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Katalikas, kur* neremia
katalikltkoa spaudo*, neturi
teisės vadintis geru Bainy-

eios vaiku.

Vyskupas Kettelerla

“Mes esame jau rašę,
kad Cripps, atstovų rūmų
lyderis, anglų parlamenta
ras įtikinėjęs, kad Didž.
Britanija pripažintų So
vietų Rusijos nustatytas
Pabaltijo valstybėse sie
nas, prieš birželio 22 d.
(vadinasi oficialus anglų
valdžios kalbėtojas, Ang
lijos parlamente, stoja už
Pabaltijos kraštų — Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos
įjungimą į Sovietų Rusi
ją).
“Crippso kalba sukėlė
audrą ir nepasitenkinimą.
“Iš Ankaros pranešama,
kad turkų laikraštis Vatan pastebi, kad “tautos,
kurios stovi už teisę” jau
pradeda kitaip galvoti, pa
žvelgusios į demokratinių
tautų taikos ir karo tiks
lus. Šita disiliuzija, laik
raštis Vatan pastebi, išėjo
iš Crippso pareiškimo, ku
rį padarė anglų parlamen
tui.

“Kaip turkų spauda pra
neša, Cripps pareiškęs,
kad Rusijai turėtų būti
garantuotos “strateginės
sienos” po karo.
“ ‘Taigi koks skirtumas
tarp šio reikalavimo ir vo
kiečių lebensraum (gyve
nimo erdvės) reikalavi
mo?’ — klausia laikraštis
Vatan.
“ ‘Protestai prieš tokį
Crippso pareiškimą turėtų
tuojau ateiti iš Rusijos,
Anglijos ir Amerikos ir
Crippsui jo vyriausybė tu
rėtų priminti Atlanto kar
terio nuostatus’, — rašo
turkų laikraštis Vatan.
“Mes netikime, kad svei
koji anglų nuomonė galė
tų patenkinti Rusijos im
perialistinius tikslus, nors
Anglija ir kartu kovoja su
ja, nes juk šis karas yra
ne tik apginti savo terito
rijas, bet ir suvaldyti im
perialistų gruoboniškus apetitus ir išlaisvinti pa
vergtas tautas. Taip kalba
Atlanto čarteris, kurį pa
skelbė
Rooseveltas ir
Churchill.
“Amerika susikovė ne
tik dėl savo laisvės: j‘
kovoja dėl visų paverg
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Jung. Valstybės Pasirašė Su
Brazilija Sutartis

TEL. SOUth Boston 2680

FIVE CENTS

MacArthur Lakūnai Bombarda
vo Japonijos Salę

Washington, D. C., kovo
5 —• Jung. Valstybės ir
Brazilija pasirašė svarbias
sutartis, būtent, kad būtų
sudaryta Amazonės basei
no išvystymo kompanija,
kuri padidintų vietos pro
duktų, daugiausia gumos,
produkciją, kad Brazilijai
būtų suteikta daugiau pa
ramos, kuri įgalintų ją su
stiprinti savo laivyną, ir
kad būtų baigta VictoriaMinas geležinkelis, kuris
siekia vienas turtingiau
sių pasaulio geležies rūdos
kasyklų.

Nuskandino 30,000 Tonų Laivus

New York, kovo 5—Tris gen. von Busch vadovau
dešimts gen. MacArthur jamą 16-tą armiją, kurios
karo lėktuvų puolė Mina- skaičius siekiąs 96,000, ir
mitorį Šimą, japonų salą, kuri savaitė atgal buvo ap
3000 mylių į vakarus nuo supta Staraja Russa mies
Honolulų. praneša Tokio te.
Londono laikraštis —
radio. Lakūnai padegė vie
ną namą. užmušė aštuo “News - Chronicle” paduo
nius ir septynius iš puolė da iš Stockholmo žinias,
jų nušovė, taip sako japo kad nuo pradžios užpuoli
mo vokiečių Staraja Rus
nų pranešimas.
Washingtonas kol kas sa miesto apylinkėj raušių žinių nepatvirtino, ta-!donieji užmušė 36.000 vė
Puolė Suez Kanalą
čiau praneša, kad antra- kiečių, ir kad bandymas
____
dienį karo jėgos nušovė 16 pristatyti maistą apsupCairo, kovo 5 — Ašies
japonų lėktuvų.
j tiems vokiečiams per tris
karo jėgos, pasinaudoda
VVashington, D. C., kovo dienas Vokietijai kainavo
mos mėnulio užtemimu,
5 — Bataan provincijos 200 lėktuvų.
Pereitais metais šios rūšies paveikslai parodydavo, kad visas gele
bombanešiais puolė Suezo
Raudonųjų vadovybės
gynėjai Filipinuose nus
žies kratinys vežamas į Japoniją. Bet dabar to nėra. Dabar visas geležies
kanalą, bet nuostolių ne
žinios
skelbia, kad jų karo
kandino daugiau, kai 30,ir
kitokio
metalo
kratinys
vežamas
į
Dėdės
Šamo
geležies
liejyklas.
Šis
padarę. Sakoma, kad ne
000-tonų Japonijos laivų jėgos varosi pirmyn Smovaizdas
pagautas
VVashington,
D.
C.
žuvęs nei vienas žmogus.
Subic įlankoj,
praneša * lensko fronte, ir kad ten
Pavojaus
signalai
pa
gen. MacArthur Karo De- sulaužę vokiečių apsigyniskelbti Cairo ir keliose Javos Gynėjai Nepasiduoda
mo liniją.
partmentui.
provincijose.
Sovietų Rusijos karo va
Be to, kaikuriuos kitus
Bandoeng, Java, kovo 5,
japonų laivus padegė, ku dovybė naudoja visas jė
—
Kaikuriose
dalyse
japo

rie stovėjo Olongapo ir gas, kad susilpninti Vokie
Nauji Mokesniai Nuo Algų
nai atmušė sąjungininkų
tijos jėgas Rusijoje.
Grande salos uostuose.
tačiau
sąjunPavasaris čia pat, o dar
Washington, D. C., kovo karo jėgas,
susistiprinę,
New
York,
kovo
5
—
VaĮ
Atėnų
keleivio,
atvykusio
nei
Leningradas, nei Smo
Raudonieji
Naikiną
Nacių
5 — Jung. Valstybių iždo gininkai,
lenskas, nei kiti svarbūs
sekretorius Morgenthau smogė
japonams
taip tikano radio praneša, kad Turkijon, pasakojimą, kad
Likučius
punktai neišlaisvinti.
patiekė Kongresui $9,610,- smarkiai, kad iš jų likusių Šv. Tėvo Popiežiaus Pi Atėnuose pardavinėjama
iš
šunų,
kačių
ir
žiurkių
Tiesa, raudonieji skel
000,000 naują karo mokės- jėgų mažai naudos prie jaus XII pasiųstas maisMaskva, kovo 5 — Iš
sams.
tas jau pasiekę. bado pri- pagamintos dešros. Laik- Raudonųjų fronto prane- bia, kad jie sunaikinę 50
kių programą.
Jeigu Kongresas šį pa Olandų karo vadovybėje spaustus Graikijos gyven- raščiai įspėja žmones ne-• ša, kad raudonoji armija vokiečių pozicijų Lenintojus.
pirkti ir nevartoti tų deš-, baigią naikinti Vokietijos ’ grado fronte
siūlymą priims, tai tie mo- padaryta permainos,
kesniai imami tiesiog nuo
Sąjungininkai Javoj te- Visi graikai, ypač mies- rų, nes jose yra suchama
algų.
bėra ofensyvoje.
tuose, labai daug kenčia ptomainą (nuodai),
5 SOVIETŲ RUSIJOS - JAPONIJOS
------------Iš dvylikos laivų, atga dėl maisto trūkumo. Dau
gyventojų serga į• KARAS
Iškraustys Visus Priešų benusių japonus, šino me- guma
; tu beliko tik penki ir juos vairiomis ligomis.
parduodami vokiečių irs
----------------------Klfečius
York Times koresolandų bombanešiai nepa New
, x
,
italų maistą skardinėse.
VVashington, D. C., kovo
2. Stalinas tikįs, kad Ja
liaujamai bor barduoja.
pondentas paduoda vieno
maistas nepaprastai 5 _ Atsakomingose įstai- ponijos militarizmas yra
Washington, D. C., kovo
osoatbS
ūuojv
’snSuują gose Washingtone tvirtai taip pavojingas pasaulio
5 — Jung. Valstybių vy
kasdien daug žmonių dėl į tiki, kad Sovietų Rusija taikai, kaip ir Hitlerizmas.
riausybės patvarkymu, vi
bado ir ligų krinta ir mirs- turės įsivelti į karą su JaTačiau kol kas Stalinas
si Vokietijos, Japonijos ir
ta.
ponija Pacifiko vandeny- vengiąs konflikto su Japo
Italijos piliečiai laike 60
Todėl
Šv.
Tėvo
pasiųstas
ne laike sekančių 18 mėne- nija. Sakoma, kad sovietų
dienų turi būti iškraustyti
maistas ne vieną nelai- sįų.
valdžia jaučia, jog Rusi
bent už 100 mylių nuo va
, T
it ,
“
.
.. ,. i
.. minK4 graiką ar kitos taugis tikrinimas yra pa- jos žmonės negalėtų su
karinio Amerikos pajūrio.
Praneša, kad Jung. Vals-:gali palaikyti diplomai!- tos toje šalyje gyvenantį remtas keliais svarbiais prasti, kaip jie galėtų rem
tybes kooperuoja su gen., mus santykius su Vichyįmogų išgelbės nuo mir- faktais, kaikurių kol kas ti Rusijos karą prieš Japo
Vokiečiai Laimi Ketiniame De Gaulle io Laisvos Pran- valdžia ir tuo pačiu kartu
tjes
negali viešai skelbti Iš niją, kada karas su Vokie
cuzijos komitetu, kad ap- duoti oficialų pripažinimą
Kada karo vadai vien tik skelbtinu yra šie:
tija dar neaišku kaip baig
Rusijos Fronte
Pran<^zij°s salas gen. De Gaulle’s Laisvos apįe ginklus ir apsiginkla- į i Sovietų valdžia yra į- sis. Taipgi pati Sovietų
Berlynas, kovo 5 — Vo Pacifike — Naujoj Kale- Prancūzijos dominacijos i vimą kalba, tai Katalikų sitikinus, kad Japonija valdžia jaučia, kad Jung.
kietijos karo vadovybė donijoj, Oceanią salą, kuri tose salose, tai klausimai, Bažnyčios Galva__ Popie- kada nors sieks apimti sa Valstybėse nėra dar pasi
praneša, kad Doneco sri įima Draugijų salas, Tahi- kurie trumpu laiku bus iš- ^jus kalba apie taiką ir iš- vo kontrolėn Vladivosto- ruošusios užimti bazes Sitiesia pagalbos ranką ne- ką, kuris yra kaip durtu- birijoj veikimui prieš Ja
tyje ir Kryme vokiečiai tį, Marąuezas ir Leevvard spręsti.
salas.
Paviršutiniai
žiūrint,
gaponiją.
laimingiems, karo nukan-Vas Tokio pašonėje,
veda smarkią ofensyvą.
Ta,
reiškia,
kad
Jung.
,
ima
tikgti
kad
Ber
,
kintiems
ir
bado
prispaus------------------------------------------------------Iš Šveicarijos praneša,

i

Vatikano Pasiųstas Maistas
Pasiekė Badaujančių Graikiją

neišvengiamas

Jung. Valstybės Užėmė
Prancūzų Salas

tųjų tautų rytojaus, ne
žiūrint, ar tos tautos
būtų didelės ar mažos.
“Šiandien milijonai gy
vų, kenčiančių oūtybių iš
Norvegijos fiiordų,
iš
snieguotų Latvijos, Esti
jos, Lenkijos ir Lietuvos
atenkintas> ir sa.
Hitleris
ruošiasi Valstybių jėgos jau dabar bug
žmonėms
j PERMAINOS KARO
lygumų, iš Kinijos neaprė kad
yra užėmusios tos salas, k
kad
uį_______
vra u. tauti
. tiems
nelaimių,
____
____
Šiais
laikais
smarkiai
kovai
pavasrį.
piamų plotų, iš Jugoslavi
techniškai užima Vlchy nių teisių laužymas,^ir gali į vargo ir kančių prispaus- VADOVYBĖJE
jos, Graikijos žiūri į Dėdę Remk šios šalies apsigynimą! pozicijas.
iššaukti
Vichy valdžios tas žmogus randa suramiJ____________
Šamą ir visus savo lūkes Pirk Defense Bonds ir Stamps!
Dabar Jung. Valstybes reakciją Gali dčl to vichy „imą ir pagalbą tik KataWashington, D C„ kovo,nuo kovo 9 d. ir pasiliks
čius, visas savo laisvės
ir diplomatinius ryšius nu- hkų Bažnyčioje.
5 _ Prezidentas ROOsevel-; galioje karo metu ir 6
svajones sudeda į jo per
traukti su Jung. Valsty-;
—----------galę. Visa tai gerai žino
tas įsakė
perorganizuoti mėn. po karo.
bėms.
Atkasa Užverstus
garbingas Amerikos prezikariuomenę į tris pagrindentas Rooseveltas. todėl
Gatvekariy Bėgius dines grupes: žemyno ka- • Tikėkite, ar ne... Tūlas Bri
Tačiau visą tai imant dė- i
tas Cripps ragina savo val
mes šventai tikime, kad
_________ riuomenės, aviacija ir tiemesin galima
suprasti, i
jis nepatenkins imperialis
kad Jung. Valstybės stovi' Chicopee, Mass. — Orga- kimo dalinys. Kiekvienai džios viršūnes, kad pripažintų
su Laisvos Prancūzijos nizuoti darbininkai atėjo į šių grupių paskiras vado-| bolševikams pretenzijas pne
tų užgaidų į svetimus kra
pagalbą
Massachusetts vaująs generolas ir visi Į Pabaltės kraštų. Tai pastebi
štus, į tuos kraštus, kurie 2600 Žmonių Užmušta Ir Sužeista vadovybe.
Visuomenės Saugumo ko- bendrai priklausys nuo ge-1 Pabaltės nepriklausomybių gyuž laisvę yra tiek daug
mitetui, kuris renka seną neralinio štabo viršininko 1 "ėjai ir sako. kad Crinns įduoda
kraujo pralieję”.
Vichy, Prancūzija, kovo tas į griuvėsius.
BLACKOUT
turto, šiame miestelyj at- gen. George C. Marshall. 1$™*. “T5 — Anglijos karo lakūnai
Sakoma, kad visur jau-i
NORWOODE
-----------kasa užverstus gatvekarių
Nuskandino Italų Laivų smarkiai bombardavo Pa čiamas prancūzų pasipikŠis įsakymas įeis galion meriką.
ryžiuje didžiausias auto tinimas prieš Britus.
Antradienį, kovo 10 d. bėgius, kurių esą 1200 toRoma, kovo 5 — Italijos mobilių ir lėktuvų dirbtu Kaip žinoma, tose dirb- nuo 9 vai. vakare iki 9:20 nų.
radio praneša, kad pirma ves, kur padarė milžiniš tuvėse gamino automobi- įvyks pirmas bandymas Miestas duoda darbinindienio naktį į antradienį kus nuostolius, ir užmušė lius, lėktuvus ir kitokius aptemdinti
(blackout) kams įrankius atkasimui
Britų lakūnai bombarda mažiausia -600 žmonių ir pabūklus, kuriuos Vokie- Norwoodo (Mass.) mies- ir išardymui tų bėgių,
šeštadienį, kovo 7 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi
vo Palermo uostą, kur nū- 2000 aužeidč. Tūkstančiai tija panaudoja* savo nau- telyj. Tikimasi, kad tą var t Apskaičiuojama, kad Vi
skandino, yįėrią prekybinį žmonių liko be namų.
dai, t' i karą įvyks • aptemdinimas soje valstybė je yra apie ninkų Radio programa*. Pašilkite savo radio rodyklę
laivą ir uŽmu&e du civilius Visas' dišį'iktae, kur tos Paryžius yra-Vokietijos-ir kituose apylinkės mies- 80.000 tonų plieno bėgių. ant. llJ?0'kilocycJėsL*ir 'klaušyĮtitė graži osprogr^fnrrs iš
f ) teliuose.
* WCQP stoties, Boston, Mass."žmones ir dešimtį sužeidė. dirbtuvės stovejd, pavėrs- okupuotas, '‘‘'i
.1 kurie nenaudojami. •ro;

