p. O- Gečiui, atlaikė iškilmingas ge
na Supranavičienė, kun. kleb. dulingas pamaldas už žuvusius karštesnios maldos už Lietuvos
i atgimimą. Jis priminė Moizės
J. Karalius ir kun. dr. K. Ge dėl Lietuvos laisvės.
čys.
Vilnietis. rolę. Kuomet žydai prasikalto
ir Dievas norėjo juos sunaikin
ti, tai Moizė prašė Dievo, kad
geriau jo vardą išdildytų iš Gy
venimo Knygos, bet pasigailėtų
žydų tautos, ir Dievas išklausė
Moizės maldos. Malda yra visa
gali. Didžiausi turtai, galin
giausi ginklai nieką nenuveiks
jei Dievas nelaimins. Psalmistas aiškiai persergsti, “Jei Vieš
pats nestatys namų. veltui dar
buojasi tie, kurie juos stato: jei
Lietuvos Nepriklausomy ną atvykęs kalbėti Lietuvos ne Viešpats nesergės miesto, vel
priklausomybės
iškilmėse p. tui sargai jį daboja’’. Pamoksli
bės Minėjimas
ninkas ragino visus padėti visą
Vasario 15 d. šios kolonijos Antanas Smetona.
viltį Dievuje, šauktis Jo pagel
lietuviai minėjo Lietuvos nepri
Kun. dr. Mendelis, šv. mišių bos karšta malda, o galime būti
klausomybės paskelbimo su celebrantas pasakė iškilmei pri tikri kad išauš rytas, ateis die
kaktį. Šv. Alfonso lietuvių pa taikintą pamokslą. Pamoksli na, kad Dievas pasigailės savo
rapijos bažnyčioje įvyko šv. mi ninkas beveik verkdamas pat žmonių, Dievas vėl padarys Lie
šios 11 vai. rytą už nelaimin sai trumpai, bet ryškiai nupie tuvą laisva, nepriklausoma. Po
guosius Lietuvos kenčiančius šė dabartinę nelaimingą Lietu mišių buvo sugiedota maldos už
žmones ir Amerikos krašto ge vos padėtį. Kiekvienam jo klau tėvynę.
rovę, išprašymui apsaugos jau sančiam tarytum kas replėmis
Lietuvių Svetainėje
nuoliams, tarnaujantiems mūsų širdį spaudė, matant tos bočių
krašto apgynimui ir sugrąžini šalelės išdegintus kaimus, ir iš 2:30 vai. po pietų įvyko ma
mui pasauliui teisėtos ir pasto žudytus arba į Sibirą išvežtus sinis susirinkimas. Virš 1,000
vios taikos ir ramybės. Šv. mi žmones. Kaip džiugu, kaip ma žmonių dalyvavo. Ponas Smeto
šias atnašavo kun. dr. Mendelis. lonu būdavo kiekvieną vasario na kalbėjo į Baltimorės lietu
Jam pagelbėjo diakonu misijo- 16 d. lietuviams sueiti į vieną vius, ragindamas visus pirkti J.
nierius kun. Jonas Walsh, sub tautos šeimą ir pasidžiaugti V. apsaugos bonus, nes tik J. V,
diakonu
kitas misijonierius tais tikėjimo, kalbos ir įpročių pergalėje tegalima tikėtis švie
kun. Robertas O’Connell. Kun. ryšiais, kurie sudaro mus visus sesnės ateities Lietuvai. Pirma
Antanas Dubinskas atliko apei vienetą, šiandien negalime, jis dienį, vas. 16 d. Southern Hotel
gų vedėjo pareigas. Kleb. kun. sakė, bedainuoti tų lietuviškų įvyko puota, kurioje dalyvavo
Juozas Lietuvninkas meldėsi dainelių, kurios gaivindavo mū- Maryland valstybės gubernatosanktuarijoj. Bažnytinis cho sų lietuvišką dvasią, nes girdisi rįus Herbertas 0‘Connor.
ras, vadovybėje p. Gerardo Ka- kenčiančių ir mirštančiųjų mū
prišiūno, didingai giedojo šv. sų brolių ir seselių verksmai ir
BUČNIS - ŽEMELIUTĖ
dejavimai. Viena tik švieselė,
mišių metu.
JASAIČIUTĖ
Pamaldose dalyvavo ir tą die vienas tik spindulėlis teikia
Paskutinis šliūbas mūsų baž
nyčioje prieš užgavėnias įvyko
Klausimai Apsvarstymui
šeštadienį, vasario 14 d. Tą ry
tą prieš mišias 10 vai. visiems
1. Kaip mokslas ir mokytojavimas priklauso Bažny gerai pažįstamas parapijietis
čiai?
Jonas Jasaitis atvedė prie Die
2. Kas suteikė bažnyčiai galybę rūpintis žmonijos vo altoriaus savo auklėtinę pa
auklėjimu? >
.. .
nelę Oną Žemeliūtę ir pavedė
3. Kodėl visas mokslas pirmu pirmiausia yra Bažny ją globai jaunuolio Antanq Bučnio> kurs paėmė sau už gyveničios valdžioje?
- ---

dytojais: kun. Antanas Dubins-i
kC ir kun. dr. Mendelis auto-i
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P«ehj Amerikoje Keliones

Įspūdžiai
vavo Bažnyčią padaryme gyve
nimo sutarties. Po šliūbo apei
Parašė Kun. J. Paškauskas.
Knygutė
labai įdomi ir verta
gų, kun. Mendelis atnašavo šv.
mišias jaunavedžių intencijai. kiekvienam įsigyti. Kaina tik
25c. Užsakymus siųskite: “DarSveikiname pp. Bučnius. Lai . bininkas”, 366 W. Broadvvay,
gerasis Dievas teikia abiems j So Boston, Mass.
gerą sveikatą, meilę, sutikimą ;----------------jų naujam gyvenime ir ilgiau- ’
MEDUS
sius metus džiaugtis ta laime.
Grynas bičių medus, kuri bikurios jie troško priimdami mo-! tės sunešė iš žydinčių javų, gėlių, pievų ir medžių yra tikras
terystės sakramentą.
(vaistas. Taigi, įsigyk kvortą
medaus ir gerk jį su arbata ar
Tėvas J. KIDYKAS, S. J. kava vietoje cukraus. Kas varprašo paremti malda toja medų — to slogos uevar-

Gavėnios darbus šio- ^ina’ Kvorta kainuoJa tlk 85c’
se parapijose:
j Jo galite gauti “Darbininko”
_________
administracijoje, 366 W. BroadVasario 18—28 d., Šv, Antano! way, So. Boston, Mass.
par., Detroit, Mich.
Kovo 1—8 d., Šv. Jurgio par.,'
Juozas Kasinskas
Chicago, III.
Ine.
Kovo 8—15 d., Šv. Petro ir Po
vilo par. (VVestpulman) Chi Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį
cago, IIIKovo 15—22 d., Indiana Har
bor, Indiana.
BALTIMORE, Md.
Kovo 23—29 d., Lowell, Mass.
Telephone Piaza 8595
Kovo 30 — bai. 5, Šv. Andrie
Limosinai dėl visokių reika i ų.
jaus par., Philadelphia, Pa.

602 Washinęton Blvd.

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. Lavvrence. Mass. — Šv. Pranciškaus par. bažnyčio
je — (jaunimui) nuo Kovo 2 d. iki Kovo 8 d. —
Kun. Jonas Šaulys, M.I.C.
4.