Anglijos Lakūnai Padarė Daug
Nuostolių Paryžiuje

Darbininkų Radio Programa

Penktadienis, Kovo 6, 1942

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
drovės valdymą pereina
visi kino teatrai ir jų įren
gimai, kurie buvo užtikti,
PADANGŲ VAGYS Smith pasiūlymą, kad per
‘‘Deutsche Zeitung im bolševikams pasitraukus
NUMOVfi AUTOMO ištisą karą būtų suspen
Ostland” korespondentas iš Lietuvos. Jokia kita įduota įstatymai, kurie
BILIO RATUS
aprašinėja savo kelionę į monė kino srityje negali
nustato 40 vai. darbą saVilkaviškį ir Marijampolę. “Ostlande” veikti. Už nuŠiomis dienomis Brook- vaitėje ir už viršlaikius Gabus šveicarų politiIš Vilkaviškio tesą matyti sižengimus numatyti kaline, Mass. policija gavo mokėjimą pusantro karto' kas, tautos gerbiamas ilvien
tiktai griuvėsiai. Tik- Įėjimas ir piniginė bausmė
skundą, kad padangų va- tiek, kiek mokama už sa- gametis prezidentas Mottai miesto pakraščiuose arba viena kuri šių bausgys nuėmė nuo automobi- vaitės valandą,
ta yra geras katalikas. Apasilikę atskiri darbtnin- mių.
liaus padangas su ratais.' Kongresas už tai užsi- pie savo jėgų šaltinį jis sa
kų gyvenami
nameliai. I Kitu potvarkiu visas žyAutomobilis priklausė Ed- tarnauja pagyrimo.
ko:
Nuo
artilerijos
apšaudy- dų turtas valdomas pagal
wardui W. Potter, gyv. I
-------------—
Daug
kartų
aš
savęs
mo sugriauti ar sudegę specialinį Vokietijos Tei
Davis St. Potter sako, kad Naciai Nužudė 4,000
klausiau,
ar
ištesės
mano
namai dabar esą apvalo- cho komisaro išleistą “pojis pastatęs automobilių i
Raadonąįą
jėgos
sunkiuose
uždavi

mi. Tuo būdu esanti ruo- tvarkį turtui valdyti”,
prie ‘šviesų gatvėje arti
niuose,
kurie
man
skirti,
Berlynas, Kovo 5 — Per
šiama dirva naujoms sta
savo namų, kur stovėjo ir
ir
dažnai
jaučiau,
kad
nyk

tyboms. Kai kurie sveiki LIETUVOJ NACIŲ
kiti automobiliai. Išėjęs dvi pastarąsias dienas
PARTIJA UŽDARYTA
namai esą paimti valdžios
važiuoti, rado automobilių Kere pusiasalyj, Kryme, sta mano drąsa ir pasiti
kėjimas.
Tačiau
paguoda
Įstaigų reikalams.
ne tik be padangų ( tires), Vokietijos naciai smarkiai
• Gautos smulkmenos air
sustiprinimas
grįždavo
i puolė Sovietų raudonarMarijampolėje,
pasak pie nacionalistų partijos
bet ir be ratų.
* miečius, ir tose kautynėse vėl, kai tik kreipdavausi į
laikraščio,
besitraukią Lietuvoje "uždarymą^
Dievą,
į
mano
tėvų
Dievą
rusai
prarado
4,000
rau

raudonarmiečiai
padegę Nors ta partija neva paKongresas Atmetė
ir jo prašydavau suteikti i
donarmiečių
ir
66
tankus.
visą
miesto
centrą.
Vy reiškė norą bendradar
Prieždarbininkiškg
man
jėgų,
kad
galėčiau
į’
Vokiečiai Azovo jūros
riausioji gatvė nuo gimna biauti su vokiečiais, be
Įstatymą
vykdyti
visus
savosios
ledu pasivarė 20 mylių pirzijos rūmų iki už preky atrodo, kad tikrumo-5
Washington, D. C., kovo myn, užpuolė ir sunaikino tautos troškimus.
vietės aikštės esanti išde tuo keliu mėgino '
5 — Jung. Valstybių Kon- rusų stiprų punktą ir garigusi. Liuteronų bažnyčios, Nepriklausomybės.
KUKLUMAS
TAS
REIŠKIA
TAU
—
Tai
laiko
Žymė.
“
Laikyk
savo
gresas 226 balsais prieš 62 šoną pietiniame vandenykurią laikraštis
vadina Komisaras von Renu
akis atdaras ir tavo burną uždaręs”. Tas reiškia, kad “vokiečių bažnyčia”, bokš
atmetė
kongresmano ne.
tą iš jos darbų patyręs,
Gen. Gamelinas, Prancū per karo laiką, kad ir matai ką nors tokio, kas tau ne
tą bolševikai
nugriovę, partiją uždarė. Partijos
zijos
kafiuofliėfiės gen.
patinka, bet turėk liežuvį už dantų. Šitą šūkį britai y- manydami, kad vokiečiai vadovai gruodžio 17 d. pa
MEŠKOS PATARNAVIMAS
štabo viršininkas, per Di
jame esą įrengę slaptą ra skleidė po Lietuvą antivodįjį Karą buvo vienas iš patingai populiarizuoja. Jis pradeda garsėti ir Ameri
dio siųstuvą.
kišką pamfletą, o patys
Todėl ir artimiausių maršalo Fo- koje. Lietuviai panašių priežodžių irgi turi nemažai.
Buvęs Anglijos pasiunti kų tiraniją.
Taip pat Suvalkų Kalva susirinko prie Karo Mu
Reikėtų
pasimokinti
iš
to
nevienam
ir
nevienai.
nys Maskvoje Cripps savo pono Cripps pareiškimas, cho bendradarbių. Jam arijoje esą matyti sugriau ziejaus, kur ant Nežino
kalboje atstovų rūmuose nevien suduoda sunkų mo- nais laikais kažkas ir pri
tų namų.
mojo Kareivio kapo padė
įrodinėdamas, kad Anglija1 ralinį smūgį su bet kokia minė:
JAU MAN LAIKAS EITI...
Pakelėse koresponden jo vainiką ir sugiedojo
turėtų pripažinti Rusijai vergija kovojančioms Pa- — Tamsta esi dešinioji
tas matęs vokiečių žuvu Lietuvos Himną ir giesmę,
' v
1
Pabaltijo kraštus, atliko baltijo tautoms ,bet kartu maršalo Focho ranka...
Taip kalbėjo, be baimės, su rūpindama kitais, Seselė gyve- sių karių kapų.
Marija, Marija, sušveltikrą meškos patarnavi- anglai netenka simpatijų — Nežinojau, kad marša tvirta viltimi ir pasitikėjimu nimo kelyje paliko mums pasinik vergiją, išgelbėk nuo
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giedro dangaus. Ką reiš Lietuvos piliečiams, ben kad įgytų tai, ko jam trūksta! mi Ji pamilo vienuoles — ir jos jaunystės Jos sūnui prirengė. leidimo. Dėl pavyzdžio su tai geležies dirbinių, indų,
jaunutė širdis trokšte troško. -.
.... .
T
kelis teisinius
kia būti bolševikų vergijoj dradarbiaujant su Lietu
.
Šiandien meldžiamės prie Jos minėsime
kosmetikos ir tt. Bet vie
“V. Ž.” Dievuliui taipf. pasiaukoti. Tą karsto.
,
.
..
.
visi labai gerai žino. Skau vos pasiuntinybėmis suor
Ašaromis plauname nuo aktus, kurių negalima su nam gyventojui leidžiama
kilnų sielos troškimą atsiekė, ....
,
...
darinėti be tokio Vokieti
džios rusų okupacijos žai ganizuoti Lietuvos vyriau
.
širdies skausmą, tačiau pnsinusipirkti tik vieną bet
linkybių
dėka
atgausime
kada
1919
m.
įstodama
į
Sv.
,
.
......
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Seniausias laikraštis pasaulyj Į *r Priverte Seselę apleisti myliSkalbiame visokius skelbimus sybei iš Washingtono, ar
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DRAUGE DARBININKE,
Blogą žmogų išauklėti gali mylimo auklėjimo darbo.
liais tekėjo”. Kai kurie
A. a. Seselė Apolonija įamži leista ir jie jau grįžo į Lietuvą.
Dar
tenka
pažymėti,
kad
bet koks niekadėjas,
bet gerą
žmonės “per greit” užmir
platink du syk savaitinį laikraštį
Visų į nelaisvę patekusių Lietu šis
žmogų išauklėti
reikia
tikrų no savo vardą mokinių širdyse.
potvarkis įsigalioja šę bolševikinius laikus.
Savo linksma ir saulėta dvasia vos kareivių vokiečiai nesisku nuo pereitų metų birželio Jeigu “tūkstančių tūks
idealistų tėvų.
“Darbininką”
ji mokėjo jaunutes širdis prie bina paleisti, nes jie, matyt, rei 20 d., nors jis paskelbtas tančiai” nepaisą nuostatų
kalingi darbams Vokietijoje. Iš tiktai 1941 m. gruodžio 30
Jis yra tikras tavo draugas
Kas nedavalgo, tas visados savęs pritraukti ir laimėjusi jų
dėl kainų, tai neišvengia
T rokšti laimės ir teisybės — skaityk
būna sveikas ir lengvas; kas pasitikėjimą kreipė jas prie kil kitos pusės neabejotinai prisi d. Visi minėto pobūdžio mai turį nukentėti tie, ku
perdaug valgo, tas visados bū nių, vertingų siekimų. Ne tik bijoma, kad suskambėjus pir aktai, sudaryti po 1941 m. rie lojaliai laikąsi išleistų
“DARBININKĄ”
mokiniams, bet jų tėveliams bei miems laisvės varpams ,tie ka birželio 20 d., turi būti taisyklių. Laikraštis bai
na sunkus ir serga.
visiems Ji buvo maloni, pasiau reiviai atsisuks ir į dabartinius pranešti Vokietijos komi gia savo straipsnį pastaba,
Darbininkas” metamskainuoja $4.00
Jei žmogus žmogų pažintų, kojanti ir užjaučianti. Net ligos okupantus, panašiai kaip perei sarui iki 1942 m. sausio 31. kad su nusidėjusiems nuo
Pusei metų................................... $2.00
suspausta rūpinosi kitais. Sese tais metais jie išvanojo kailį
tai nebūtų vargšų.
statams būsią griežtai pa
Imant sykį į savaitę metams......... $2.00
les, kurios jai patarnaudavo li bolševikams.
i Nusavino sielgta.
Pusei metų .......................
$1.00
Jei žmogus pats save suval goje, giliai užjausdavo ir pra

Vilkaviškis
Griuvėsiuose

/

Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBININKAS”
dvpy,

SouJ^ggston, M^f.,.

Kiną

dytų, tai nereikėtų valdytojų.

šydavo jas eiti pasilsėti. Pama
čius savo Mamytę atsiklaupiant
Kas netiki į Dievą, tas tiki — tuoj Sesutei priminė: —“Se
velniui; kas Dievui netarnauja, sute, neleisk Mamytei
klūpot
tas velniui tarnauja.
ZA Gįadt šaltų, kietų grindų. - -PafjpiJ
J. K.
aesk jai divonėlį”. Taip besi-

MAKE

EVERY

PAY DAY

BORO DAY

• Vokietijos reicho komi
saras “Ostlande” išleido
įsakymą, kuriuo steigia
ma specialinė “Ostlando”
filmų bendrovė. Į šios ben-

• Paštas Lietuvoje dar
nesutvarkytas, ūkininkai
labai susirūpinę pristaty
mu jiems ūkinės spaudos,
kurios tiražas siekiąs 125,000 egzempliorių.

Penktadienis, Kovo 6, 1942
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nių, kalintų Lūkiškio kalė- 27. Grigulis Povilas
--------- by---------1902 politinių kalinių sąrašas:
1908 60. Ulinauskas Kazys
saint joseph’s lithuanian r. c. association of labor
jime ir išvežtųjų 1941 me- 28. Grigaitis Julil.
1881 '
1902 61. Burkus Jonas
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston, tų birželio 3 d. į
Vitegorl 29. Jančys Jonas
Pavardė, vardas ir tėvo '
Eil.
1906 Nr.
Mass. under the Act of March 3, 1870.
koncentracijos Stovyklą: 30. Meškauskas Česlovas 1909 62. Tiškus Vladas
vardas
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
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63.
Grincevičius
Edvardas
Gimimo 31. Jankus Stasys
Eil.
Pavardė ir
1. Bumblys Juozas s. Jono
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
1891
1904
64.
Kiaupa
Adomas
32.
Stasiulis
Juozas
Nr.
dau
vardas
PRENUMERATOS
KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
2. Baltramaitis Kazys s. Domo
1892
1907 65. Genaitis Vladas
33. Jakštas Anicetas
................. $4.00
Domestic yearly
..................... $4.00 Amerikoje metams
1918
3. Bučys Kostas s. Prano
1. Stelmokas Povilas
1904
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams... $2.00
1903 66. Banys Liudas
34. Mardosas Stasys
4. Bachmanas Liudvikas s. Te
1918
2. Slavinskas Juozas
Foreign yearly ________________ $5.00 Užsieny metams ...____________ $5.00
1904
1903
67.
Butkauskas
Antanas
35.
Vaitkus
Juozas
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
odoro.
3. Stogonavičius Vincas 1920
1892
1908 68. Adomaitis Juozas
36. Piksrys Jonas
1905
4. Kirulis Pranas
5. Balsevičius Povilas s. Jono
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1920 69. Andrijauskas Pranas 1886
37. Velnioniškis Juozas
1. Morkūnas Bronius, s. Petro
1918
6. Bubelis Stepas s. Kazio
366 West Broadway,
South Boston, Mass. 5. Genys Petras
1898
1903 70. Andruškevičius Vacį.
38. žvenklys Donatas
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Telephone SOUth Boston 2680
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40.
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Lubom
i
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męs 1913 m.
1917
8. Jurevičius Andrius
8. Kvederas Juozas s. Igno
1914
1891 73. Balčiūnas Alfonsas
41. Klybas Adolfas
1902
9. Kavaliauskas Jurgis
9. Križinauskas Bronius s.
9
42. Medzkauskas Albinas 1912 74. Blaževičius Adolfas
grįžusio is rusuos
10. Kraunevičius Aleksas 1918
Vlado.
1906
1906 75. Macėnas Kostas
43. Žvirblys Povilas
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10. Kaveckas Vladas s. Kazio
Sovietai daro įžūlų į demokratiją spaudimą, kad 11. Kriščiūnas Antanas 1902 44. Bernotas Mare i nas
1920
1903 76. Sargiūnas Leonas
1907
31. Kazlauskas Povilas s. Juozo
JIMAS
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45. Čepas Stasys
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propagandą varė Anglijoj, dabar to paties tikslo sie
1903 78. Buodžius Benediktas 1902
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13. Kiše vičius Karolis s. btasio
• “Ūkininkų Patarėjas”
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deda
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žusiu iš Rusijos lietuviu
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1916 81. Gelažius Pranas
kęs už Pabaltijo nepriklausomybę, gi Amerikos vy 17. Varanavičius Aleks. 1917 49. Bingelis Edvardas
16. Galdikas Kazys s. Kazio
tremtiniu Juozu Vaitkevi
1901 82. Budrys Aleksandras 1906
riausias vadas savo žodžio nelaužo. Jis gerai žino, kad 18. Katilius Klemensas 1917 50. Indrišiūnas Julius
17.
Motūzas
Vladas s. Kazio
čium, Pabradės valsčiaus,
1911 83. Kaukorius Benediktas 1894
sovietijoj nėra nė šešėlio demokratybės. Rusijos gy- 19 Ratkevičius Jurgis
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18. Milius Jonas s. Antano
Cikelnos
kaimo:
1900
52. Eirošius Maksimilijon. 1904 84. Kasputis Adomas
ventojai, tai žiauriausios diktatūros vergai. Joki veid- 20. Balčiūnas Stasys
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19. Montvidas Antanas s. Prano
“Mus vežė į Leningradą.
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1894 85. Dėdelė Pranas
dainingi sovietų vingiavimai to fakto negali užglos- 21. Gražulis Kazys
1906 53. Lipčius Mykolas
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tyti.
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22. Navakas Pranas
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i. Pirmas dvi kelionės sa
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1894 56. Gladpiras Edvardas
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89. Zaknys Petras
1897 57. Danta Tadas
24. Parafionavičius Zigmas 3. vome, maitinomės tuo, ką
25. Keršulis Jonas
1905
1907
90. Drackinys Juozas
žytinių vietą, kur brutalūs diktatoriai varžysis už jų
Stasio.
duodavo kažkokio nešva
1897
kailį. Tokių viešų ciniškų derybų už tautų likimus nė- koks klaikus
nas_
tikri
tikriausia realybė. 91. Briškelis Adomas
25. Giazauskas Henrikas s. Čes- f raus vandens sriubos. Pa
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ra buvę istorijoj. Tai panašu į vergų mugę senosios Banditai ui banditai 2n0me kas jie
organizuoti 92. Mykalonis Karolis
lovo.
siekus Leningradą, mūsų
1900
93. Paliokas Pranas
Romos aikstese ar j gyvojo tavoro pirkliavimo see- valstybiniai banditai> kokiais tuomet Uetuvoj
26. Gaudutis Augustinas s. Igno traukinio ešalonas pasuko
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94. Zabrys Klemensas
nas Konstantinopoly, Bagdade ar kuriam kitam onen+o1ll miooto
b-o J; ;s Hoot,
v™ Vlkai Pasirode- tai Jau istorine naujanybe. Tikriesiems 95 Dulskis Jonas
1921 27. Geležinis Ignas s. Juozą $ Usolskio darbo stovyklą,
ta ų m este Bet ką gi iš tiesų lietuviai darytų^ jei umotyvams sužinoti reikėtų išrišti painų galvosūkį. 96. Stuogis Vaitiekus
1902 28. Malakauskas Ignas s. Juozo kur visus iš vagonų iš
vinį bolševikų nagai jau siektų juos vėl uz ger es veikiausiai čia bus susimetę keletas motyvų: pavydas, 97. šorka Antanas
1902 29. Balsevičius Stasys s. Prano kraustė ir paleido kas sau,
nutverti? Kas gi jiems daugiau belieka daryt, jei ne kad Lietuvoj laisvai ir pasiturinčiai gyvenama; kerš- 98. Vitkauskas Juozas
1907 30. Beimavičius Juozas s. Prano nes, matyti, buvo įsitikinę,
mirt garbingoj kovoj. Juk pražūties vis vien neis- tag u- nepaiankumą komunizmo nešėjams; natūrali 99. žiežmaras Pranas
1907 31. Baltramiejūnas Albinas s. kad tokioj tolumoj nieks
Stasio.
nežinos, kur jojo kraštas.
vengs. 1939 - 40 metais, kuomet lietuviai dar nebuvo
pagįeža, kad “buržujai” visa ko turi, o “ro- 100. Enčeris Juozas
1914
32. Butkus Adolfas s. Jono
Truputį
pabuvus, vėl mus
arčiau su bolševikais susidūrę, jie vis dėlto tikėjosi, jaug„ gyventojai išbadėję, nuskurę ir vergiškai supan- 10L Zynka Vincas
1913
1912 33. Antanavičius Juozas s. Sak surenka ir įsako važiuoti į
kad sovietų vyriausybė išlaikys bent išorinį garbės
karštligingas užsimojimas ko greičiausiai nu- 192- NQreika Antanas
mano.
Azerbeidžaną.
1923
šešėlį. Kad ir ant vergijos sukurta, sovietija vis dėlto šluotį patenkintą gyvenimu tautą ir jos vietoj įsteig- 103Vylius
34. Antanavičius Jonas s. Sak
‘Kelionei į Azerbeidža
skaitėsi didele valstybe, būk tai užsimojusia pasivyti
ubatrvna _ teeu ir iie kenčia kair) ir mes. nairaliau 1(HDonas 1902
mano.
ar net pralenk kitas pačias stambiausias pasaulio *"Ssias
ną,
kuri, buvo numatyta,
k
1911 ,
35. Antanavičius Antanas s. turėjo tęstis beveik mėne
1903
valstybes. Jos gyvenantieji svetur diplomatai kėsino- dyt> degint ir plžšt Tą
vainikuoja valstybinis I
Sakmano.
sį, kiekvienam tremtiniui
1897
si pasirodyti civilizuotais ir net imponuoti turtingai ir sovietų motyvas — bolševistinis imperializmas. (“Ką|108' Grbe}ikas Jurgis
36
.Kaulius Kazys s. Petro
davė
po 130 rbl., be to, 2
1905
puošniai įrengtomis savo pasiuntinybėmis. Nestebė37. Daukšys Pranas s. Juozo
kg. duonos savaitei ir šiek
tina, kad dalis lietuvių tautos tų išorinių blizgesių daMyk°la3 1902 38. Dalnevičius Stasys s. Stasio tiek sausos žuvies, kuri,
1910
39. Dibisteris Antanas s. Juozo kaip atrodė, buvo pačios
: kai). Bolševikų šėlimas ir lietuvių pasipriešinimas bir 1' 111. Maeiulskis Stasys
1893
pakenčiamai civilizuotais žmonėmis. Bet kas tikrovė želio mėnesy 1941 m. — tai niekuo nesumušami fak 112. Igaunis Antanas 50 met. 40. Lukauskas Pranas s. Petro prasčiausios rūšies. Ta
je pasirodė, tai viršyja normalaus žmogaus įsivaizda tai - įrodymai, kad bolševikai Lietuvoj nieku gyvu ne 113. Bendoraitis Pranas 1898 41. Lileikis Vytautas e. Adomo čiau tiek buvome išalkę,
42. čiužas Antanas s. Antano
vimą.
kad šis davinys teikė puo
pageidaujami, kaipo žudikai, plėšikai, laisvės slopin- 114. Januškevičius Vacį. 1906
43. Tarvainis Leonas s. Juozo
Vos nekviestieji svečiai spėjo į mūsų sienas įsi- tojai ir tautos naikintojai. Jei antru atveju jie Lietu- H5. Vilimavičius Antanas 1898 44. Telešinskas Jonas s. Antano tos įspūdžio. Be to, buvo
me aprūpinti tam tikrais
1906
briauti, tuojau prasidėjo plėšimai, vagystės, areštai, voj pasirodytų, tai netenka stebėtis, kad lietuviai su 116- Alburda Andrius
45. Triuška Juozas s. Antano
dokumentais, kad įrodyžudymai, ištrėmimai ir neįmanomai barbariškas sau sinkiais juos pasitiktų, nežiūrint, kokia būtų kovos 117. Valovskis Estalijus 1898 46. Simutis Adomas s. Kazio tumėm, jog tikrai vyksta
1892 47. Stukas Feliksas s. Kazio
K. 118. Šlapkonis Antanas
valiavimas. Lietuviai netikėjo savo akimis, kad tai ne išeitis.
me į nurodytą vietą. Ši ke
48. Sakelis Zigmas s. Viktoro
lionė jau nebuvo tokia
mus padegėlius sušelpėte. Buvome dvare
ŠAULYS — Klausau! (kareiviškai ap 49. Sungaila Vladas s. Juozo karti ir nežmoniška, kaip
— ponios neradome, sakė, kad išėjote į
sisukęs sudaužia kulnimis ir nuskuba į 50. žvirgždinas Hermegildas s. pirmomis ištrėmimo iš na
girias, tai čia tamstos ir ieškojome... Kol
krūmus).
Jono.
mų dienomis”.
gyvi mes būsime dėkingi. Ponai ir pane
VALSTIETIS. — Poniute, leiskite ir 51. Simutis Julius s. Prano
Toliau J. Vaitkevičius
lėms sveikatos ir visokeriopos laimės...
mums pasiskinti spurgų vaistams.
52. Longinas Mikas s. Alekso
atpasakoja, kaip jis pa
melšime.
PONIA. — Skinkite vaikeliai, skinki- 53. Jocius Stasys s. Tado
siekęs Maskvą, ir sako: —
PONIA. — Ačiū vaikeliai už dėkingu
te, kiek tik norite. Dievas miškus augina 54. Jogminas Adolfas s. Danie Maskvoje būdamas, nu
mą... kad parodėte gerą žemaitišką širdį.
visų daliai.
liaus.
tariau nebevykdyti “nu
Parašyta einant žemaičių padavimais
Jei dar ko trūktų, neužtektumėte sėklos
(Panelė, Marutė apžiūrinėja Joną ir 55. Jakštas Jonas s. Vinco
statyto plano”, atseit vyk
70 metų sukakties paminėjimui,
ar duonos — ateikite...
jo rūbus, Onutė skina gėles ir iš jų deda 56. Jankauskas Aleksas s. Igno ti į Azerbeidžaną, pasu
1933 metais Seredžiuje.
(Jiems besikalbant iš dešinės įeina
puokštę. Agnė baigia susemti išbarsty 57. Jablonskis Juozas s. Juozo kau gimtųjų namų link.
ponas Jonas:)
tas spurgas, valstiečiai prie medžių išsi 58. Petronaitis Vladas
Kelionė teko atlikti pės
JONAS.
—
Gerą
vakarą.
Tai
netikėtai
skirstę
skina
spurgas.
Jonui
mirktelėjus
59.
Norvaišas
Motiejus
s.
Petro
(Senoji ponia sumišta, panelės ir Ag
čiomis. Žinoma, teko įvai
sutinku ponias ir mūsų kaimynus pade
Faibčikas su maišeliu sprunka į mišką. 60. Vilčinskas Povilas s. Antano riausių nuotykių pakelti.
nė išsigąsta, gurbas iš rankų iškrinta).
gėlius. (Priėjęs senajai poniai pabučiuo
Jonas paėmęs senąją ponią už rankos ve 61. Vičius Jurgis s. Igno
PONIA. (Rimtai) — Čia mano giria.
Ypač baisu ir sunku buvo
ja
į
ranką,
su
panelėmis
pasisveikinęs,
da.
Panelės
su
tarnaite
eina
pirma,
o
po

62.
Rokas
Adomas
s.
Adomo
ŠAULYS. — Jokių “mano” nežinau...
pereiti priešfrontį, kur dar
sustoja
šalia
Marutės.
Onutė
skina
gėles
nas
Jonas
su
ponia
paskui,
visi
išeina
į
63.
Rudokas
Andrius
s.
Mykolo
Koks slaptažodis? Arba vyriausybės įsa
laikėsi rusai. Tačiau liki
ir su jomis žaidžia).
dešinę. Jiems išeinant valstiečiai uždai 64. Rudokas Jonas s. Mykolo mas buvo su manimi: —
kymu tuoj vedam ant kryžkelio ir pakaVALSTIETIS. (į Joną) — Ačiū, ponunuoja ir dainuodami pasiskirstydami ski 65. Šakenis Zenonas s. Jono frontą pereiti ir iš ugnies
riam...
ti,
kad
mus
iš
prakeiktų
nevidonų,
kazo

na spurgas).
66. šleinys Jonas s. Vinco
FAIBČIKAS. (Žengia žingsnį pirmyn
zonos pasprukti pavyko
kų
rankų
išgelbėjai.
Jei
ne
tamstos
su
Už
giružės
teka
upė
67. šalčius Edmundas s. Motie- laimingai. Kelionė mane
ir ranką ištiesdamas taria:) — “Mirtis—
šauliais malonė, jau mūsų akeles seniai
Prie jos kaimas puikus.
jaus.
Kranklys”.
labai nuvargino, tačiau
būtų
varnos
iškapojusios...
Mirsime,
Juodas
varnas
ten
nutūpė
68.
Šalkauskas
Česlovas
s.
Pet

(Tai tarus šauliai atlyžta, kardus že
jaučiuosi, ištrūkęs iš pra
tamstos
neužmiršime.
Ir
lest
šaukia
vaikus.
ro.
myn nuleidžia. Vyresnysis komanduoja:)
garo”.
FAIBČIKAS. — Juk jumis išgelbėjo
Iš kur varne atsiradai
69. Kardelis Povilas s. Mykolo
ŠAULYS. — Į makštis! (Šauliai kar
“kranklys”?
Tu ir tavo vaikai ?
70. Kavolis Boleslovas s. Myko
dus susikiša, smalsiai akimis seka FaibVALSTIETIS.
—
Ar
jis
“
kranklys
”
ar
Kur
tą
baltą
ranką
radai,
lo.
čiką ir ponias. Tuo tarpu išeina iš už krū
“
aras
”
už
tai
kad
mus
iš
po
giltinės
dal

Kurią
snape
laikai?
71. Pakalniškis Liudas d. Vinco
mų ir daugiau įvairiai ginkluotų šaulių,
gio
išplėšė,
tegul
Dievas
jį
laimina
ir
vi

—
Už
giružės
oi
mergele
72. Maskalenko Petras s. Jono
tylėdami juos apsupa iš visų pusių. Šau
sas
nelaimes
nuo
jo
kelio
šalina.
Didi
kova
buvo:
73. Gužauskas Pranas s. Stasio
liams tai darant už scenos pasigirsta
(Iš
krūmų
išlenda
uždusęs,
dulkėtas
Kulkos
zvimbė,
kardai
kirto...
74. Gailius Vaclovas s. Kazio
kranklio krunktelėjimas. Visi sprunka
šaulys,
prie
p.
Jono
priėjęs
kareiviškai
Jaunų
daug
pražuvo!...
75. Mixev Georgij, Nikifovič
atgal į mišką, su poniomis belieka vienas
sumušęs
kulnis
paduoda laišką. Tas sku
—
Dabar
žinau,
kas
ten
krito,
76. Kivilevič Georgij, SemionoFaibčikas.)
biai laišką atplėšęs skaito. Antakius pik
Keno ranka balta.
vič.