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

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

6. Roseiand, Chicago, III. — Visų Šventųjų par. bažny
čioje — nuo Kovo 16 d. iki 22 d. (jaunimui) —Kun.
Antanas Mažukna, M.I.C.
7. Norv/ood, 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. Marijoniį patarnavimu, prašoma kreiptis iki
Kovo 1 d. į žemiau pasirašiusį šiuo adresu:
2327 w: 23rd Place, Chicago, III.

j
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Kun. K. Rėklaitis, M.I.C.,

Provincijolas.
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Kailinių Pasirinkimas
Savo Namuose
I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių fir
ma, Amerikoje, artinantis pavasariui nori iš
parduoti visus šių metų mados kailinius su
nupiginta kaina. Kadangi susidėjus vieno
kioms ar kitokioms sąlygoms, daugelis Nau
josios Anglijos lietuvių, moterų ir merginų
neturėjo progos atvykti į mūsų krautuvę ir
pamatyti šių metų naujausios mados kaili
nių, tai I. J. Fox krautuvės vadovybė nutarė
Bernardas Koraitis
'
leisti savo atstovą p. Bernardą Koraitį, ap
lankyti lietuvių namus su dideliu kailinių pasirinkimu 100 mylių Bostono
apylinkėje. Taigi, ponios ir panelės, kurios norite savo namuose pamaty
ti ir pasimieruoti elegantiškus kailinius, parašykite p. Bernardui Koraičiui laišką ar atvirutę, pažymėdamos savo saizą, o jis pribus j Jūsų na
mus be jokių Jums išlaidų, nežiūrint ar Tamstos kailinius pirksite ar ne.

Kleb. kun. dr. A. Bružas pra
neša, kad kaip kasmet, taip ir
PAMINĖJIMAS 16 VASARIO šįmet, kovo 8 d. parapijos jauĮ nimas bendrai priims šv. KoVas. 15 d., bažnytinėje salėje munij ir turės bendrus pusry
paminėta Lietutvos nepriklau čius Šv. Kazimiero šventės pro
somybės paskelbimo sukaktu ga.
vės. Par. choras sugiedojo Amerikos ir Lietuvos himnus ir
SUNKIAI SUŽEISTAS
porą patrijotinių dainų. VI. A- į Vasario 19 d. p. Liudvikas
vižinis dainavo solo.
Karosas, pp. Karosų, LDS 65 i
Kalbėjo kleb. kun. J. A. Vai kp. narių, sūnus, sunkiai sužeis
tekūnas ir prof. A. Vaičiulaitis. tas darbe Gregg dirbtuvėje. Nu
Mokyklos vaikučiai, vadovybėje vežtas į Memorial ligoninę. Lin
Seselių Kazimieriečių, suvaidi kime pasveikti.
no “I Mažyčių Kelionė į Lietuvą
Laivu”. Sudainavo keletą dai KUN. DR. LIUTKUS PASKIR
nelių. Taipgi suvaidino “Lietu
TAS VIRŠININKU
vos Vaizdelis”, “Belaisvė Lie
Šv. Kazimiero parapijos BiuNaudokitės šia puikia proga.
tuva" — Drilius, ir “Lietuvos letenyj telpa žinutė, kad šiomis
Tamstos žinote, kad šiuo laiku vis
vėliava”, (eilės).
' dienomis kun. dr. Pijus Liut
kas brangsta, taigi įsigykite kaili
Aukų surinkta — $46.00, iš kus, buvęs šios parapijos klebo
nius kol dar galite pirkti sena, papiwashington street
kurių $20.00 paskirta Raudona nas, paskirtas La Salette Kole
gijos,
Hartford,
Conn.,
viršinin