Verčiau Mirti Negu Bolševikija

Kranklių Faibčikas

VII Aktų Drama iš 1863 m.
Sukilimo

SCENA ANTRA

(Iš scenos kairiosios pusės įeina šventadie
niškai apsirėdžiusių valstiečių vyrų ir merginų
būrys. Poniai su panelėmis žemai nusilenkia).

VALSTIEČIAI. — Gerą vakarą, geroji
ponia ir panelės, ateiname padėkoti, ką

tai sutraukdamas sako: (į šaulį).
JONAS. —Raiteliai tuoj pult nurody
ta kryptimi..., kad iki vidunakčio būt
baigta. Antras būrys pastot kelią iš už
pakalio... Gyvos dvasios į Raseinius ne
praleis*. Slaptažodis: “Mirtis”.

Tasai žiedas mano buvo,
O aš jo — jam kalta!..

(Dainą dainuojant iš lėto uždanga užsileidžia
taip, kad su paskutiniu posmu užkrinta).
PIRMOJO AKTO GALAS

(Bus daugiau)

Lietuviai politiniai kali
niai, kalinti Lūkiškio kalė
jime ir išvežti 1941 m. bir
želio 16 d. į Uktizem kon
centracijos stovyklą:

Penktadienis, Kovo 6, 1942

DARBININKAS :

ša-

Worcester, Mass.

Good food properly cooked will help win the Vict

jautą jų atsiskyrimo if
mo valandoje.

ory;

SMETONA WORCESTERYJE
Kovo 1 dieną, š. m., laisvama
nių grupės kviečiamas, Worcester, Mass., lankėsi p. Antanas
Smetona.
Jau praėjusiais metais Worcesteriui buvo skirta prezidento
diena. Įvyko keletas pasitari
mų. Bet kadangi planai buvo
nustatyti iš aukšto, jų pakeiti
mas negalimas, o tas visgi neti
ko visiems Woreesterio lietu
viams, tad po pasitarimų daly
kas buvo likviduotas. Visi buvo
tos nuomonės: arba gerai, arba
visai ne. Bet štai šiais metais
atsirado du laisvamanių drą
suoliu, sudarė komitetą ir trys
savaitės prieš paskelbė, p. An
tanas Smetona kovo 1 dieną
lankysis Worcesteryje. Visą agitaciją varė vietos laisvama
nių savaitraštis. Komitete nesi
matė nei vieno Worcesterio lie
tuvių inteligento, nei vieno ka
taliko, nei rimtesnių tauti
ninkų. Tiems trūkumams užpil
dyti, pasikvietė keletą inteli
gentų iš Bostono ir kitų artimų
kolonijų. Lyg nujausdami, kad
čia gali išeiti ne taip, kaip tu
rėtų būti, spaudoje užpylė ant
katalikų keletą kaušų seniai nu
dėvėtų
pamazgų, manydami
juos pagąsdinsią. Viskas pa
rengta.
Paimta Worcesterio
gražiausia ir didžiausia Memo
rial Auditorium, kurioje telpa
apie 4000 žmonių. Pakviestas
valstybės gubernatorius, mies
to mayoras ir kiti įžymūs mies
to ir valstybės asmenys. Visi
pasižadėję dalyvauti.
Atėjo laukiamoji diena. Oras
gražus, tikras pavasaris. Kata
likų simpatijos įgijimui, p. A.
Smetona ryte 11:00 valandą at
vyko į Šv. Kazimiero par. baž
nyčią mišių išklausytų. Vienin
telė vieta, kur visi žmonės ly
gūs, tai katalikų bažnyčioje.
Čia visi lygūs: turtingas ir
prasčiokėlis, prezidentas ir pavaldinėlis. Taip ir p. A. Smeto
na nerado čia nei skirtingai pa
rengtos vietos, nesulaukė nei
specialės pagarbos. Kartu su vi
sais žmonėmis atėjo, suole atsi
sėdo ir kartu visų būryje išėjo.
Tą pačią dieną ir net tuo pa
čiu laiku vienoje parapijoje vy
ko gavėnios rekolekcijos, kitoje
parapijoje Lietuvos reikalams
vaidinimas su prakalbomis;
žingeidu buvo kur čia lietuviai
links ir užtai man daug buvo
darbo būti čia ir ten ir viską
patirti. Keletą minutų prieš
3:00 valandą po pietų komiteto
ir policijos lydimas atvyko p.
Smetona į Memorial Audito
rium. Salė didelė, įspūdinga,
graži. Žmonių tokioje salėje at
rodė kaip ir tuščia. Šiek tiek vi
duryje. būrys vienur kitur išsi
mėtę, balkonuose lygiai 20 žmo
nių. Viso suskaičiau apie 600.
Vietos anglų spauda pažymėjo,

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optieal Co.

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

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

Webster, M

kad buvę 750, bet jie visados
beveik padvigubina. Galima sau
įsivaizdinti kaip atrodė 4000
vietų salėje apie 600 žmonių!
Jų tarpe buvo apie 400 vietinių
lietuvių, kiti iš Bostono, Gardnerio ir kitų apylinkių kolonijų.
Ar tai nujausdami, ar sužino
ję, kad čia ne viskas tvarkoje,
paskutinėje valandoje atsisakė
dalyvauti visi garbingieji sve
čiai. Nedalyvavo nei gubernato
rius, nei miesto mayoras, nei
kiti miesto ir valstybės valdi
ninkai. Visi mandagiai atsipra
šė. Nebuvo nei vieno inteligen
to įžanginės kalbos pasakyti,
nei programai vesti. Worcesteryje yra keletas gerų chorų, nei
vienas nedalyvavo.
Visų dalyvių veidai kaito
ir raudo iš tokio pasirodymo, ir
šiandien dar nei rengėjai, nei
dalyviai nedrįsta akių pakelti
iš gėdos.

Tą patį vakarą žymiausiame
Worcesterio viešbutyje, Bancroft Hotel, įvyko p. Smetonos
pagerbimui bankietas. Dalyva
vo apie 70 asmenų, jų tarpe žy
mi dalis Bostoniečių, keletas
žydų, viens kits iš apylinkės
kolonijų. Tuomi tai ir baigėsi
p. Smetonos priėmimas. Pats p.
Smetona matyt nejaukiai jautė
si, nes tą pačią naktį apleido
Worcesterį.
Atrodo stebėtina, kad tokia
didelė Worcesterio kolonija, ku
ri dvi tokias auditorijas galėtų
pripildyti, taip neskaitlingai ir
nežymiai pagerbė p. Smetoną.
Ar sutingėjo,
ar patriotiz
mas išgaravo? Visai ne. Worcesteriečiai tebėra veiklūs, su
sipratę ir patriotingi. Jų 85
nuošimčiai katalikai ir tai su
sipratę, ne koki mulkiai, nesi
duoda by kam už nosies vadžio
tis. Worcesterio lietuviai katali
kai išpirko Lietuvos bonų už
$100,000.00, jie vieninteliai nu
pirko ambulansą ir padovanojo
Lietuvai. Kaip tik bolševikai įsibriovė į Lietuvą, jie pirmuti
niai paklojo $1200.00 pabėgė
liams gelbėti, ir dabar katalikai
kas kelintas mėnesis vis pasiun
čia po keletą šimtinių į Lietu
vai Gelbėti Fondą. Jie išlaiko
dvi parapijas, mokyklą. Jų ku
nigai patrijotai nuo seniai gar
bingai darbuojasi lietuvybei ir
katalikybei. Vienas jų net vete
ranas Lietuvos atstatymo darbe
nuo pat 1914 metų ir per jo
rankas daug Lietuva paramos
gavo. Praėjusį rudenį Šv. Kazi
miero parapija turėjo savo me
tinį Minstrel Show, sutraukė
žmonių du kartu daugiau, negu
p. Smetona. Tik dvi savaiti at
gal Aušros Vartų parapija turė
jo savo metinį Minstreal Show
ir žmonių prisirinko tris kar
tus daugiau, negu į p. Smetonos
prakalbas. Taip pat ir p. Sme
tonos priėmimo dienoje katali
kai nesnaudė. Aušros Vartų
bažnyčioje tą dieną dviem at
vejais nuo 3:30 ligi 5:00 po pie
tų vyko rekolekcijų užbaiga.
Ten lankėsi dvigubai daugiau
žmonių, negu priėmimo auditoriume. Šv. Kazimiero parapijos
salėje vyko Lietuvos reikalams
vaidinimas ir čia tiek pat buvo
žmonių, kaip ir p. Smetonos
priėmimo , auditoriume. Taigi
Worcesteriečiai ne tinginiai.
Tik jie nedalyvavo p. Smetonos
; priėmime, kadangi laisvamanių
komitetas ir pats p. Smetona
užsispyrusiai ignoravo katali
kus. Komitetas tarėsi su kuo
tik galėjo, bet nesitarė nei su
kunigais, nei su katalikų vei
kėjais. Nebandė jokių kompro■ misų. Iš aukšto nustatyta: ei-

A. y A.
MARTYNAS MATUSEVIČIUS
Ketvirtadienį, vasario 26 d.,
naujas kapas buvo supiltas ir
tai vyro tik sulaukusio 33 metų
amžiaus, a. a. Martyno Matuse
vičiaus, gerai visiems pažįsta
mos parapijonkos Magdalenos
Kaluškienės Claytonienės se
sers sūnaus. Mirė staiga, neti
kėtai, trukus gislai ant smege
nų. Palaidotas iš Šv. Alfonso
par. bažnyčios. Kun. Antanas
Dubinskas atnašavo šv. mišias
ir atliko apeigas kapinėse. Juo
zas Kasinskas, kaip Tamašaus
ko ,taip Matusevičiaus laidotu
vėse rūpinosi jų tvarka. Amži
nąjį atilsį duok Martyno vėlei,
Viešpatie, o likusią jo žmoną,
vaikelius ir gimines lai tas pats
gailestingasis Viešpats ramina
jų nuliūdimo valandoje.

DAUGIAU NĖRA MAN
NEPASISEKIMO VIRIME!
Ai pasisukau
ELEKTRA VIRTI
e

sa elegantišku nauju

ROASTER - OVEN

-.elektra galina pagaminti
daug skanesni valgį....

HPKP«fcšfieną«MėsK
ATEIK IR PAMATYK — PAŽIŪRĖK...
KĄ MARVELS GALI PADARYTI

Galite Gauti Artimiausiame

Edison Shops

Westinghouse
Electric Roaster

.95

u-itb
erkinį diibts

Everhot
Roaster

.95

urilb
cooking diibts

TIKTAI

$0.30

įmokėti

BALANSĄ MAŽAIS MĖNESINIAIS
ISSIMOKĖJI MAIS

Laikas ir terminas gali būti pamainytas
be praneiimo.

Universal
Electric Oven

27 .95

uith

BOSTON
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Oefense

brotltr pan
and rack
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COMPANY

kite pas mus ir neškite mums laisvamanių, tik keletas nesusi
bedievybės platinimui pinigus, pratusių smalsuolių katalikų
tai viskas. Ar jūs girdėjote ka parengime tedalyvavo.
da nors, kad Worcesterio len To pasekmėje šiandien rengė
kai ar prancūzai, kas jie nebū jai jaučiasi nemaloniai, pats p.
tų, kad būtų nesiskaitę su ka Smetona irgi jaučiasi nemalo
talikais ir jų dvasiškija? O nė niai, ir Worcesterio lietuviai
ra dar Worcesterio lietuvių is niekados nepamirš, kad tas as
torijoje tokio įvykio, kad lais muo, kuris nešioja Lietuvos
vamaniai būtų kada nors prisi prezidento vardą, prisidėjo prie
dėję prie Lietuvai darbo, jeigu '■lietuvių pažeminimo kitų tautų
pinigai ėjo per katalikų fondą. akyse. Pats p. Antanas Smeto
Sulig jų tai geriau tegu eina į na, garbingas senos praeities
balą. Nors patys žino, kad jie asmuo, ir atsakingieji kiti as
nieko geresnio Lietuvai nedavė, menys neturėtų žaisti lietuvių
ir tik katalikai Lietuvą statė ir tautos garbe.
K. Vyturys.
stato. Taigi kaip, rodos, galėtų
Šios kolonijos kelių asmenų
norėti, kad katalikai eitų ir
suruoštas p. Smetonai priėmi
jiems lobį krautų?!
mas praėjo labai mizemai. Pri
Jie gerai žinojo, kad nuo se ėmimo ruošėjai nesiskaitė nei
niai neatmainomai parapijose su draugijomis, nei su vadais.
nustatytos tame laike rekolek Šoko aukštai, bet nutūpė žemai.
cijos, parengimai, vienok ryžo Tik apie aštunta dalis audito
si su p. Smetonos pagalba ati rijos buvo užpildyta žmonėmis.
traukti katalikus nuo jų parei Bankiete dalyvavo apie 70
gų. Pats p. Smetona tris kartus žmonių ir tai visa dauguma iš
buvo įspėtas, net savų sėbrų kitų kolonijų.
prašytas, kad nevažiuotų. Ne,
Kaip auditorijoje, taip ir ban
visvien ryžosi savo ambicijos kiete Worcesteriečiai, išskyrus
siekti. Manė, kad katalikai at rengėjus ir kelius kitus, neda
sižadės savo principų ir bėgs lyvavo. Dauguma buvo iš kitų,
lyg durneliai “dyvų” pamatyti. ypač mažesniųjų kolonijų.
Apsiriko. Worcesterio katali
Programos vedėjas taip pat
kai myli Lietuvą ir daug jai pa buvo iš kitos kolonijos. Netu
dėjo, bet jie susipratę ir draus rėta nei vieno vietinio lietuvio
mingi, neleis kad kas ardytų jų profesionalo kalbėtojo, nei ko
Dievo meilės ir bandytų ati mitete.
traukti juos nuo jų Dievui prie
Worcesteriečiai pasirodė vie
dermių. Štai dėlko p. Smetonas ningi ir bile kam nesiduoda ve
priėmimas nenusisekė ir, apart džioti.

a. y a.

ANTANAS TAMAŠAUSKAS
Po ilgos kelių metų ligos už
baigė savo vargus a. a. Anta
nas
Tamašauskas, gyvenęs
1335 Glyndon Avė. Sekmadienį,
vasario 22 d. žmona grįžusi iš
bažnyčios rado savo vyrą apslobusį. Kuoveikiausiai buvo
pašauktas kunigas. Ligonis bu
vo pilnoje sąmonėj, kuomet pri
ėmė paskutinius sakramentus,
bet mirė už poros valandų. Pa
laidotas iš šv. Alfonso bažny
čios trečiadienį su trejomis mi
šiomis. Kadangi buvo ištikimas

Reikia pažymėti, kad šios ko
lonijos lietuviai yra patriotingi.
Jie yra suaukoję Lietuvai dau
giausia. Jie taip pat gausiai
aukoja Amerikos Raudonajam
Kryžiui ir perka Apsigynimo
bonus.
Taigi būdami nuoširdūs Lie
tuvos ir Amerikos rėmėjai, jie
nesideda prie tokių darbų, ku
rie skaldo lietuvių vienybę.
Liefuviš.

ALTORIAUS ir ROŽANČIAUS
DRAUGIJOS VEIKLA
Pereitą sekmadienį motėm
AAltoriaus ir Rožančiaus
turėjo savo mėnesinį susi
mą, kuriame buvo svarsti
vairūs klausimai bažnyČic
rovei. Tarp daugel nuti
šie yra verti paminėjimo. Šv.
i Kazimiero dienoje dr-ja užpra
šė šv. mišias už nelaimingosios
Lietuvos žmonės, kaip gyvus,
taip mirusius. Šv. Juozapo die
noje kitos šv. mišios yra užpra
šytos išprašymui visoms dr-jos
narėms laimingos mirties. Pa
daryta tarp susirinkimo daly
vių rinkliava šv. mišioms per
didžiąją malonės noveną prie
Šv. Pranciškaus Ksaveriecio
kovo 4 — 12 dd. Suaukota dėl
dviejų šv. mišių. Paskirta iš drjos iždo 25 doleriai gėlėms, pa
puošimui altorių didžioje savai
tėje ir Velykų dienai. Ponia Ona Ivoškienė apsiėmė būti au
koms
naujam antependijum,
kurs yra ruošiamas Sesučių Ka
zimieriečių Chicagoje mūsų di
džiajam altoriui. Kainuos virš
$100.00. Jau surinkta aukų —
$35.00. Kun. dr. Mendelis džiau
giasi šios dr-jos veikla ir dėko
ja tos dr-jos narėms už jų rū
pesnį ir jų aukas mūsų bažny
čios pagražinimui.

katalikas ,tai jo karstą puošė
daug dvasinių gėlių, užprašytų
šv. mišių aukų, kurios bus at
našaujamos lietuvių bažnyčioje.
Antradienio vakarą kun. An
tanas Dubinskas su dideliu vy
rų būriu atkalbėjo dalį rožan
čiaus už mirusiojo vėlę, nes ve
lionis priklausė Švč. Vardo drjon nuo tos dr-jos įsikūrimo
mūsų parapijoj, ir buvo tos
dr-jos ištikimas narys.
Paliko dideliam
nuliūdime
žmoną, sūnų Antaną ir dukterį
Leosę. Pastarieji abudu jau ve
dę. Kadangi a. a. Antanas Ta
mašauskas gražiai gyveno, tai
graži jo mirtis, gražios buvo
laidotuvės. Daug žmonių susi
rinko bažnyčion trečiadienio
rytą, kad pasimelsti už velionio
vėlę. Ramaus, nuolankaus būdo
žmogus jis neturėjo priešų, vi
si kurie jį pažino mylėjo.
Lai gerasis Viešpats teikia
jam amžinąjį atilsį. Lai jis
kuoveikiausiai džiaugiasi Vieš
paties ramybe. Likusiems gimi
nėms reiškiame giliausią užuo-

ACIO ŠIOMS GERADARĖMS
Šiai gavėniai kun. Mendelis
pasirūpino tinkamą antependi
jum (altoriaus priekaba) gavėniniafn laikui mūsų bažnyčios
didžiajam altoriui. Ponia Mag
dalena Ciaytonienė, kad neapsunkinus parapijos iždo paau
kavo $50.00 apmokėti už šį gra
žų altoriui dalykėlį. Kita para
pijonka, kuri nenori garsintis
suteikė $25.00 auką naujai stu
lai, o trečioji įteikė $10.00 do
vaną apmokėjimui naujai įreng
tiems bažnyčios takams. Begalo
malonu rasti tokias duosnias
lietuviškas širdis, kurios di
džiuojasi galėdamos prisidėti
prie Dievo Namo gražumo. Tik
rai Dievas joms atlygins savo
saiku.

Retų Amerikoje Kelmės

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

Imas Kėsinta
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Nakt}

602 Washingfon Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmotinal <M1 visokių reikalą.

♦

Penktadimus, Kovo 6, 1942

DARBIBINKAS

LDS Studijų Rateliams AIR RAID
4. Bažnyčios Teisės
Nedera manyti, kad šios teisės vykdymas būtų
netinkamas kišimasis, bet, priešingai, tai yra brangus 1
motiniškas Bažnyčios rūpestingumas saugoti savo
vaikus nuo sunkių pavojų ir nuo visokių protinių bei
dorovinių nuodų. Taip pat šitas Bažnyčios budėjimas,
kaip negali sudaryti nė mažiausio nepatogumo, taip
negali neteikti sėkmingos naudos tvarkai ir šeimos bei
valstybės gerovei, laikydama, toli nuo jaunuomenės
tuos nuodus dorovei, kurie šitame neprityrusiame ir
judriame amžiuje paprastai greičiau kimba ir grei
čiau plinta praktikoje. Taip pat ne tinkamo tikybinio
ir dorovinio auklėjimo, kaip išmintingai yra įspėjęs
Leonas XHI: “nesveika bus kiekviena sielų kultūra;
jaunieji nepratę gerbti Dievo, negalės pakelti nė jo
kios padoraus gyvenimo drausmės ir pripratę niekuo
met nevaldyti savo aistrų, lengvai bus prikalbinami
ardyti valstybės tvarką”.

PRECAUTlONS

WE CO-OPERATE

laikotarpį. Jau visi Ameri
koje supranta, kad lietu
viai bus prieš visus tuos,
kurie kėsinasi į jų šalį. Jie
Nr. 3 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato nori tik vieno: kad lietu
New York, N. Y., 1942 m. vasario 28 d.
viai vėl būtų šeimininkais,
o ne įnamiais savo šalyje.
II. LENKU, UKRAINIEČIU, tybės — Lietuves. Nedi Tame jų siekiai supuola
delės, vienok garbingos ir su tokiais pat ukrainiečių
RUSU IR KITU SPAUDA darbščios, kuri per trum siekiais. Lietuviai dabar
pą laiką savo nepriklauso skaudžiai jaučia nacių oLenkai skundžiasi
bolševikų elgesiu mo gyvavimo įrodė, kad kupaciją ir gyvena vilti
Sekant lenkų spaudą pa palyginamai maža valsty- mis, kad jie atgaus laisvę
stebėta, kad bendradar be gali gyvuoti, jeigu tik su demokratinių valstybuvimas 'tarp UnkijSTirįdideli Ir Sahngcsn, kaimy- bių pergale. Amerikos lieSovietų Rusijos nėra toks nai neJ!lk,sa ,r nek.rs.nal tuviai vėl .įmasi akcijos,

Spaudos Apžvalga

sklandus, kaip jis galėtų Jos vldaus gyvenimo. Lie- kad Lietuvos siekiai butų
ir turėtu būti tam saiun-ituva S1 tuom atsižymėjo, suprasti ir, reikia pnpagiuinkųU StaTdėl tų ne- kad
f^oti ir | imti, kad ir Amerikoje vis
sklandumų kaltina bolše-! Pr°Sresuotl kol jos gyve-'daugiau ir daugiau su
vikus. Sių metų vasario 19 nlm0 neauarae galingi «ai- į pranta tragingą Lietuvos
—

d. New Yorke išeinantis mynai. Ji negalėjo net pa-1 padėtį.
“Amerikos ukrainiečiai
lenkų dienraštis “Nowy prastų diplomatinių san
tykių
turėti
su
savo
kai

gali
palinkėti Amerikos
•A
Swiat” įdėjo labai aštrų
vedamąjį,
reikalaujantį myne Lenkija, kuri jai jė lietuviams tik kuo gra
Auklėjamoji Bažnyčios misija yra taip plati, jog
“Atidaryti Kalėjimus”. Šį ga atėmė Vilnių, senovinę žiausio pasisekimo Lietu
vos išlaisvinimui. Juo la
apima visas tautas neišskyrus nė vienos, pagal Kris
vedamąjį, kaipo charakte Lietuvos sostinę.
WARDEN
biau, kad visuose svar
“
Tenka
stebėtis
lietuvių
taus įsakymą: “Mokykite visas tautas” ir nėra pasau
ringą nesklandaus lenkųbolševikų bendradarbiavi dvasia: nors jie supranta, biuose momentuose lietu
lyje valdžios galinčios teisėtai jai priešintis arba jai
ADDRESS
mo apibūdinimą paduoda kad jie silpni ir neskaitlin viai neužmiršta ir pries
' i. Tas įgaliojimas pirmiausia apima visus tigi palyginus su savo ga paudoje gyvenančios uk
me išvertę ištisai:
kibv'L sius, kuriais ji rūpinasi, kaip meilingoji MotiBOSTON COMMITTEE
lingais kaimynais — So rainiečių tautos ir stovi už
na.
“
Viešoji
nuomonė
Jung

ON PUBLIC SAFETY
vietų Rusija ir Vokietija, laisvą, nepriklausomą, de
tinėse Amerikos Valstybė kurie dabar pešasi tarpu- mokratinę Ukrainą”.
Po kelių dienų Bostone ir jo priemiesčiuose air se sujudinta ir “užaliarBažnyčios Rūpesnis
raid warden’ai aplankys kiekvieną namą ir klaus ke muota” žinios apie suėmi savyj, vienok nenustoja, Tas pats dienraštis vasaVisais amžiais Bažnyčia yra įkūrus ir šelpus di
vilties ir tiki, kad ateis ga- į rio 14 d. numeryje įdėjo
letą reikalingų klausimų.
mą dviejų lenkų socialistų las prievartai ir tarptauti- J Kazio Vidikausko iš Phila džiausią daugybę mokyklų ir įstaigų visose mokslo ša
John J. Walsh, Mayoro Tobino Visuomenės Sau — Viktoro Alter’o ir Hen
kose, nes kaip neseniai prie progos esame sakę, net ir
niam banditizmui. Lietu- delphijos straipsnį apie
gumo Komiteto egzekutyvis direktorius, ragina kiek riko Ehrlich’o.
tuose tolimuose viduriniuose amžiuose, kuriuose buvo
vių tauta paskutiniuose < Lietuvos Nepriklausomyvieną namo savininką ir gyventoją, kad air raid warAbu, žymūs P. P. S. metuose išmėgino sovietų,j bės minėjimą, papuoštą
tiek daug, kai kurie sako per daug, vienuolynų, bažny
den’us įsileistų ir į visus klausimus atsakytų. Jis (Lenkijos Socialistų Par o dabar nacių valdymą. Prezidento Antano Smetočių, kolegijatų, katedrinių ir nekatedrinių kapitulų.
džiaugiasi, kad Bostono žmonės nuoširdžiai koopera tijos) veikėjai ir Lenkijos Tad tas jungo laikotarpis nos ir daktaro Jono BasaPrie kiekvienos šių įstaigų buvo židinys mokslo, židi
vo laike pirmojo blackouto, ir tikisi, kad dabar lan oatrijotai, paskirti Tauti visus išmokė giliai įvertin-[ navičiaus paveikslais,
nys krikščioniško mokymo ir auklėjimo. Prie viso to
nės Tarybos nariais, sėdi ti visa tą, ką jie turėjo, Toliau .vasario 20 d. šis
kant namus taip pat visi kooperuos.
dar reikia pridėti visus universitetus, pasklidusius vi
kalėjime. kuomet
Warden, atėjęs į namus, parodys savo kredencija sovietiškame
patys lietuviai laikraštis įdėjo ilgą išsasose šalyse ir visuomet Šventojo Sosto ir Bažnyčios
Tautinės
Tarybos
nariai
lus (įgaliojimus). Jis neturi policininko teisių ir jis be
valdė savo šalį, kuomet tu-; mų vedamąjį “Lietuviai
paskatinimu įkūrtus ar globojamus. Tas didingas re
sovietiškame
kalėjime!
rėjo savo valstybę ir savo apsisprendė prieš totalitaleidimo negali eiti į jūsų namus. Jeigu jūs įsileisite, tai
ginys, kurį šiandie geriau matome, nes mums artimes
Nei
gen.
Sikorskis
nei
am

tvarką. Supranta tą gerai rines valstybes”. Straips
jis klaus jūsų vardo, pavardės, šeimos narių vardų ir
nis ir geresnėse sąlygose negu anais laikais, buvo visų
basadorius
Kot
nesugebė

ir Amerikos lietuviai, ku nyje išdėstomos pirmosios
amžiaus, klaus ar nėra sergančių šeimoje, ir kokios
laikų reginys; ir tie, kurie tyrinėja įvykius ir lygina
jo
išrūpinti
jų
paliuosavi