jam Kryžiui, o kiti Lietuvai
ginta kaina.
BOSTON, MASS.
Gelbėti Fondui. Aukojo sekan ku. Sveikiname!
Dzūkelis.
ti: E. čiočys $5.00, kun. J. A.
Vaitekūnas $3.00. Po dolerį: P.
vieningumas ir patrijotiškumo
choristas, atlikti karo tarnybą.
Senkevičius, Al. Dzekevičius,
MONTELLO, MASS.
NORWOOD, MASS.
reikšmė kovos lauke. Įspūdin
Linkime jam ir kitiems geriau
R. Janušauskas, J. Tamašaus
Pereitą
sekmadienį,
apie
20
įgiausia dalis buvo, kuomet bal
MINĖJO SUKAKTĮ
sių
sėkmių.
kas, O. Mozurkevičienė, p. Užtai pasipuošusi maža mergaitė,
davinis, J. Turonis, J. Rakutis, vairių draugijų atstovai daly
Vasario
14
d.
pp.
Steponas
ir
vavo
Naujos
Anglijos
Lietuvių
virvėmis suraišiota, pasirodė
Penktadienio vakare, vasario
A. Dzekevičius, S. RazukeviMarcelė
Kašėtai
minėjo
savo
Katalikų
Seimelyj,
Lawrence,
scenoje, atlikdama puikiai savo
27 d., tuoj po pamaldų įvyks
čius, Al. Vaitkūnas, p. Chapie35
metų
vedybinio
gyvenimo
rolę, reikšmingai ir įspūdingai
didžiojo choro praktika. Daly
nė, p. Balukonienė, A. Halaus- Mass.
sukaktį.
užbaigė “Nors žūsim, bet pa
vaukite visi choristai.
ka, M. Turonienė, V. BankausPp. Kašėtai priklauso prie stumdėliais nebūsim, Lietuva
Kovo
2
d.,
7:30 vai. vakare,
kas, J. Akulavičius, J. Banevi
Šv. Roko lietuvių parapijos, yra turi būti laisva ir nepriklauso
Šv. Jurgio lietuvių parapijos
Adv. Benjaminas Sykes su sa-........................
čius, M. Kacevičius, M. Kuprenariai. ma”, delnų plojimams
pirmųjų
„
nebuvo
vičienė, M. Ginaitienė, L. Ša- svetainėje įvyks Moterų Sąjun vo žmona, penktadienį, vasario v*en*
buvo
kellollk4 ‘ galo žmonių buvo tiek daug,
gos 27 kuopos susirinkimas. 27 d. išvyksta į Floridą praleisrantaitė.
,
kolekto-. įa(j net sajgj negaiėj0 tilpti.
Valdyba kviečia visas nares da ti žiemos atostogas. Nusiteikę metų &v* ^°ko
Baigiant programą J. A. Val lyvauti, ir taipgi atsivesti nau
rium. Išauklėjo gražiai, katali- { Pasibaigus vaidinimui, visi pa
grįžti kovo 15 d.
stybių kariuomenės majoras jų kandidačių. Po susirinkimo
kiškai dvi dukteris ir du sūnų.
kelta ir vieninga patrijotiška į
Stasys Paulauskas parodė juda įvyks kursai. Turėsime svečių
Skaučių 7 skyriaus narės su Vyriausia duktė Juozepina yra nuotaika skirstėsi į namus pilni
mus paveikslus, iš Amerikos prelegentų, kurie skaitys pa savo vadėm pp. A. ir E. Paznio- ištekėjus už Dr. Zapėno iš Naįspūdžių. Tad Valio, mūsų jau
kariuomenės gyvenimo. Gausi skaitas ir jas paįvairins vaiz kaitėm buvo nuvykusios pra- ' shua, N. H. ir dabar gyvena
nimui už tokį patrijotišką vapublika skirstėsi patenkinta.
leisti dieną ant Archer ežero, Kanadoje. Jie taip pat auklėja'
surengimą ir neužmirš
dais.
Rep.
Wrentham, Mass. Skautes nu- sūnelį Andrių ir dvi dukreles, kite lauksime daugiau panašių
Pereitą savaitę mirė Pilipo- vežė ir parvežė p. Navickas, p. dvinukes. Antra dukrelė Pran parengimų ateityje.
P. Cvilikas ir kleb. kun. S. Knei ciška, sulaukus 20 metų am
nis, gyv. Dean St.
NASHUA, N. H.
žiaus mirė. Vyresnysis sūnus
žis.
SERGA
Lietuvaitės skautės linksmai Jonas dirba Buffalo, N. Y., o
Lietuvių Civic klūbas 'suruo
Vasario 24 d. mirė ApalioniStasys Žvalioms Noble ligoni
antras sūnus dirba Fall River.
šė išleistuves savo keturiems ja Razlauskienė, gyv. 46 River praleido dieną.
nėje turėjo sunkią ir pavojingą
Pp. Kašėtai, nors jau nebe
nariams, būtent, Vaciui Vais- St. Palaidota vasario 26 d. Liko
operaciją. Ligonis taisosi ir kas
jauni, bet dar stiprūs ir dirba
niui, Jonui Grigui, Juliui Čapli nuliūdime sūnus ir trys dukte
PADĖKA
dieną eina geryn. Tikimės vėl
batų dirbtuvėse; turi savo 6 šei
kui ir J. Marciunioniui, kurie rys. Velionė buvo Moterų drau
Stasį greit pamatyti sveikųjų
Nuoširdžiai dėkojame pp. Da mynų namą ir gražiai gyvena.
yra pašaukti Dėdės Šamo karo gijos narė.
tarpe.
leliam, Janusam ir mūsų duk Sukaktuvių proga pp. Kašėtai
tarnybon.
Jonaitis Pranas randasi toje
Vasario 21 d. keletas lietuvių relei Angelei už suruošimą gavo daug sveikinimų ir linkė
Programos vedėju buvo Juo
pačioje ligoninėje, kuris tik tu
vaikinų išvyko karo tarnybon, “surprise party” mūsų 25 metų jimų. Buvo suvažiavę daug gi
zas Augūnas.
rėjo apendicito operaciją. Jau
tarp kurių ir Šv. Cecilijos choro vedybinio gyvenimo sukakties minių, tarp kurių iš So. Bostono
nas, vikrus Pranas manom
šv. Onos Moterų pašalpinės narys, Jonas Kulišauskas. Pra proga, sausio 31 d.
p. Antanėlienė ir jos sūnaus Dr.
greit grįš iš ligoninės į pasiilDėkojame visiems ir visoms Juozo žmona, p. Antanėlytė ir
draugijos mėnesinis susirinki leidęs dieną kariuomenėje, ra
gusiųjų altoriaus tarnautojų
mas įvyko sekmadienį, vas. 22 šo: “Heilo! One day in the dirbusiems, būtent, pp. Dirsam, daug iš Worcesterio, Nashua ir
tarpą.
B.
Paleliūnienei, Bičiūnienei, Ja kitų kolonijų. Visi linksmai
d. Komisija pranešė, kad drau army and it’s great...”
Mačienei, Braz- praleido laiką. Šeimininkės bu
Vasario 25 d. kartu su kitais blonskienei,
gijos vardu nupirkta Apsigyni
LOS ANGELES, CAL
džiūnienei.
Armukevičienei, vo: p. Marcelė Miliauskienė,
mo bonų už $750.00. Valio, išvyko p. Pranas Cvilikas, L.
Vyčių 27 kp. pirmininkas ir Pratašienei, Radzevičiui, Vis- LDS narė, Matilda Klimavičie
draugijai!
Šioje kolonijoje iškilmingai
keliui ir jo šeimai, Tamulevi- nė, Rozalija Dambrauskienė,
čiam, Perekšlytei, M. Šimans- Ieva Kubilienė ir Sofija Tube- paminėta Lietuvos nepriklauso
kytei, B. Dalelytei, L. Kasaus- lienė, LDS narė. Gaspadoriai: mybės paskelbimo sukaktis vaTINKAMI SCENAI VEIKALAI
kaitei.
Petras Miliauskas ir Gasperas sar^° 16- Minėjimas įvyko vasaDRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. Šioje knygelėje
rio 15 d. bažnyčioje ir svetainėTaipgi dėkojame giminėms, Miškinis, LDS nariai.
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5
prieteliams ir bendrai visiems Į Sveikiname pp. Kašėtus jr je apie ką jau buvo plačiai raaktų. Vaidina 12 asmenų Ir grupė. Dalyvauja
už sveikinimus, linkėjimus ir linkime laimingai sulaukti auk- šyta “Darbininke”
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
Čia tik noriu priminti, kad
dovanas.
šinio jubiliejaus.
lyvauja 21 moteris. Sios knygutės kaina
35c.
Teofilė ir Rapolas Ježiai.
J. Jeskeliavižius. kaikurie žmonės išeidami sakė:
ĖMĖS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilps
“Per ilga programa”. Tiesa,
ta vakarų programas prakalbėlių, monologų,
dialogų Ir deklamacijų. Kaina ..................................... 30c.
minėta programa tęsėsi pora
WESTFIftO,
MASS.
GYLIUKINGAS VYRAS. 2 aktų komedija ir CICIvalandų, bet kiekvienas kalbė
Wiffiam J. CMshobn
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
tojas kalbėjo po 10 ar 15 minu
GRABORIUS
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3
Westfieldiežiai paminėjo nepri
moterys. Kaina ................ ....................... -....... .. .................... 15c.
čių.
Mano supratimu ir pagei
“Asmeniškas Patarnavimas"
klausomybės
šventę,
kukliai,
KNARKIA PALIEPUS, 1-no akto komedija. Sulie
davimu, kad kiekvienas kalbė
bet gana reikšmingai.
tuvino Gineitis. Vaidinime dalyvauja 3 vyrai
tojas būtų kalbėjęs po pusę va
ir 1 moteris. Kaina ................................................................ 15c.
Vasario
15
dieną
kleb.
kun.
PROVIDENCE, R- L
landos ir tai nebūtų nusibodę.
UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS,
3 veiksmų
V. Puidokas bažnyčioje atlaikė
Telephone:
komedija. Paraiė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina
25c.
iškilmingas šv. mišias intenci
Ofiso: Dexter 1952
Ar daug malonumo mes
Namų: PI. 6286
ja,
kad
Dievas
duotų
amžiną
UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
galime turėti žiemos
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
ramybę, kurie paguldė galvas
šaltyje?
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
kovoje dėl Lietuvos laisvės ir
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys
kad Aukščiausias duotų ištver Daug mūsų brolių lietuvių at
Albert R. Barter
asmenys. Kaina ..................................:....... .................. ......... 30c.
mę ir drąsą tiems, kurie budi šalę nuo tėvynės ir savo tautos

PROVIDENCE, R. I.

331 Smith St,

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: "Ištyrsime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė
ginimas”. Kaina ..................................*.................................

Pirmiau—Pope Optical Co.
15c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Kada Jums reikalingi akiniai
leiskite mums išegzaminuoti aki
lr pritaikinti akinius. Mes padaro
me dirbtinas akis.
t

397 MAIN ST.
Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.
275 Main SL,
Webster, M

apie savo brolių vargus, badą
ir klnčižls.
Kodėl toks atšalimas? Todėl,
kad mes šioje šalyje perdaug
ištekliuje gyvename. Mes, veik
visi, nematę skurdo ir vargo,
mes nekenčiame bado. O žmo
gus nepatyręs vargo ir skurdo,
neužjaučia nei kitų; nepaiso,
kad jo motina, tėvas ar brolis
šaukiasi pagalbos.
Tik skurdas ir vargas išmo
kina žmogų tikro žmoniškumo,
atgaivina jausmus, šiais lai
kais, rodos, žmonija turėtų vie
nytis į artimo meilės ryšį. Pa-

tame Dievo įsakymą: “Mylėsi
savo artimą, kaip pats save”.
Vasario 16 ir 17 d. parapijos Ar mes mylime savo brolius,
jaunimas turėjo didžiausį savo kurie prašo mūsų pagalbos, ku
metinį
parengimą parapijos rie badauja Sibiro tyruose. Sa
kome:
“Nusibodo klafasyti”.
naudai — “Minstrel Show”.

būt
DEFENSE
STAMPS
BONDS

KEEP *EM FLYING

saulis paplūdęs kraujuose. Ryt,
po ryt gal mes taip pat turėsi
me prašyti pagalbos. Mes pri
valome kreipti daugiau dėmesio
į šių dienų kovas ir būti vienin
gi artimo meilėje.
/. K. M.