rie iškilmingai mini Lietu- i Sovietų okupacijos aplinpriemonės yra padarytos apsigynimui nuo iš oro puo
juos, stebisi tuo, ką Bažnyčia sugebėjo padaryti šitoje
mo.
vos Nepriklausomybę ir i kybės ir ilgiau sustojama
limų (air raids). Jeigu jis pamatys nepageidaujamą
K*ai vokiečiai paėmė tvirtai pasiryžę padėti sa-' ties dabartine vokiečių osrityje, stebisi būdu, kuriuo Bažnyčia sugebėjo atlik
padėtį name ar aplinkui, tai jis užsirašys. Jeigu prisi Varšuvą. Alter ir Ehrlich
ti Dievo jai pavestą uždavinį — išauklėti žmonių kar
laikyta įspėjimų, arba yra noras prisilaikyti oficialių nuvyko į rytus organizuo vo tautiečiams išsivaduoti kupacija ir su tuo susijutas krikščioniškam gyvenimui ir pasiekti taip didelių
nuo užpuolikų...
' siais lietuvių vargais. Topatarimų, tai jis paliks vieną raudoną, baltą ir mėlyną ti kovą su Hitleriu. Juos “Ankščiau jie dažnai kel- liau pereinama prie Amebei gražių vaisių ir išdavų. Bet jei žadina nusistebėji
stickerį, kurį čia viršuje matote su jo vardu ir adresu. Varšuvon
begrįžtančius davo balsą prieš sovietus, rikos lietuvių veiklos ir
mą tas, kad Bažnyčia visais laikais mokėjo apie save
Jis taip pat paliks korčiukę su patarimais apie air raid dalyvauti pogrindžių ko kurie gerokai įkyrėjo lie- minimos lietuvių simpatisutelkti šimtus, tūkstančių ir milijonus savo mokytoir knygutę, kurioj aiškina wardeno pareigas. Jeigu voje GPU suėmė.
tuviams per okupacijos! jos ukrainiečiams.
B. d.
jiško uždavinio auklėtinių, dar didesnė nuostaba api
kas nors atsisakys duoti wardenui informacijas, tai jis “Sudarius lenkų-rusų su
ma pamąsčius, ką ji sugebėjo padaryti ne vien auklė
tartį, juodu buvo iš kalėji
apie tai praneš policijai, kuri gali imtis akcijos.
jimo bet ir tikrojo tiesioginio mokymo srityje.
Lankysis gyvenimo namuose, apartm^ntuose ir mo paleisti. Pirmas jų •
Iš čia pirštu prikišamai įrodyta, kad auklėjimo
viešbučiuose. Šis surašinėjimas apima maždaug 800, žingsnis buvo surašymas^
uždavinys priklauso Bažnyčiai kaip teisės taip faktų
000 žmonių. Yra apie 20,000 išlavintų air wardenų ugningo atsišaukimo į len-,
; savo kalboje pareiškė, kad “mes
atžvilgiu, ir kad kiekvienam nuo prietarų laisvam pro
PHILADELPHIA, PA.
mieste. Surinktos žinios bus distrikto centruose ir, be kus, raginant stoti lenkų'
tui stačiai nesuprantama kokiais motyvais galima
kariuomenėn Rusijoje ir į Lietuvos Nepriklausomybės Lietuvoje geriau nesumokdavo
to, visas informacijas gaus gatvių wardenai.
me”. Kap. Povilas Labanauskas
priešintis Bažnyčiai ar trukdyti jai dirbti tą darbą,
kovoti prieš Hitlerį. Len
Minėjimas Šv. Kazimiero
Patartina visiems lietuviams, kada tik ateis į jūsų
taip pat džiaugėsi minėjimo tukijos Vyriausybė paskyrė;
kurio naudingiausiais vaisiais šiandien pasaulis džiau
Parapijoj
namus wardenas .(saugotojas), tai jūs jam suteikite juodu Tautinės Tarybos
giasi.
visas žinias, kurių jis reikalaus. Tik žiūrėkite, kad jis nariais ir iššaukė atvykti Kaip žinoma Lietuvos nepri-' Visi kalbėtojai pasakė patrioturėtų įgaliojimą. Be įgaliojimo neleiskite į savo na į Londoną. 1941 m. gruo- i klausomybės minėjimas įvyko ringas kalbas. Visa programa
Teisių Suderinimas
džo minėsi jGSu”buvo“Iš!^ „tC“imler° "etuv"1
I Pelito buvo sujaudinta
mus.
Dar daugiau, kaip toji Bažnyčios vyriausybė ne
jos salėje.
Į šv. Jurgio parapijos benas,
naujo suimti.
tik nesipriešina, bet pilniausiai sutaria su šeimos, vals
“Ju reikalu darė inter- Tūlas “Lietuvai Laisvės Trok- i vadovaujant kap. Pranui ŠapKlausimai Apsvarstymui
tybės ir net atskirų asmenų teisėmis, iš atžvilgio į tin
vencijas gen. Sikorskis irištąs" viename Wkw«yj su di-jnarui, keliant Amerikos didžiukamą mokslo, mokslinių metodų ir apskritai visokios
ambasadorius Kot. Darbi J džiausiu "ep^itenkinimu rašo Įę vėliavą, sugrojo Amerikos
pasaulinės kultūros laisvę. Neatidėliojant pažymėtina 1. Kodėl Bažnyčia taip rūpinasi apie jaunuomenės auk ninkų organizacijos ir ‘apie tuos Lietuvos nepriklauso-] himną. Pertraukoje buvo daroĮėjimą?
pagrindinė to sutarimo priežastis, būtent, kad ant
spauda jau trys menesiai imybės minėjimus neigiamai tik ma rinkliava Amerikos Raudo
gamtinė sritis, kurioje yra Bažnyčios teisės, anaiptol 2. Kokia yra Bažnyčios pasiuntinybė arba misija že kelia trukšmą. Pasiųsta į todėl, kad juose nebuvo p. A. najam Kryžiui. Surinkta $212.! Smetona.
50. Išlaidoms padengti atskirta
mėje?
neardo gamtinės srities, kurioje yra kitų minėtųjų
telegramos ir protestai se I
teises, bet dar ją pakelia aukštyn, tobulina, ir abi sri 3. Kokios yra šeimos teisės auklėjime? Ar valstybė ga kretoriui HuIIiui, ambasa Šv. Kazimiero parapijos Lie $40. Likusi suma pasiųsta Ali joms priešintis?
tys, viena kitai padeda, tarsi, viena kitą papildo pagal
doriui Litvinovui, ambasa tuvos nepriklausomybės minėji- merikos Raudonajam Kryžiui.
doriui Ciechaniwškiūr — ime dalyvavo virS 800 žmonių- L. Vyčių pirm. p. Alberta Paš
kiekvienos prigimtį ir vertybę, nes abi sritys eina iš
bet tatai atsimušė kaip ir visi buvo labai patenkinti. kevičiūtė padeklamavo eiles aDievo, kuris negali būti pats sau priešingas: “Dievo
TT. MARIJONŲ MISIJOS
Dar ir dabar kalba, kad tai pir pie Lietuvą.
žirniai į sieną.
darbai yra tobuli ir visi Jo takai teisingi”.
Gavėnios Meta 1942
“Už kalėjimų grotų ken mą kartą taip iškilmingai toji Programos vedėjas P. J. Ka
čia ne tik Alter’is ir Ehr- šventė paminėta. Pradedant valiauskas perskaitė rezoliuci
Šeimos Teisės
Lawrence,
Mass.
—
Šv.
Pranciškaus
par.
bažnyčio

I
lich’as, bet ir tūkstančiai programą buvo iškelta Ameri ją anglų kalboje, kuri vienbal
je — (jaunimui) nuo Kovo 2 d. iki Kovo 8 d. —
Pirmiausia auklėjamasis šeimos uždavinys stebė
kos vėliava ir jai atiduota ata siai buvo priimta. Parapijos
lenkų patrijotų!”
tinai gerai sutinka su auklėjamuoju Bažnyčios uždaKun. Jonas Šaulys, M.I.C.
tinkama pagarba.
choras, vadovaujant muz. J.
Lietuvos Nepriklauso
Pasidėkojant Seselėms Kazi Mickūnui,
vinių, nes abu priklauso nuo Dievo ir tai gana panašiu 4. Athol, Mass. — Šv. Pranciškaus par. bažnyčioje
sudainavo keletą
mierietėms, kurioms vadovaumybės sukaktis
nuo Kovo 8 d. iki 15 d. — Kun. Juozas Vaškevi
būdu. Ir ištiesų Dievas gamtinėje srityje šeimai betar
• dainelių.
Ypatingai
prielankiai jant, mokyklos vaikučiai at Lietuvos nepriklausomybės
piškai teikia vaisingumą, kuris yra gyvybės ir auklė
čius, M.I.C.
jimo gyvenimui pradžia, ir autoritetą, tai yra tvarkos 5. Pittston, Pa. — Šv. Kazimiero par. bažnyčioje — nuo Vasario 16 paminėjo uk vaizdavo Lietuvą ir jos siekius. minėjimas užbaigtas Lietuvos
Kovo 15 iki 17 d. — Kun. P. Malinauskas, M.I.C. rainiečių dienraštis “Svo- Tai buvo tikrai gražus ir pat himnu, kurį grojo Richmando
principą.
įdėdamas ilgą riotinis vaidinimas. Tuo vaidi parapijos benas. o visa publika
Angeliškasis Mokytojas, paprastu savo minties 6. Roseland, Chicago, III. — Visų Šventųjų par. bažny boda”,
čioje — nuo Kovo 16 d. iki 22 d. (jaunimui) —Kun straipsnį “Lietuvos Nepri nimu net ir svetimtaučiai kal giedojo.
aiškumu ir sakymų tikslumu sako: “Kūniškas tėvas
Pasibaigus minėjimo progra
klausomybės Sukaktis”, bėtojai. apskričio prokuroras
Antanas Mažukna, M.I.C.
ypatingu būdu yra priežastis pradžios, kuri bendrai
kurio reikšmingesnes iš adv. J. Boyle. Amerikos Raudo mai, prasidėjo pasilinksmini
randasi Dievujc... Tėvas yra pradžia ir gimdymo ir 7. Norvvood, Mass. — Šv. Jurgio par. bažnyčioje —Nuo
traukas išvertę paduoda nojo Kryžiaus atstovas, adv. A. mas — blynų balius — šokiai.
Kovo 16 iki 22 d.—Kun. Kazimieras Rėklaitis, MIC
auklėjimo, ir drausmė ir viso to, kas reikalinga yra
Programos vedėjui reikia pa
Cortcse ir Raudonojo Kryžiaus
me:
Jei kuris DD. GG. Kun. Klebonų norėtų pasinau
dėkoti
už parūpinimą anglų lai
žmogaus gyvenimo tobulybei”.
“Tarp svarbių ir drama slaugė Mrs. Muldoon buvo tik
kraščio
raporterio, kuris nufo
Taigi šeima tiesiog iš Kūrėjo turi pareigą dėl to doti TT. Marijonų patarnavimu, prašoma kreiptis iki tiškų žinių, kurios pasie rai sužavėti. Daugelis pareiškė,
tografavo ir atvaizdus su apra
ir teisę auklėti vaikus, teisę neperleidžiamą kitam, nes Kovo 1 d. į žemiau pasirašiusį šiuo adresu:
kia mus iš įvairių karo kad tokio patriotinio paminėji šymais įtalpino net trijuose
2327 W. 23rd Place, Chicago, III.
ji yra neperskiriamai sujungta su tiesiogine pareiga
frontų, šiomis dienomis iš mo nėra buvę.
anglų laikraščiuose apie Lietu
Kun. K. Rėklaitis, M.I.C.,
teisę pirmesnę' už visokias visuomenės ir valstybės
puolė NepriklausomyOės p. Milukas, buvęs Amerikos vos aepriklausomybės minėji
Provincijolas sukaktuvės nedidelės vals- atstovo Lietuvai pareigūnas. mą. Valioj__ _______ K. Dryža.
teises, todėl jokia žemiška valdžia neturi jos liesti.

Pennsylvanijos Žinios
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DARBININKAS

LAWRENCE, MASS.

KAS
GIRDĖTI LIETUVIU
KOLONIJOSE '
MONTELLO, MASS.
Šios savaitės pradžioje susir
go LDS Centro pirmininkas
kun. J. Švagždys, Šv. Roko par.
klebonas. Ačiū Dievui, sveika
ta gerėja. Linkime greitai pa
sveikti ir vėl su mumis dirbti.

Kolumbo Vyčiai Lawrence ga
vėnios metu turi Švč. Sakra- j
men to adoracijos sargybą Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Švč.
; bažnyčioj. Švenčiausias Sakra-Į
i mentas išstatomas penktadienio '
per 12 metų priklausė prie Šv. ! vakarą pradedant šventąją vaKazimiero
parapijos ir jos ; landa ir laikomas iki sekmadie- į
draugijų — šv. Kazimiero,' nio ryto, 7:00 vai. mišių. Tūks- j
Saldžiausio Vardo.
Persikėlęs tančiai vyrų dieną ir naktį mel- J
gyventi j Montello įsirašė į Šv.; džiasi prie išstatyto Švč. Sakra
Roko parapiją ir jos draugijas mento už taiką. Gražus lietuvių
— SLRK ir LDS kuopų, Treti vyrų pulkelis dalyvauja adora
ninkų ir kitų. Per pastaruosius cijoje.
4 metus buvo taip silpnas, kad
negalėjo ateiti į bažnyčią. Bet
Užsibaigus misijoms senimui,
jis buvo aprūpintas Švč. Sakra kurioms vadovavo kun. dakta- (
mentu kasdieną.
ras Vaškas, MIC., nuo vasario
Paliko dideliame nuliūdime 23 d. iki kovo 1 d., kovo 2 d.
žmoną Uršulę, penkias gražiai prasidėjo misijos jaunimui. Šias
išauklėtas dukteris ir 11 anūkų, skelbia kun. J. Šaulys, MIC.
o kiti 6 šeimos nariai pašaukti
Mūsų klebonas, kun. P. M.
amžinybėn.
Juras, yra pareiškęs pilną pasi
Lai velionio vėlė ilsisi ramy tenkinimą misijų dalyviais.
bėje o jo nuliūdusiai šeimai
Aušrelė.
reiškiame gilią užuojautą.

A. t A.
Vasario 18 d. mirė Jurgis Ke
mežis, sulaukęs 90 metų am
žiaus. Laidotuvės įvyko vasario
21 d., 9 vai. rytą su trejomis
šv. mišiomis iš Šv. Roko lietu
vių parapijos bažnyčios.
Velionis priklausė prie Treti
ninkų, tai visi nariai su žvakė
mis atidavė paskutinį patarna
vimą a. a. Jurgiui Kemežiui.
Kleb. kun. J. švagždys palydė
Vasario 20 d. padaryta ope
jo į kapus ir atkalbėjo maldas.
racija mūsų LDS 2 kp. ilgame
A. a. Jurgis Kemežis seniau
čio pirmininko p. Kazimiero
gyveno Worcester, Mass., kur
Grigo sūnui Jurgiui, 14 metų
amžiaus. Jaunasis Grigas jau 6
metai kai tarnauja šv. mišiose.
Jo sesutė yra vienuolė Genovai
tė, Cambridge, Mass.
Linkime jaunam Jurgiui pa
sveikti.

15 DOCK SQUARE
Boston. Tel. Lcrf. 8785

“OLD SUPREME"
Brand: Distilled by

HIRAM VVALKER
BOTTLED IN BOND

BOURBON
6 METŲ

JI .99

SENUMO
WHISKEV

100 Proof
Pt. $1.09.

KVORTA

Case 12 qts $23.75

“OLD MAJOR"
BRAND
METŲ
SENUMO

5

JI .79

STRAIGHT

KVORTA

BOURBON

PT 95c

WHISKEV

90 Proef

$€.75 Gal.

$21.15 Case 12 qts

OLD COLONY

RUM $2.34
Bottled in Bond
Product

KVORTA

of

NEW ORLEANS

4'/2 years old

Case of 12 qts $27.50

BLENDED WHISKEY
FORMULA 1-20-1

72*4% neutral

JI .89

grain spirits

27whiskey
5 yra Old

KVORTA

90 Proof

$3.59 '/2 Gal.
6

(!4

gals); $22.65 Case of 12 qts

RED LABEL
BLENDED
WHISKEY
86 Proof: 72’2r>
Neutral spirits
17.5% 4 yr and
10% 5 yr whiskey

J2.35

KVORTA

Gal. $4.54. Case of 6(54 Gal)

$25.33: Case of 12 qts $26.23

GOLDEN WEDDING
Straight Blended
Rye 51%, all over

5 yrs. 90 Proof

PITTSFIELD, MASS.
Šiame mieste mažai lietuvių,
bet ir tie patys apsnūdę, nieko
neveikia. Gal todėl, kad neturi
me savo parapijos nei vadų.
Bet Amerikos apgynime kiek
išgali dedasi. Perka Apsigyni
mo bonus. Lietuvos Sūnų ir
Dukterų
draugija pirko už
$1000.00, o po 12 metų už tą
tūkstantį gausime $1325.00.
Iš pavienių asmenų teko su
žinoti, kad Pijus Wicker pirko
už $100. Yra ir daugiau pirku
sių, bet man neteko jų pavar
džių sužinoti.
Rap.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES MINĖJIMAS

Vasario 22 d. Lietuvių Gedi
mino klūbo pastangomis, to
klubo svetainėje įvyko Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimo
minėjimas. Žmonių susirinko
pilna svetainė.
Klūbo pirmininkas p. Juozas
Belskis pradėjo programą įžan
gine kalba ir pakvietė orkestrą
sugroti Amerikos ir Lietuvos
himnus, p. Bielskis savo kalbo
je priminė vasario 16 dienos
reikšmę ir ragino lietuvius vie
ningai darbuotis dėl Lietuvos ir
šios šalies. Ragino pirkti Ap
sigynimo bonus ir remti Raudo
nąjį Kryžių. Pabaigęs kalbą
perstatė anglų kalba miesto
mayorą Albertą Glynn, kuris
pagyrė lietuvius už jų darbus
šiai šaliai ir Lietuvai. Jis tikri
no lietuviams, kad Amerikai
laimėjus karą, Lietuva vėl ga
lės džiaugtis nepriklausomybe.
Pirm. Juozas Bielskis kviečia
p. Petrą Jankauską vesti toliau
programą, p. Petras Jankaus
kas priminė, kad šios prakalbos
yra tai visų Haverhill’io lietu
vių. Perstato kalbėti adv. Anta
ną Young (Jankauską) iš So
Bostono. Adv. Young pirmą
kartą šioje kolonijoje kalbėjo
Jis pagyrė Haverhill’iečius, kad
jie gausiai susirenka į tokius
parengimus, ir kad turi nuosa
vą namą. Kalbėdamas apie Lie
tuvą, jos pavyzdingą nepri
klausomą gyvenimą, priminė tą
nelaimę, kurią jai atnešė žiau
rus rusas su pagalba vokiečių.