LAMBSON FURNITURE CO.

Namų reikmenys
Westiield, Mass.
ž

L. A. HASTINGS CO.

Pilnas pasirinkimas siutkeisių ir trunku
14 Foster Street

Worcester, Mass.

RICHARDSON DAIRY

Pienas ir Grietinė
Lowell, Mass.

GOODWIN FUNERAL PARLOR

Funeral Home

Manchester, N. H.

MASON FURNITURE CO.

Namų Reikmenys
New Bedford, Mass.

Greetings
LEONARD & BAKER STORE CO
Taunton, Mass.

MIDDLESEX SUPPLY CO.

kovos laukė ir~Liėtuvoš""iSlaiš- reikah'- kaip ledas- Mes pamiri-

vinimo sargyboje.

Vaidinant

r

6

«5!

buvo atvaizduota Vadinasi, nenorime net'girdyti

RMMMCM

«»

.

104 Middlesex SU

Tel. 6811
I IUW M

) I i UU ■

534 Merrimack SL,

Lowell, Mass.
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visus pinigus už Boną, atsiimti. —
'kė, kad Jubiliejinis vaidinimas
Bonai''Vra perkatAT^^aštoje ir *’
yra geriausias 5io tikyblrfToę
bankoje.
Šiuomi Tėvų Marijonų vardu veikalo vaidinimų istorijoj. Ti
Antras kalbėjo labai patrionuoširdžiausiai dėkoju Bostono kimasi, kad šiais Jubiliejiniais
• tingai “Darbininko” redakto
Marijonų Rėmėjų skyriui už metais "Pilate’s Daughter” vai
*vži\;Z*vŽ*?7»■=?<??>
rius A. Kneižys. Jis kalbėjo asurengimą man išleistuvių vas. dinimą atvyks pamatyti apie
NEPAPRASTAS
ŽINUTES
pie Jurgį Washingtoną, džiau
22 d. Daugiausiai teko pasidar 50,000 žmonių, įvairių įsitikini
PAMOKSLAS
gėsi Amerikos laisve, Preziden
buoti ponioms Vosylienei, Kar mų. šeštadieniais po pietų vai
MELDŽIASI Už AMERIčiauskienei, Grimienei ir pane- kams įžanga 25 centai — ir
Vas. 23 d., po gedulingų pa to Roosevelto mažųjų tautų
KĄ IR LIETUVĄ
|
lei Kilmoniūtei. Joms ir kitoms, sekmadieniais po pietų ir tre
maldų už mirusius dėl Ameri prietelingumu, ir aiškiai įrodi
kurių pavardžių neteko sužino čiadieniais vakare tikietai yra
kos ir Lietuvos, Sv. Petro par. nėjo diktatorių imperializmą.
ti ypatingai dėkoju. Ačiū irgi po $1.00. 75c ir 50c. (įskaitant
Kun. dr. K. Urbonavičius at bažnyčioje, kun. J. švagždys “Amerikos” redaktorius, J. B.
poniai IVaškienei ir jos trupei, taksas). Visos sėdynės rezer
laikė šventas mišias už Lietuvą pasakė turiningą ir įspūdingą Laučka jautriai prabilo apie
kuri programėlę paįvairino. La vuotos. Tikietus galima įsigyti
pamokslą. Jis pradėjo nuo ma vasario 18-tą, apie dvejopąjį
vasario 15 d.
bai esu dėkingas prietelingam asmeniai ir parašius laiškelį ar
Vas. 22 d., kun. Virmauskis žiausios vienatos — nuo šeimos. Lietuvos užgrobimą ir apie jos
PILATE’S
kun. klebonui P. Virmauskiui, atvirutę adresu:
atlaikė šv. mišias Amerikos ir Įrodinėjo reikalą klausyti Die būtiną prisikėlimą.
DAUGHTER
Office,
Mission
kun. Dr. Urbonavičiui, kuni
“Lietuvių Žinių” redaktorius,
Lietuvos gerovei. Vas. 23 d., vo ir susiklausyti savo tarpe.
adv. Gabaliauskas kalbėjo pas
gam Jenkui ir Abračinskui; Church, Roxbury, Mass. arba
kun. Virmauskis atgiedojo eg Vaikai turi klausyti tėvų, o tė
! taipgi Tėvams Marijonams — telephonu — HIGhland 4500.
zekvijas ir mišias už mirusius vai privalo klausyti Dievo, kad kutinis. Įžangoje didžiavosi kal
Specialios jubiliejaus tikietų
Morkūnui, Vosyliui. Kuprevi
dėl Amerikos ir Lietuvos lais šeima būtų tikrai laiminga. bąs Bostone. Čia Bostone kilo
kainos
suaugusiųjų grupėms.
čiui ir Šauliui už dalyvavimą ir
vės. Žmonės, žinom meldžiasi Smulkmeniai nurodė joje lai pasipriešinimas Anglijai. Čia
už linkėjimus. Lietuvos Vyčių
kasdieną, ypač sekmadieniais ir mes ir nelaimes ir jųjų šalti garsioji arbata tapo jūron su
17-tai kuopai. Amžinojo Rožan
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
viešose pamaldose, pav., po nius. Po tam priėjęs prie tau versta. Čia užsiliepsnojęs karas
čiaus D-jai, ir šv. Vincento de
tarp
Amerikos ir Anglijos. Ir
tos,
pavadino
tautą
šeimų
šei

kiekvienų šv. mišių.
Paulio D-jai, ir visiems aukavu PARSIDUODA Variety store,
ma, ir išaiškino tautos pirmi karo laimėjimas buvo teisingo
siems ir prisidėjusiems širdin dalinai apgyventas lietuviais.
ninkų ir piliečių pareigas — sios pusės. Ir šis baisus karas,
DAKTARAI
gai dėkoju, užtikrindamas, kad Savininkas apleidžia miestą.
nuo Dievo paeinanačias. Pada virs teisybės pusėn. Advokatas
nuvažiavęs į Argentiną,- kartu Atsišaukite tuojau: Gen. 9504.
rė gražias išvadas iš Dievobai be galo gražiai išvystė punktus
(24-27-3)
su kitais ten jau besidarbuojan
Lietuvis Dantistas
mingų vadų ir sekėjų, ir baisias nurodančius, kaip lietuviai, pa
čiais tėveliais Jūsų neužmirši
iš tų, kurie nesidarbuo- dėdami Amerikai laimėti -karą,
A. L. Kapočius išvadas
Trys
Naujos
Anglijos
mergaites,
kurios
šiomis
me savo maldose. Lai Dievulis VARGONININKAS — Chorų
ja sykiu su Dievu ir Jam netar laimės ir Lietuvai nepriklauso
dienomis
pasižymėjo
“
Pilate
’
s
Daughter
”
,
Amerikos
517 E. Broadway,
Jums visiems atlygina ir laimi vedėjas (PIUS X mokyklos,
mybę.
nauja.
seniausiame,
religinio
turinio
veikai
vaidinime,
kuris
New Yorke buvęs mokinys)
SOUTH BOSTON, MASS.
na.
Tel. SOUth Boston 2660
Dienos metu, klebonijoje, a- Kleb. kun. P. Virmauskis nuo vaidinamas tris kartus į savaitę St. Alphonsus Hali,
Kun. A. Naudžiūnas, MIC. paieško vietos. Kam bučiaus
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
širdžiai ragino remti šios šalies
part
vietinių
kunigų,
pietavo
Roxbury, Mass.
reikalingas, prašau kreiptis: —
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL diena
šie svečiai kunigai: J. Švagž reikalus; pirkti Defense bonus
Iš
kairėse
j
dešinę:
pp.
Eunice
Murphy,
Dorothy
A. Stankevich, 116-12 128th
LANKĖSI
Rnha tomis nuo 9 iki 6 vai. vak.
ir
juos
aukoti
Lietuvai
Gelbėti
dys, F. Juškaitis, Alfonsas, C.
St., So. Ozone Park, L. I., N. Y.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL diena
Bailey ir Dorothy Gough.
(pagal sutarti)
P., Geraldas, C. P., K. A. Va Fondui.
Photo by Bachrach
Antradienį, vas. 24 d., “Dar
(20-24-27-3)
Šios prakalbos įstrigo klausy
sys, A. Baltrušiūnas, ponai S.
bininke” lankėsi kun. E. Ad.
Gabaliauskas, J. B. Laučka ir tojams, kurių buvo apie 400, gi :Gerulskis; po 81.00 — p. SaviTel. TROvvbridge 6330
Dėkoja Už Kalendorius Gradeckas, New Haven lietu
liai
į
širdį
Kalbėjo
penki
pajįonis,
p.
Janušaitė,
M.
Kilmodr. P. Galinis.
vių par. klebonas. Atsilankymo
saulionys
visi iškalbiai, krik- nįu^g y. Grinienė, P. VolungeJ. Repshis, M. D. Kun. Vasys prisiminė, kad jo ščioniškai ir patriotingai. Retai vičius, J. Veličkas, J. Petraus- • B. MAČIENĖ iš Hartford, proga paliko spaudos darbų ir Juozas M. Dilis
parapijoje, šią savaitę, labai
Conn. prisiuntė $1.00 už kalen užsisakė misijoms maldakny
LAIKRODININKAS
(REPSYS)
klausytojai teturi tokių naudin- •
p Galinis, p. Mazgelis,
gių.
Misijos
prasidės
kovo
2
d.
sėkmingai
veda
metines
parapidorių
ir
prašo,
kad
ir
kitais
Parduodu įvairiausios rūšies
—~--------- ~ r—prakalbų.
A. Neviera, J. A. Gaputis, J. Ri- metais jos neužmirštume.
Lietuvis Gydytojas
ir trauksis iki 8 d. Misijas duos
jos rekolekcijas kun. J. Jencius, °
• , ,• ,
auksinius ir sidabrinius daiktus
J
J
Klausytojai norėjo pirkti bo mutis, P. Alošienė. L. Antana
278 HARVARD STREET
TAIPGI IR PATAISAU
MIC. Iškilminga rekolekcijų
• JUOZAS
KIBARTAS iš Tėvas Justinas Vaškys, pran
nų. Klausė vienas ir antras ir vičienė, J. Breiva, A. Pinelis, A.
Kampas Inman arti Central Sg
ciškonas.
Amsterdam, N. Y. rašo: “Nuo
baiga būsianti sekmadienį po
366 West Broadvvay.
CAMBRIDGE, MASS.
trečias bonų pirkti. Vienas jų Ašmenskas, J. Markelionis, V.
pietų.
Tuo
pat
laiku
kaikurie
širdžiai dėkoju už gražų ir ver Tą pačią dieną lankėsi L. Vy
Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8
So. Boston. Mass
lietuviai ruošia, Worcestery, prašė ui du tūkstančių dolerių.: Tartokas, K. V. Petreikis, A. tingą kalendorių. Siunčiu spau čių 17 kp. narys ir darbuotojas
Apsaugos dėlei, nors norėta ^st^naitė
sdinimo lėšoms padengti $1.00”. Steponas Mickevičius. Atsilan
“dideles prakalbas”. Bet į šias
ruoštasi, bonai prakalbose ne-j Taip ut upo
TeL Kirkland 7119
• JAMES NAVITSKY iš Fair- kymo proga pasipirko gražų
prakalbas worcesteriečiai pro
buvo pardavinėjami. Patarta ‘ rikos ir Lietuvos svarbūs reika
Oueen Ann Laundry
field. Conn. rašo: “Siunčiu $4.- radio.
fesionalai, nė darbininkai nePauline Lnzackas, ML, kreipią dėmesio. Tai rengėjai pirkti bonus bankoje ar pašte, lai, pirmadienį.
00 už laikraštį “Darbininką” ir
7-11 Ellery St,
ir pranešti Federacijos skyriui
Persikelia
Į
Nauja
(Lietuvė gydytoja)
vieną dolerį už puikų kalendo
gaudą koštumerius iš kitų kol<>
So. Boston, Mass.
už kiek kas pirito, kad surekorVas. 23 d., po Sv. Teresės NoVietą
rių. Iš tikrųjų, jis vertas dole
nijų — ypač iš gausaus ir duosdavus kiek lietuviai išpirks bo vėnos pamaldų įvyko mergynų
400 Broadway,
Tel. ŠOU 2923
naus Bostono.
rio”.
SOUTH
BOSTON
CAFE,
ku

nų.
ir
moterų
susirinkimas
dirbti
Cambridge, Mass.
• Mrs. MAGDĖ DULSKIS iš rios savininkas yra gerai žino Skalbiame visokius skelbimus
Kun. Vasiui buvo atsakyta,
Rinkta aukos, kad nupirkus Amerikos Raudonojo Kryžiaus
VVaterbury,
Conn. rašo: “Dėko mas biznierius Vincas Balukokad tuo reikalu iš Worcesterio
Pajimame ir pristatome
Valandos: Nuo 2 iki 4
boną ir pasiuntus L. G. Fondan. naudai. Išklausyta raportai užju širdingai už mums prisiųstą nis, šią savaitę persikelia į nau
’’
Nuo 6 iki 8.
nuo tūlo Blažio gavo laiškus vi
į namus dykai.
Surinkta 853.00. Kalbėtojai iš siregistravimo centre, ir paėmiSekmadieniais pagal sutartigražų sieninį kalendorių už ku ją vietą — nuo senos vietos
sos South Bostono bažnytinių
savo didelio patrijotizmo ir pa- mo medžiagos siuviniams. Morį siunčiu $1.00. Taipgi prašau skersai gatvės, 260 W. Broaddraugijų narės. Ir jos juokiasi.
sišventimo atsisakė imti bent terys ir mergynos į šį užsiTel. ŠOU 2805
prisiųsti man dar vieną kalen way. Naujoji vieta labai puikiai
Ypatingai iš jo priesiegavojikokį atlyginimą. Salę miestas brėžtą darbą entuziastiškai at
South Boston Garage
dorių”.
masi: “A non -Sectarian, nonir
moderniškai
įrengta
ir
dvigu

davė dykai. Tie pinigai bus su- sineša. Mano patraukti prie jo • PETRONĖLĖ MARCINAU8ROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Dr. J. L Pasakantis
Partisan Movement”.
bai didesnė už senąją. Linkime
dėta
su
Brocktoniečių
parengivisas
kareivių
motinas,
seseris
Automobilistai! Jei jūs norite,
OPTOMETRISTAS
SKIENE iš So. Bostono atėjusi gero pasisekimo.
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
LIETUVA IR
mo §49.75, papirkta bonas ir ir sužieduotines.
j “Darbininko” raštinę nuošir • DARBININKŲ RADIO me
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
447 Broadway
VVASHINGTONAS
sykiu su Lietuvai gelbėti kon- ;
-----------gasoliną pas mus.
So. Boston, Mass.
cerio pelnu (8879.60) pasiųsti
23 d” mirė’ miesto Hš°- džiai dėkojo už jai nusiųstą ka tinis KONCERTAS įvyks balan
Nuvalom purvinus karus Ir
Tos dienos vakare, Municipal
išgrysuojame.
iždininkui LGF kun. P. M. Ju- ninėJe’ metus sirgęs, Antanas lendorių ir davė $1.00 spaudos džio 26 d., Municipal Building
OFISO VALANDOS:—
salėje,
Federacijos
skyriaus
ir
išlaidoms
padengti.
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
svetainėje,
So.
Bostone.
PramaTel. ŠOU 9530
rui. Kun. dr. Deksnio prakalbų Pleikys> 60 met^' Paėj° Užven’
pritarėjų vadovybėje, įvyko,
Seredomis:—
toma,
kad
koncertas
bus
vienas
541
Broadvvay
So. Boston, Mas*
$111.50 sausio 11 d., jau įteikti čl° Parapijos. Amerikoje praNuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
Res. Šou 3729
Šou 4618
skubotai surengtos prakalbos.
šauniausiųjų. Bilietai nebran
kun. Jurui.
^'eno
40 metų' Pahko du
Jas vedė skyriaus pirmininkas,
gūs.
Jų galite gauti “Darbinin
Šiose atmintinose prakalbose broliu ir seser-t Laidojamas, iš lithuanian Fumiture Co.
adv. A. Jankauskas. Šv. Petro
GRABORIAI
MOVERS—
ko” administracijoje ir pas vie
aukavo: kun. Virmauskis $10.- g.v- Pet™
vasa'
ĮVAIRŪS skelbimai
parapijos choro dalis, vadovy
Insured and
AA
-Xrl° 26 d., Sv. Benedikto kapuotinius ir kolonijų veikėjus.
F
bėje muz. R. Juškos, sudainavo 00, po $2.00 — J. Gudaitė, F. se
MĮIA'
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VIETINES ŽINIOS