Draugijų Valdybų Adresai

$21.54 Case of

SCHENLEY'S

«4

šiomis dienomis įvyko Mote
rų Sodaliečių susirinkimas.
Pirm. Ieva Kubilienė pakvietė
kleb. kun. J. Švagždį pasakyti
kalbelę. Kun. Švagždys suteikė
daug naudingų patarimų.
Sodalietės nutarė paaukoti
$25.00 į fondą nupirkimui lini
nių uždangalų Šv. Roko par.
bažnyčios altoriams.
Šių metų valdybą sudaro šios
narės: pirm. Ieva Kubilienė;
vice-pirm. Justa Kašėtienė;
rašt. — Ona Kulišauskienė;
prot. rašt. — Malvina Kašėtie
nė; ižd. — Marijona Jeskelevičienė.
J. JesJceliavičius.

HAVERHILL, MASS.

J2.69
KVORTA

Case of 12 qts $30.03

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washlngton St., Roslindale,
Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 VVest 7th St., So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadway. S. Boston. Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St.. So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antra antradienį mėnesio. 7:30 vai. j
7akare, pobažnytinėj svetainėj.
Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

&V. JONO EV. BL. PADALPINCS

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.
Fin. RašL — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston. Mass.

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th SL. So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zalkis.
7 WinfleW St., So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečią sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 E. 7th SL. So. Boston, Mass.

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

32 SCOLLAY SQ.
Boston. ToL Lai. 7671

Povilas Bushmanas

Perkirs Markei

48 Crescent Avenue

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass.

COL 1981

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, 9o. Boston.

Kailinių Pasirinkimas
Savo Namuose
r

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 Korai
čiui laišką ar atvirutę, pažymėdamos savo saizą, o jis pribus į Jūsų na
mus be jokių Jums išlaidų, nežiūrint ar Tamstos kailinius pirksite ar ne.
T:

Naudokitės šia puikia proga.
Tamstos žinote, kad šiuo laiku vis
kas brangsta, taigi įsigykite kaili
nius kol dar galite pirkti sena, papi
ginta kaina.

Ragino lietuvius ir ateityj vie-,
ningai darbuotis
Pertraukoje grojo orkestras
ir buvo renkamos aukos Ame
rikos Raudonajam Kryžiui.
Rinko Jonas Valiukevičius ir
Vladas Račkauskas. Surinkta
$20.00.
p. Sofija Kazlauskienė pasakė
jaudinančias eiles. Publikai la
bai patiko.
Trečias kalbėtojas, tai p. J. J.
Romanas iš Bostono, Massachu
setts valstybės Sočiai Security
viršininkas. Jis kalbėjo plačiai
apie nepriklausomą Lietuvą, jos
užgrobimą. Ragino lietuvius
darbuotis, kad Lietuva atgautų
nepriklausomybę, o kad tai bū
tų galima atsiekti, ragino rem
ti šios šalies reikalus.
Vedėjas p. Jankauskas vardu
Gedimino klūbo dėkojo kalbėto
jams ir publikai ir pakvietė vi
sus sustojus sudainuoti “God
Bless America”, kas ir buvo
padaryta, orkestrai pritariant.
Tuo ir baigėsi nepriklausomy
bės minėjimas.
Reikia pažymėti, kad pora ne
subrendėlių bandė suardyti
gražią nepriklausomybės minė
jimo nuotaiką, bet nepavyko.
Vienas išprašytas lauk, o kitas
nurimo ir naudojosi svetima ši
luma.
Ten Buvęs.

NORVOOD, MASS.

SU VAIKINU,
KAIP SPENCER TRACY.
IR SU MERGINA. KAIP
HEPBURN, BET KAS
GALI ATSITIKTI
IR ATSITINKA!
Puikiai
Suvaidintas
Paveikslas!

SPtNCtR

1

411 VVASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Tėvų Pranciškonų Misijos
1942 m.

Kovo 1 d. L. Vyčių 27 kp.
intencijai įvyko šv. mišios 8
2. New Haven, Conn. — šv.
vai. rytą Šv. Jurgio lietuvių
par. bažnyčioje. Vyčiai bendrai i Kazimiero Parapijoje, Kovo 2
priėmė Šv. Komuniją, Po pa- — $ d. — T. Justinas Vaškys.
maldų Verne Inn įvyko bendri
3. Vandergrift, Pa. — šv. Ka
pusryčiai.
zimiero Parapijoje, Kovo 6 —
8 d., — T. Juvenalis Liauba.
iŠ SĄ.JUNGIEČIŲ
4. Chicago, IU. — Visų Šven
SUSIRINKIMO
Moterų Sąjungos 27 kuopos tų Parapijoje, Kovo 9 — 15 d.
mėnesinis susirinkimas įvyko —T. Justinas Vaškys.
pirmadienį, kovo 2 d., parapijos 5. Rochester, N. Y. — Šv. Jur
svetainėje.
gio parapijoj, Kovo 9—15 d. —
Išklausyta įvairūs raportai. Tėvas Juvenalis Liauba.
Plačiai kalbėta apie balandžio 6. Cicero, III. — Šv. Antano
12 d. rengiamą vakarą, šis pa Parapijoje, Kovo 16 — 22 d. —
rengimas bus gražus ir įvairus. T. Justinas Vaškys.
Plačiau apie tai kitą kartą.
7. Kingston, Pa. — Švenč.
Pageidauta, kad narės, kurios Marijos Apreiškimo Parapijoje,
interesuojasi “First Aid” kur Kovo 22 — 25 d. — T. Juvena
sais, praneštų p. M. Čiubatienei. lis Liauba.
p. Alena Pazniokaitė įsirašė į 8. Brooklyn, N. Y. — šv. Jur
kuopą. Lauksime daugiau kan gio Parapijoje, Kovo 23 —Bal.
didačių, ypač iš jaunųjų. Moti 5 — T. Justinas Vaškys.
nėlės paraginkite savo dukre 9. Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
les įsirašyti.
cento Parapijoje, Bal. 10 — 12
Po susirinkimo kleb. kun. S. d. — T. Justinas Vaškys.
Kneižis kalbėjo apie šv. Teresės Kad Dievas palaimintų misijų
gyvenimą ir rodė paveikslus. darbą, Tėvai Pranciškonai š. m.
Sąjungietės nuoširdžiai dėkoja vasario 22 d. atlaikys šv. Mišias
Dvasios Vadui už paskaitą ir ir prašo visų tikinčiųjų šia in
paveikius.
tencija pasimelsti.
Pasibaigus programai, Kursų
komisija pavaišino skaniais val
MEDUS
giais, kuriuos paaukojo pp. A.
LOWELL, MASS.
Kurienė, A. Kudirkienė ir I.
Grynas bičių medus, kurį bi
Tvaskienė.
Narė. tės sunešė iš žydinčių javų, gė
Kovo 1 d. įvyko Šv. Juozapo
lių, pievų ir medžių yra tikras
pašalpinės draugijos susirinki Šią savaitę kleb. kun. S. Knei
vaistas. Taigi, įsigyk kvortą
mas bažnytinėje
svetainėje. žis pradėjo lankyti parapijie
medaus ir gerk jį su arbata ar
Nutarta pirkti Apsigynimo bo čius.
kava vietoje cukraus. Kas var
nų už $500.00. Taipgi nutarta
Šiomis dienomis lankėsi pas toja medų — to slogos nevar
rengti balių arba vakarienę,
gina. Kvorta kainuoja tik 85c.
kurios pelną skirti Amerikos savo tėvelius, pp. Uždavinius,
Jo galite gauti “Darbininko”
Raudonajam Kryžiui. Tam dar gyv. 26 St. Joseph avė., Bro
administracijoje, 366 W. Broadbui įpareigojo šiuos narius: V. nius Uždavinis, tarnaująs Jung. way, So. Boston, Mass.
Ramanauską ir P. Saulėną. Va Valstybių laivyne.
saros metu pikniką surengti
draugijos naudai įgalioti šie Pereitą sekmadienį p. A. F.
nariai: J. Narinkevičius, Jr. ir Kneižys buvo išvykęs į Brook
S. Buja. Numatyta birželio 21. lyn, N. Y., kur Apreiškimo pa
Nutarta užprašyti šv. mišias rapijoj Federacijos apskričio
Šv. Juozapo lietuvių parapijos suruoštose prakalbose kalbėjo.
bažnyčioje kovo 21 d. Visi na Grįžo pirmadienio rytą. CSN.
riai turi dalyvauti.
Draugijos valdyba visa ta pa
Tėvas 1 KIDYKAS, SJ.
ti, būtent, pirm. Ig. Ramanaus
prašo paremti malda
kas; vice-pirm. — J. NorinkeGavėnios darbus šio*
vičius: prot. rašt. — R. Stanise parapijose:
lionis; fin. rašt. — J- Čiuronis;
GERIAUSIUS
ižd. — P. Saulėnas; iždo globė Kovo 8—15 d., šv. Petro ir PoPERMANENT VVAVE
vilo par. (Westpulman) Chi
jai — M. Andriuškevičius ir A
GALirE GAUTI U2 JŪSŲ
cago, UI.
dolfas Peredna. Board direkto
PINIGUS
riai — VI. Paulauskas, S. Kun Kovo 15—22 d., Indiana Har
bor, Indiana.
drotas. J. Karsokas, Tarnas
CASPER’S BEAUTY SALON
BU34.(7
Versiackas ir J. Žebrys. Susi Kovo 23—29 d., Lowell, Mass.
83 L ST., SO. BOSTON, MASS
Kovo
30
—
bal.
5,
šv.
Andrie

rinkimas užbaigtas malda.
M- i Tel. ŠOU 4645
jaus par., Philadelphia, Pa.
Sentų Korespondentas.

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

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

PIRMU KARTU
BEISBOLO LOŠOJ
Ji klausia keisčiausių
klausimų ir gauna keis
čiausius atsakymus!
f

»

r
1 f

«$ |

O TA VIRTUVES SCENA
Hepbum iškepa pyragus,
kurie šokinėja ir išverda
kavą, kuri eksplioduoja.

EORGE STEVENS
PRODUCTIOM

Fay BAIMTER • Regmald 0WEN
RINC LARDNER, Ir. ari MICNAEL KAKIM
Mnctedky
GEORGE STEVENS
PradMMd k*
JOSEPH L MMKIEWICZ

An M-G-M Pi'cfur*

PRASIDEDA KETVIRTA.
DIENĮ, KOVO 5, PAS

LOEW’S STATE &
ORPHEUM

DARBININKAS

Penktadienis, Kovo 6, 1942
kį.Vjr'
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$v. Kazimiero ŠventeJaunimo Švente
Kovo 4 d., sukako
• 458 metai,
__
kaip mirė Šv. Kazimieras —mū
sų tautos vienintelis šventasis.
Ta diena mums lietuviams la
bai brangi, nes Šv. Kazimieras
gali mus užtarti ir, išklausyti
ir pas Aukščiausią išprašyti
mūsų prašymų. Kovo ketvirtą
dieną visa Lietuva iškilmingai
mini, todėl ir mes čia Ameriko
je nuo jų neatsiliekame, ypač
mūsų jaunimas L. Vyčiai šią

Kun. Kazimieras
tetikus,

L. Vyčių 17 Algirdo
kuopos Dvasios Vadas,
nuoširdus jaunimo ir
šventės minėjimo komi
sijos vadas, atnašaus šv.
mišias Vyčių intencijai,
pasakys pamokslą, ir
p. Pranas Ražeodaliskas,
kalbelę bendruose pus
L. Vyčių Centro Pirmininkas,
ryčiuose.
17 kp. Garbės Narys, sekmadieį nį, kovo 8 d. dalyvaus L. Vyčių
17 kp. metinėse iškilmėse ir
I
/
..
,
bendruose pusryčiuose pasakys
, kalbelę.

brangią šventę garbingai mini.
L. Vyčiai Šv. Kazimierą pasi
rinko sau už globėją, todėl
kiekviena kuopa šv. Kazimiero
dienos proga, bendrai suklaupę
p. Ona Razvadauskairė,
prieš altorių siunčia maldas
ilgametė L. Vyčių 17 kp. finan
p. Petras Kupraitis,
. Kazimierui ir visi “in cor
sų raštininkė ir metinės šven
pore” priima Šv. Komuniją,
nuoširdus L. Vyčių 17 Algirdo
tės minėjimo komisijos narė.
prašydami palaimos Lietuvai,
kp. protokolų raštininkas, orga
Onutė yra idealiste — Vytė.
Amerikai, L. Vyčių organizaci
nizacijos globėjo — Šv. Kazi
jai ir sau, gi šventasis daug
miero šventę švenčiant, bus
TIKĖKIT,
AR
NE..
kartų jau yra parodęs savo gi
toastmasteriu bendruose pus
liausi nuoširdumą.
Bostono Visuomenės Saugumo Komitetas prane• Tikėkite, ar ne... Trečiadie ryčiuose.
DAKTARAI
Žiaurusis karas, pirmoje ei _
sa, kad So. Bostone bus įtaisyta sirena taip greit,;lš Norwoo<L A. Marksaitė, nį. 8 vai. vakare, kovo 4, įvyko
Augustmaviciute ir F. Gren- LRKS 94 kuopos, susirinkimas, jeigu p. Smetona laiko save ant
lėje paliečia jaunimą, ir noroms kaip tik bus surasta tinkama vieta. Tuomet Bostone i
ar nenoroms verčia jį aukotis turės tris sirenas: United Shoe Machinery name, Fe- delytė ls So' Boston.'
“Darbininko” salėje, kuriame tiek išmintingu, lai jis žino, kur
Lietuvis Dantistas
dėl žmonijos ir savo šalies ge deral St., Fire Departmento centre, Bristol St., kur
priemG 11 pa vaisino dalyvavo didelis skaičius narių eiti ir kur jis savo ėjimu gali
A. L. Kapočius rovės. Tad mielas jaunime, šiais bus įrengta nauja, plačiau girdinti sirena, ir So. Bos-,
ir buvo išrinkta šiems metams lietuviams padaryti garbę ar
metais būtinai dalyvauk Šv.
nauja (ta pati) valdyba. Nu gėdą. Panelė tuojau užsidegė
517 E. Broadvvay,
kvietė Vytės į Worcester, kur
Kazimiero dienos minėjime, ir tonetarta varyti platų narių prira cigaretuką...
SOUTH BOSTON, MASS.
Bostono
priemiesčiuose
bus
įtaisyta
daugiau
sirebandys
“atsilyginti’
“Wes
Tel. SOUth Boston 2660
siųsk maldas šventajam Kaži
šinėjimo vajų...
“stylettes!’
Namaksy Naujoje
R,ap.
I įso valandos nuo 9 iki 12, nuo mierui, nes tokių sunkių užda nų, kaip tai: Brightone, Dorchestery, Roxbury, Hyde shall
• Tikėkite, ar ne... P-nia Save.. ’ki 6 ir nuo 6:30 iki 0 v. v
Park ir kitur.
#
Rezidencijoje
»8 nuo 9 iki 12 vai dieną vinių akyvaizdoje, tau Šv. Ka
ra
Razvadauskienė
ir
p-nas
Ku