Bonded

PIRK NAMUS
LENGVAIS IŠSI MOKĖJIMAIS

Greitam pirkimui žema kaina.
Peržiūrfck juos.
DORCHESTER
20 DARLINGTON STREET — mediniai
3 Šeimynų. 15 kamb., 3 toiletai. 3 fnrnaces. Plotas 2490 ketv. pėdų žemės. Lengvi
išsimokėjimai. $6000.
24 EVANS STREET — medinis 2 šeimy
nų. 18 kamb.. 3 toiletai. 3 furnaces. Len
gvi išsimokėjimai. $7.500.

11-13 FOWLEE STREET — medžio ir
akmens. 3 šeimynų. 14 kainb.. 'i 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.

Amerikos ir Lietuvos himnus.
Kalbėjo Mass. Valstybes De
fense Savings administratorius
padėjėjas ponas F. E. Burke.
Jis talentingai nušvietė piliečių
pareigas ir progas pirkti U. S.
Defense Bonds. Įrodinėjo, kad
tai yra saugiausis pinigų išlai
kymas. Šie Bonai skiriasią nuo
praeitų Liberty Bonds tame,
kad šie niekuomet nepuls savo
vertėje. Jie vis turės savo įmo
kėtos sumos Vertę, ir priaugu
sį procentą. Reikalui esant, už
60 dienų, galima savo įmokėtus

Užsisakykite Tonlko Pas Mus

Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R

uocal A Long

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininke — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Ma3s.
Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Wuifield St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Roslindale,
Tel. Parkvvay 2352-W.
Iždininkė — Ona StaniuliOtė,
177 West 7th St., So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
.948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
Kasos Gl. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai
vakare, pobainytinėj svetainėj.
Vi«ai« draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS

Olstanoe

Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis

702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass.
Kin. RašL — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE
Real Estate & Insurance
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Telephone South Boston 1761

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Mas3.

Tel. SOUth Boston 2483

Res. 120 Marine Road

COAL-COKE-C-IL
Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

Valgomų Daiktų Krautuvės

Telephone
80. BOSTON
1058

Bay View Motor Service
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. „

COL 1981.

Perkins Market
p

BaLtrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadvray

8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūrai
Taisome visokių lšdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
80UTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas ir Peter TrečiokąSavininkai.

Jei. ŠOU 3120, So. Boston.

.A

I

Amerikos Seniausios
Religinis Veikalas
"Pilate’s Daiighter"
'jau 40-ti metai, kaip vaidinai mas St. Alphonsus Hali, prie
1 Mission
Church,
Roxbury,
Mass. Tai Jubiliejiniai metai.
Jubiliejinio Komiteto Garbės
Pirmininku yra Jo Eminencija
Kardinolas O’Connell.
Jubiliejinių metų vaidinimo
atidarymas įvyko ketvirtadienį,
i vasario 19 d.,
dalyvaujant
dviem Gubernatoriam, keturio
likai Mayorų ir civilių ir militarių vadams iš trijų Naujos An
glijos valstybių.
“PILATE’S
DAUGHTER”
veikalas vaidinamas šeštadie
niais ir sekmadieniais 2:30 vai.
po pietų, ir ketvirtadieniais 8
vai. vakare.
Keletą vaidinimų skiriama
Didžiojo
Bostono nelaimin
giems žmonėms, įimant metinį
Vaidinimą kurčiams, kuriems
vaidinama ženklais.
Dramos kritikai, kurie daly
vavo ir matė šį tikybinį vaidini
mą pereitą sekmadienį, pareis-

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi

LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS
Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta:
838 Dorchester Avė.
Tel COLumbta 2537

CASPER
HOME

FUNERAL

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį
Koplyčia šermenims Dykai
Tel ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL

HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Zaletskas
F. E. Zaletskas
Graborial Ir Balsamuotojal
Patarnavimas dieną lr nakt)
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. 8OU Boston 2609

1

Penktadienis, Vasario 27, 3942
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mėw-kar$. Kun. J; Kripas savo
kalboje - pareiškė; kad kas re
mia savo tautą, tas yra geras ir
Amerikos pilietis. Remkime Ameriką, kad ji iaimžių karą, o
Amerika parems lietuvius ir
Lietuvą. Komp. A.: Aleksis pra
nešė, kad tą vakarą surinko Amerikos Raudonajam Kryžiui
$90.35. Lietuviai išpirko per
Federacijos skyrių Defense bo
nų ui
$90,000.00; numezgė
daug vilnonių dėl Raudonojo
Kryžiaus. Valio, Waterburiečiai!
A.K.

Ievų Pranciškonų Misijos
m.
4f ' •

2. Vnr Hatoen, Conn. — Šv.
Kazimiero Parapijoje, Kovo 2
— 8 d. — T. Justinas Vaškys.
3. V andergeift, Pa. — šv. Ka
zimiero Parapijoje, Kovo 6 —
8 d., — T. Juvenalis Liauba.
4. Chicago, IU. — Visų Šven
tų Parapijoje, Kovo 9 — 15 d.
—T. Justinas Vaškys.
5. Rochester, N. Y. — šv. Jur
gio parapijoj, Kovo 9—35 d. —
Kada Pasibaigs Karas? Tėvas Juvenalis Liauba.
6. Cicero, IU. — šv. Antano
Du jaunuoliai kareiviai iš Parapijoje, Kovo 16 — 22 d. —
Amsterdam, N. Y., kurie buvo T. Justinas Vaškys.
parvažiavę praleisti porą dienų
7. Kingston, Pa. — Švenč.
atostogų namuose, man papasa- Marijos Apreiškimo Parapijoje,
kojo štai ką: Buvęs rugsėjo Kovo 22 — 25 d. — T. Juvena
mėnuo. Pavakaryj važiavo au lis Liauba.
tomobiliu ir bevažiuojant pa 8. Brooklyn, N. Y. — Šv. Jur
matę moteriškę, sustojo ir ją gio Parapijoje, Kovo 23 — Bal.
paėmė pavežti. Moteriškė atro 5 — T. Justinas Vaškys.
dė nepaprasta. Pradėjo kalbėti
9. Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
apie kareivius ir karą. Automo cento Parapijoje, Bal. 10 — 32
bilius greitai bėgo. Moteriškė d. — T. Justinas Vaškys.
staiga užsimąstė. Vienas iš ka Kad Dievas palaimintų misijų
reivių jos užklausė, kada baig darbą, Tėvai Pranciškonai š. m.
sis karas? Ji atsakė: “Kai tu vasario 22 d. atlaikys šv. Mišias
išimsi negyvą žmogų iš savo ir prašo visų tikinčiųjų šia inautomobilio, ir nuo tos dienos j tenci ja pasimelsti.
už septynių mėnesių baigsis ka- į---------------------------------------------ras”. Šios pranašystės pradžia Į sužeistus vaikinus į savo autojau išsipildė. Lapkričio mėnesį, mobilių ir vežė į ligoninę. Vekada vėl buvo parvažiavę į na žant vienas iš sužeistų mirė.
mus atostogų, grįžtant rado Nuvežė į ligoninę, ir turėjo iš
ant kelio du automobiliu susi imti iš savo automobilio negy
mušusiu. Kareiviai paėmė du vą žmogų.
Parapijietis.

! ir bulvinės dešrelės tikrai buvo
skanios.
Kad šis parengimas pavyktų,
Šio mėn. 13 d., vasario šešio
liktosios proga, Marianapolio tai daug darbavosi draugijos
kolegijos salėje įvyko Lietuvos raštininkė O. Valinčienė ir O.
Nepriklausomybės
paminėji Gudinienė. Pastaroji ne tik
gausiai aukojo, bet pralenkė vimas.
Vakarą atidarė stud. J. Stoč- 3as Skietų platinime,
kus, pasakydamas trumpą kal
tą. Vakarui vadovauti pakvie ŠV. ROŽANČIAUS DRAUGI
JOS NARIŲ DĖMESIUI
tė stud. M. Starkų.
Svarbiausias šio vakaro kalSekmadienį, kovo 1 d., 2 vai.
bėtojas buvo kun. dr. J. Star-' po pietų, parapijos svetainėje
kus. Kiti kalbėtojai buvo kun. įvyks susirinkimas. Valdyba
J. Kuprevičius ir prof. A. Vai kviečia visas nares dalyvauti.
čiulaitis.
Cornelius Warmerdun, Piedmont, Calif., high school mokytojas per
LAIMES VAKARAS
Edvardas Amšiejus padekla
šoka 15 pėdų 7% colių aukštumo kartį. Tai lig šiol dar niekas nėra iššokęs
mavo Maironio “Kur bėga Še
Kovo 1 d., 4 vai. po pietų, pa
tos rūšies sporte tokį aukštumą.
šupė”, jam pianu akomponavo rapijos salėje įvyks LAIMĖS
Br. J .Banys.
vakaras. Ruošia Seselių Pran- • binkite nariais. Amsterdamas nė. P. JaJtubauskas aukojo Iš Lietuvos Nepriklausomy
Po stud. E. Amšiejaus dekla clškiečių Rėmėjų skyrius. Pel ! visuomet buvo pavyzdžiu LDS $2.00. Viso $7.00. Aukos perbės Paskelbimo
macijos buvo vadinamoji “lie nas Seselėms. Nuoširdžiai kvie organizacijoje. Linkime Ams-' duotos kun. B. Gauronskiui,
tuviška radijo valandėlė”. Per čia visus dalyvauti ir paremti terdamo lietuviams katalikams kad atnašautų giedotas šv. mi\Vaterbury, Conn. — Lietu
mikrofoną buvo transliuojama šį kilnų darbą. Laimėjusieji darbininkams atgauti tą garbę. šias.
Kas link Apsigynimo bonų, vos nepriklausomybės paskel
į salę komedija — “Kvailą su gaus gražių ir brangių dovanų. LDS Sekretoriatas).
pras, aklą pažins”. Vaidino: E.
tai skyrius praneša, kad jau už bimo minėjimas buvo labai gra
Kun. Raštutis suorganizavo registruota $92,000.00. Tai dar žus ir įspūdingas. Gabūs artis
Košuba, A. Čepanis, J. Micka,
RAUDONOJO KRYŽIAUS
Raudonojo Kryžiaus skyrių, ne visi lietuviai užsiregistravo. tai suvaidino puikų veikalą.
S. Sabas, E. Galevičius, J. GerNAUDAI VAKARAS
džiūnas, J. Žurkauskas, J. Na
Kovo 2 d., vakare, parapijos kuriame darbuojasi Sodalietės. Kai sužinosime visus, tai pa Nors liūdna, kad Lietuva pa
vergta ir siaučia baisus karas,
vickas, deklamavo Putino — svetainėje įvyks kortavimas.
skelbsime spaudoje.
bet džiugu, kad galime laisvai
‘‘Nulenksime galvas”; jam sak- Vakarėlį ruošia Šv. Andriejaus Kleb. kun. J. Židanavičius dar
Kleb. kun. J. Valantiejus iš minėti Lietuvos nepriklausomy
safonu pritarė stud. Chippio. parapijos moterys, dirbančios kol kas dėl silpnos sveikatos
vyko
dėl silpnos sveikatos į bę šioje šalyje.
Radijo valandėlei vadovavo J. Raudonajam Kryžiui. Kviečia nelaiko šv. mišių bažnyčioje.
Floridą, nes taip patarė gydy Turime visi be skirtumo rem
Stočkus.
visus dalyvauti ir paremti Rau Tikimės, kad orui atšilus mes
vėl viešai pamatysime. Prašo tojas. Linkime mūsų mylimam ti šios šalies reikalus, kad ne
Marianapolio choras, vado donąjį Kryžių.
I
me Dievo, kad mūsų kleboną klebonui sustiprėti sveikatoje. prarastume tos laisvės ir atvaujant Br. J. Baniui, sudaina
Korespondentas. gautume Lietuvai laisvę ir ne
“DARBININKO" KNYGYNE GALIMA
stiprintų sveikatoje.
vo keletą dainelių. Paskutinį
LANKĖSI p. SMETONA
priklausomybę.
Parapijonas.
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —
numerį išpildė Br. J. Banys,
Vasario 21 ir 22 dd. šioje ko
Kovo mėn. 1 d. apie 9 vai. va
”
W
aterburio
lietuvių
Šv.
Juo

pagrodamas piano solo.
lonijoje lankėsi p. Antanas
kare įvyks mėginimas miestą
ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina 30c.
zapo parapijos choras, vadovy
Į vakarą atsilankė beveik visi Smetona, buvęs Lietuvos prezi
aptemdinti — blackout.
WAT£RBMRY, CONN.
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKI MAS
ant Kalno
bėje komp. A. Aleksio yra tik
studentai. Iš fakulteto buvo dentas. Apie jo lankymosi būtų
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65
Apsigynimo viršininkai neno
pusi. Kaina .......................... ....................................... .. ......... 25c.
Vasario 22 d., įvyko LDS 5 ri, kad žmonės laike aptemdini ras mūsų tautos žiedas. Puikiai
kun. dr. J. Starkus, kun. J. Ku galima daug ką parašyti. Bet
išlavintas
choras
išpildė
gražią
kp.
mėn.
susirinkimas.
Nariai
DR. VINCO PIETARIO RASTAI. Tomas III, kie
previčius, kun. J. Šaulys; ir dėl ramybės lai būna užmiršta.
mo būtų savo namuose tamsoje.
tais apdarais, 267 pusi. Kaina
50c.
programą.
Tas
parodo,
kad
atsilankiusieji
užsimokėjo
už
prof. A. Vaičiulaitis. Taip pat Tik gaila, žiūrint iš tautinio at
Jie pataria, kad kiekviena šei
g
GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 20c.
atsilankė visi namiškiai, Sese žvilgio, kad žilos senatvės su “Darbininką”. Buvo išduotas ma pasirinktų vieną saugiausį jaunimas myli savo tėvų kalbą,
TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
lės, dvasiškiai ir kiti.
E.G. laukęs dar neišmoko su visuo raportas iš Sąjųngiečių ir Dar kambarį savo namuose, kur vi lietuviškas dainas. Buvo ir kal
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
vakarienės. si šeimos nariai susirinkę galė bėtojų. Visi apgailestavo dabar
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina ................... 20c.
mene skaitytis.
T.M. bininkų bendros
tinę Lietuvos padėtį. Ragino vi
Vakarienė pavyko.
KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
tų praleisti aptemdinimo laiką
NEW BRITAIN, CONN.
P. Juškaitis. Kaina ........ .. ................................................. 15c.
sus darbuotis ir nenustoti vil
Kuopa paskyrė iš iždo $5.00 linksmai prie šviesos.
AMSTERDAM,
M.
Y.
NOVENA prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
ties atgauti Lietuvai nepriklau
auką dėl Raudonojo Kryžiaus.
Užgavėnių vakaras pavyko.
Visos šviesos namuose turi
Kaina .............................. ........ .. ................................._............. 15c.
Kitas kuopos mėn. susirinki būti užgesintas, išimant spe somybę. T. Matas pasakė: —
Šv. Rožančiaus draugijos rūpėsšioje koionijoje labai daug
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina
20c.
“Remkime Ameriką, o Ameri
tingos narės daug suaukojo do-1 jaunų vyrų išeina į kariuomenę, mas įvyks 22 d. kovo mėn. pa
ciali kambarį, kurios šviesa ne
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
prastu laiku ir toje pat vietoje turi būti matoma iš lauko. J. T. ka parems Lietuvą”. Kun. B.
vanų. Vieni žaidė bingo, o kiti
Kaina ..... .-.......................... .. ....................................................... 15c.
Gauronskas ragino pirkti De
J. Totilas.
kortomis. Lietuviškas kugelis
LDS kuopa
Amsterdam’e
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina.........
20c.
fense
Bonds.
p.
Devenienė
sa

38 Metų Gyvavimo
greitu laiku sustiprės ir pradės
TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
Graži apysaka. Kaina ....................................................... 25c.
ko:
“
Grįžau
į
Lietuvą,
nes
ašį
LIETUVIAI
GAUSIAI
RE
Sukaktis
smarkiau veikti, p. P. Šlaveikis
Phone 1181
mylėjau
savo
šalį.
Nemanau,
!
PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė
MIA AMERIKĄ IR
pradėjo smarkiai darbuotis.
Apaštalavimo Maldos draugi
Kun. J. Paškauskas. Kaina
25c.
kad
padariau
klaidą
aplankius
•
LIETUVĄ
Linkime geriausių sėkmių. Čia
ja minės savo gyvavimo 38 me
A. P. KARLONAS
PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS,
parašė Gerutis, 87
yra ir daugiau gerų lietuvių
tų sukaktį, kurią paminėti ruo savo tėvynę Lietuvą. Mylėkime į
pusi. Kaina ...........................
Sekmadienį,
vasario
22
d.
20c.
Lietuvis Graborius (darbininkų, kurie susibūrę į
SPARNUOTI LIETUVIAI
— Darius ir Girėnas.
tuoj po pamaldų įvyko Federa šia šaunią vakarienę balandžio savo šalį ir ją gelbėkime”, p. i
Janušaitis ragino remti RaudoParašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
LDS gali nuveikti didelius dar- cijos 22 skyriaus susirinkimas. 12 d. parapijos naudai.
NOTARY PUBLIC
na ...................................... .......................................................... $1.60
nąjį
Kryžių
ir
dirbti
visiems!
Ši draugija yra pasižymėjusi
Dalyvavo daug atstovų. Kun.
I' bus.
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ
PRIŽIŪRĖJI
280 Chestnut St.
(Kviečiame visus į darbinin B .Gauronskas kalbėjo apie ka kilniais darbais. Turi darbščią vieningai; pagelbėti Amerikaii
MAS.
čia rasite daugybę įvairių valgiams
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu
$1.10
kišką talką. Ne tik sustiprinki rą ir kariuomenę. Komp. A. A- ir uolią pirmininkę M. Stankie- laimėti karą, tada ir Lietuva į
New Britain, Conn.
I
bus
laiminga.
Kleb.
kun.
J.
Va

te LDS kuopą, bet ją padvigu- leksis perskaitė laišką iš Fede nę, kurios pastangomis perei
Su užsakymais kreipkitės —
I
racijos Centro, kuriuo dėkoja tais metais surinkta $100.00 ir lantiejus sveikino visus atsilan
pasiųsta į Argentiną naujos kiusius, sveikino lietuvius ka
už prisiųstus $200.00.
*
“DARBININKAS"
reivius, tarnaujančius Dėdei
Mūsų skyrius darbuojasi, kad bažnyčios statybai. Draugija y388 W. Broadway,
So. Boston. Mass.
Šamui, ir ragino visus pirkti
dar daugiau pagelbėjus paverg ra aukojusi parapijos fėram
Federacijai priduota Apsigynimo bonus, padėti laitos Lietuvos ir lietuvių gelbėji 25.00;
mo darbe. Šiame susirinkime $19.00.
ii 'pridavė aukas šie: Šv. Onos
Kiekviename susirinkime mū
draugija $1.75; Šv. Vardo 11 sų pirmininkė ką nors paskaito
skyriaus $1.50; Apaštalavimo iš Šventųjų gyvenimo arba ką
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Maldos SI.35; po $2.00 — Zig nors kitą.
Apaštalavimo Maldos draugi
mas Karalius ir Mykolas ValucAtėję į tavernus ar restoranus visuomet reikalaukite
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
kas; Klevička $1.00. Viso $9.00. ja kviečia visus dalyvauti ruo
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
Seka Raudonajam Kryžiui šiamoje vakarienėje balandžio
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
aukos: LDS 5 kp. $5.00 ir pa 12 d. ir tuo paremsime parapi
krikštynas
ar
partes,
visuomet
užsisakykite
populiarų
A. S.
vieniai asmenys, kurių vardai ją.
j BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus
t
tilpo
anglų
spaudoje,
p.
Bar

labai patenkinti.
kauskienė paranešė, kad Šv.
Avė Maria
I 60 ELLSWORTH ST.,
Telefonas
j Juozapo
lietuvių
parapijos
ii
Worcester, 5-4335
Worcester. Mass.
Sekmadienį, kovo 1 d. iš įvai
Raudonojo Kryžiaus skyrius
pasiuvo ir numezgė įvairių dra rių radio stočių, bus girdima
bužių per vieną mėnesį 375 dramatizuotas Šv. Swithin gy
♦
daiktus ir pinigais suaukojo a- venimo perstatymas. Avė Ma
|Kį ssh k’sį
ria programą transliuos ir Bos
pie $400.00.
U'
Federacijos skyrius nutarė tono WMEX stotis.
♦
k fpin>afc (fprrd |
Šv.
Swithin
gyveno
Anglijoje
suruošti
kortavimo
vakarą
ir
i
swo°
pelną skirti lietuviams karei devintame šimtmetyje. Jis bu
viams. Taipgi nutarė užprašyti vo karaliaus Egberto iš West
\SS'
1
šv. mišias už Waterbury lietu Saxony patarėjas. Šv. Swithin
PO J
vius
kareivius
ir
vietoje
suau

taip
pat
buvo
mokytojas
ir
ka

PHONE
BOSTON BRANCH
BLENDED VVHISKEY
kota po $1.00 — L. Liūnienė, raliaus Ethelwolf. Konsekruo
So. Boston
1410 Columbia Rd.,
2271
South Boston
M. šamborienė, p. Stankevičie tas vyskupu 852 nu Mirė liepos
KCtsm-s rimuTc limo. 75% O*h Neutrol Spiriu. $j Proof
~
Jvl.v* K»»»l»r PUtilling Ce., Ine., Bohimerę, Md.; lowrgnc<bwrp. ĮnJ*
yCj?Ą'
nė, A. Mickienė, A. Janušaitie- 2 d., 862 m.
■**»

MARIAHAPOLIO ŽINIOS

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

I
♦
♦
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I
i
♦
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Mr. Hl ond M r. HATT qo Tgnking

KESSLER’S