c ura
nuo 9 iki 6 vai vak
LANKĖSI
us nuo 9 iki 12 vai dieną zimiero pagalba ir palaima bū merginų katalikiškąjį veikimą
Šiomis dienomis p. A. J. Načas, klausė, kada So. Bostonas
Pasiruoškite Kvotimui
(pagal sutartį)
tinai reikalinga, nes gal tave
maksy
su savo šeima, gyv. 251
ir bendradarbiavimą su dvasiš
Trečiadienį, kovo 4 d., “Dar minėjo Vasario šešioliktosios
šiandien ar rytoj pašauks auko
Chestnut Avė., Jamaica Plain,.
sukaktį šiais metais.
kiais sunkiais karo laikais.
Massachusetts valstybės bininke” lankėsi LDS Centro
tis,
gal
paaukosi
ir
savo
gyvybę
persikėlė į savo naują įsigytą
ei. TROvvbridge 6330
Ligoninėse serga sodalietės— švietimo
departmentas vice - pirm., kun. Pr. M. Juras, • Tikėkite, ar ne... Bostono namą, 37 Oriole St., West Roxuž Amerikos laisvę. Kovodamas
Birutė Kazmauskaitė ir Alena praneša, kad vįįį tie> kurie iš Lawrence. Mass., kun. K. Va- “Darbininko”, kai kurie skaity
J. Repshis, M. D, už Ameriką, kartu tu kovosi ir Pociūtė. Jos atmintos sodalie
bury.
ruošiasi Civilės Tarnybos sys’ ls Worcester> Mass., kun. tojai, sakosi, kad jie skaitą tik
už senąją tėvynę Lietuvą, tu
p. A. J. Namaksy yra real
čių maldose ir užuojautoje.
(REPŠYS)
gaisrininkų
kvotimams dr- J- Starkus ir kun- p- Mali* Pirm4 ir vietinių žinių pusią
apginsi plevėsuojančią Ameri
pius. Reikia pažymėti, kad jie estate ir insurance pardavėjas,
balandžio 25 d., pasinau- nauskas iš Thompson, Conn,
kos žvaigždėtą vėliavą ir vėl,
Lietuvis Gydytojas
labai daug prakiša, nes visa lai turįs ofisą 414 W. Broadvvay,
ŽINUTĖS
dotų
specialiu'
kursu
—
_
Gedimino
kalne
iškelsi
Lietuvos
278 HARVARD STREET
kraščio širdis yra trečias pus So. Bostone.
“Preparation for Civil SerKampas Inman arti Central Sq
trispalvę.
Linkime pp. Namaksy geriau
lapis. o visi kiti pagelbininkai.
CAMBRIDGE, MASS.
Tave, mielas jaunime, į Šv. ŠVENTĖME ŠV. KAZIMIERĄ vice Fire Entrance ExamiOfiso Valandos 2—4 ir 6—&
nation”, Old South Meet-1 parsiduoda Avon, Mass. • Tikėkite, ar ne... Pereito sių sėkmių naujoje rezidenci
Kazimiero dienos minėjimą
Antradienį seserys mokytojos
Rap.
sekmadienio didžiausia Naujoje joje.
kviečia L. Vyčių 17-ta Algirdo papuošė Šv. Petro par. bažny ing House, VVashington ir ma-ža 3-jų aktarų farmutė, yra
Anglijoje sensacija buvo, tai
kuopa, kuris įvyks šį sekmadie čios altorius. Trečiadienį, rytą Milk streets, Boston, pir- namas- vištininkas ir gesolino
TeL Kirkland 7119
p. Smetonos prakalbų apytuštė
nį kovo 8 d. —
buvo daug šv. mišių, kuriose madieniais ir ketvirtadie- st°tis. \ iskas parsiduoda pisalė, Worcesteryje. Jei kas neti
skaitlingai žmonių dalyvavo. niais 7:30 vai. vakare, pra- 8iai- Atsišaukite į “Darbinindedant kovo 9 d.
iko” administraciją, 366 W. kite, tai skaitykite šio numerio
(Lietuvė gydytoja)
LAIKRODININKAS
Vyčiy Algirdo 17 Kuopos Vakare, Gavėnios ir Sodalicijos Kovo 21 d. vidudienį yra {Broadway, So. Boston, Mass. VVorceserio žinias.
pamaldose žmonių buvo apipilParduodu Įvairiausios rūšies
(6-10-13) • Tikėkite, ar ne... Vilniuje
nė bažnyčia. Bažnyčioje pasa paskutinė diena paduoti;
auksinius ir sidabrinius daiktus
Cambridge, Mass.
kė pamokslą kun. K. Jenkus. aplikaciją kvotimams. Pa PARSIDUODA 2-jų šeimynų per Šv. Kazimierą yra didžiau
TAIPGI IR PATAISAU
Visiems Algirdo kuopos nasias KAZIUKU, vadinamas tur
Salėje,
sodalietėms kalbėjo sinaudokite proga.
i namas po 6 kamb., steam heat gus Lūkiškio aikštėje. Labai
Valandos: Nuo 2 iki 4
366 West Broadvvay,
riams žinotina —
kun. J. Daunys.
”
Nuo 6 iki 8.
i
ir
visi
imprumentai.
Namar
1. Sekmadienį, kovo 8, visi
garsios ten esti Smurgonių baSo. Boston, Mass.
Sekmadieniais pagal sutarti.
Tą dieną Maldos Apaštalys
Nepiliečiy
Dėmesiui
randasi
41
Wood
Avė.,
Matta

nariai susirinks bažnytinėje sa
ronkos.
tės', Amžinojo Rožančiaus ir kipan, Mass.
lėje 9:30 valandą ryte. Mišios
• Tikėkite, ar ne... Žinios, pra
tos bažnytinės draugijos, dau
Gubernatorius SaltonsTeL ŠOU 2805
Vyčių intencijai 10 valandą,
South Boston Garage
gybės telegramų, laiškų ir as- tall skelbia Pilietybės Pa- PARSIDUODA keptuvė, 827 neša, kad Javos sala neatsilai
per
kurias
visi
nariai
privalo
Dr. J. L Pasakamls
menų
sveikino kunigus Kaži- mokų savaitę kovo 9 iki Dorchester Avenue, Dorchester, kysią prieš japonus. Olandai vi
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
%
priimti
šventą
Komuniją.
sus savo ofisus perkrausto iš
OPTOMETRISTAS
mierus, kun. dr. K. Urbonavi 16.
Automobilistai: Jei jūs norite,
Mass. Yra mūrinis pečius. Ge
2. Po mišių įvyks bendri pus
• kad jūsų karas ilgai laikytų ir
Rytų
Indijos
į
Vakarų
Indiją.
čių ir kun. K. Jenkų. Asmeniš
Valstybės Švietimo De- , raį išdirbtas business. Prieinagreitai bėgtų, pirkit aliejų ir
ryčiai bažnytinėje salėje. Kvie
• Tikėkite, ar ne... Sios šalies
gasoliną. pas mus.
kai
sveikino
šie
svečiai:
kun.
P.
partmentas,
Jung.
Valsty,
ma
kaina
Mirtis
priežastis
pa
rSo. Boston, Mass.
čiami visi nariai ir svečiai.
I
Nuvalom
purvinus karus Ir
vyriausybė
įtaria
Vichy,
Pran

J. Juškaitis, Tėvas Alfonsas, C. bių Imigracijos ir Natūra- davimo šaukite GENeva 8968.
OFISO VALANDOS:—
3. Po Graudžių Verksmų, 3:30
ISgrysuojame.
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakare
, P., kun. P. M. Juras, Tėvas Ge- lizacijos skyrius ir Darbo
(6-10-13) cūzijos vyriausybę, kad ji, ar
v. po pietų Vyčių vajus. Bus ro
Tel. ŠOU 9530
tik nesirengia perleisti japo
raidas, C. P., kun. dr. J. Star Projektų Administracija — .
Seredomis:—
domi
krutami
paveikslai.
Kal

541
Broadvvay
So. Boston, Mass.
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.
nams ar naciams, ar bendrai
kus, kun. J. Petrauskas, kun. J. deda pastangas, kad iš Res. Šou 3729
Šou 4618
bės įžymūs kalbėtojai. Bus duo
ašies valstybėms Madagaskaro
Skalandis, kun. Malinauskas, mokslinti ir supažindinti
dami užkandžiai. Nebus jokios
salą prie Afrikos. Kadangi Ma
Į MIC., kun. J. Vosylius, MIC., su pilietybe šios valstybės
GRABORIAI
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
MOVERS—
įŽangOS‘
! kun A. Baltrušiūnas, kun. J. nepiliečius, kurių esą 356,dagaskaro sala guli ant keiio iš
Insured and
4. Pirmadienio vakare, kovo 9 j _
,
_
,
Jungt. Valstybių pro Indijos
.....................
.
Daunys, kun. J. Plevokas. re- 028 šioje valstybėje. Vie
Bonded
dieną, Vyčių kambariuose jau- i , . ,
......
j
„
Vandenyną, ir tai yra vieninte
PIRK NAMUS
. ”
, daktorius A. F. Kneizys, dr. P. nas iš kiekvienų šešių neS. Barasevičius ir Sūnus
uocal A Long
nimo sueiga: žaidimai, užkan
LENGVAIS IŠSIMOKĖJIMAIS
MOTERIS PAGELBININKB
lis
kelias
per
Suezo
kanalą,
kur
Galinis, Seserys Jėzaus Nukry- moka nei rašyti, nei skai
Oistanoe
Greitam pirkimui žema kaina.
džiai ir kalbos apie Vyčių orga
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
tariamai plaukią pagalba Rusi
žiuoto iš Cambridge.
tyti. Labai svarbu, kad
Peržiūrėk juos.
Movlng
BALSAMUOTOJAS
nizaciją. Visas jaunimas kvie
DORCHESTER
jai,
tai
tokios
salos perėjimas į
Kitą
sekmadienį,
šv.
Kazimie

Turi ITotaro Teises
šiais
svarbiais
laikais
gy

52 EVELTN STREET — Medinis. 2 šei čiamas.
mynų namas. 8 kambariai, 2 toiietai, 2
ašies
valstybių
rankas,
būtų
at

ro
L.
R.
K.
draugija
švęs
Šv.
ventojai
nepraleistų
pro

254
W. Broadway,
steam heaters, oil bumeris dėl antro auk
So.
Boston,
Mass.
što. Žemės plotys — 12.845.5 ketv. pėdų.
SO.
BOSTON. MASS.
sistojimas priešo tarpdury šios
Šv. Kazimiero šventės proga, i Kazimierą
išklausydama šv. gos išmokti rašyti ir skaiLengvi Išsimokėjimai- Kaina $6500.00.
Tel. SOUth Boston 2590
šalies ir alijantų interesų.
Merginų Sodalicija suteikė sa-! mišių savo intencijai 9 vai. ry- tyti ir taptų piliečiais.
Sūnaus gyvenamoji vieta:
10 MERRILL STREET — Medinis. 3 šei
838 Dorchester Avė.
mynų namas. 20 kambariij. 3 toiietai, 3 vo Dvasios Vadui kun. Kazimie- te. Lietuvos Vyčių kuopa apGubernatorius
ragina
vi

• Tikėkit, ar ne... Jung. Vals
furnaces. žemės plotys — 2.420 ketv. pė
Tel CObumbia 2537
dų. bengti Išsimokėjimai. Kaina $5,000. rui Jenkui nuoširdžių
tybių valdžia pripažino Lais
linkėji vaikščios Šv. Kazimierą sek sus mokytis, susipažinti
CONSTABLE
Real Estate & Insurance
madienį, kovo 8 d., su šv. mi su šios šalies tvarka ir
vųjų prancūzų išeivijoje veiklą.
91 VVRENTHAM STREET - Medinis, 3 mų ir įteikė dovanėlę.
JUSTICE OF THE PEACE
šeimynų namas. 15 kamb., 3 toiietai. 3
O Anglai smarkiai bombardavo
Mėnesinis susirinkimas, į ku šiomis 10 vai. ryte, ir Šv. Ko tapti piliečiais.
furnaces. žemės plotys — 3.137 ketv. pė
CASPER
dų. bengti išsimokėjimai. Kaina $6.000.
598
E.
Broadvvay,
munija,
pusryčiais
ir
vakaru.
Lietuviai
turėtų
šį
pa

FUNERAL
HOME
Paryžiaus
karo
industrijos
Turime ir daugiau pelningų namų pa rį atsilankė beveik visos narės,
SO. BOSTON, MASS.
sirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti.
187
Dorchester
Street
raginimą
priimti
nuošir

dirbtuves.
Ar
šie
ženklai
nebus
(155), buvo tuomi įdomus, kad
Telephone South Boston 1761
South Boston, Mass.
VVildey Savings Bank
DĖKOJA UŽ KALEN> džiai ir naudotis proga.
Vichy vyriausybei duotas ženk
svečias kalbėtojas — kun. Jo
Res. 120 Marine Road
22 Boylston St., Boston.
Joseph W. Casper
DOMUS
las, kad jeigu darys nusileidinas Daunis įdomiai išaiškino
Tel. SOUth Boston 2483
(KASPERAS)
Į mus ašies valstybėms, tai bus
Vyay Merginų Bowling
Laidotuvių Direktorius Ir
COAL-COKE-GIL
M. SRUOGA iš Orange, MasBalsamuotojas
lygiai karu traktuojami, kaip ir
prisiuntė $1.00, dėNOTARV PUBLIC
Žaidimas
Užsisakykite Toniko Pas Mus ji i sachusetts
ašies kariaujančios valstybes.
Patarnavimas Dieną ir Nakt]
kodama už jam nusiųstą sieninį
Koplyčia šermenims Dykai
Telephone
• Tikėkite, ar ne... Tūla Maru
f I “Darbininko” kalendorių. Jis
Tel. ŠOU Boston 1437
Pereitą savaitę buvo. atvykęs į
80. BOSTON
ŠOU Boston 3960
tė
ir
sirgdama
blynus
kepė,
o
prašo taipgi neužmiršti jo ir iš Worcester “Stylette” bow1058
Onutė grižus iš darbo ir radus
kitais metais.
ling ratelis, kuris žaidė So. Bos- i
pataisytą vakarienę, džiaugėsi.
P-NIA ONA AUKŠTIKAL- tono Vyčių Bowling Alleys su
ZALETSKAS
Kažin kuo džiaugėsi Onutė ar
STUDEBAKER
NIENE, gyv. Hecia St., Dor Vylėmis iš So. Bostono ir Nor- j
FUNERAL
HOME
Kainos prieinamos.
Marutės liga, ar blynais...
chestery,
atsilygindama už woodo. Vytės laimėjo 79 punk , Automobilių Ir Trokų Agentūra
564 East Broadvvay
Taisome visokių išdirbysčių auto
• Tikėkite, ar ne... Tūla panele
“Darbininko” prenumeratą ir tais.
SOUTH BOSTON, MASS
mobilius. Taisymo ir demonstravi
išmetinėja
savo
artimui,,
kam
“Stylette” ratelį sudarė šios: Į
D.
A.
Zaletskas
F. E. Zaletskas
kalendorių
pareiškė didelio
mo vietai
Graborial
lr
Balsamuotojal
jis nevažiavo į p. Smetonos ren
džiaugsmo. P-nai Aukštikalniai, pp. Julė Styles (Stočkienė), A.j
Patarnavimas
ir naktj
•f
giamas prakalbas VVorcesteryj.
kun. Aukštikalnio, S. J., tėve Kupstienė, Julė Koroser, Ryta
Koplyčia šermenims dykai
SOUTH BOSTON, MASS.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W liai labai džiaugiasi, kad “Dar- Galvin ir Janice D. Amster. VyNOTARY
Sako, juk tai lietuviai padarė
Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką
Tel. ŠOU Boston 0815
patys sau sarmatą svetimtaučių
binmk'ais” gausus žiniomis ir jčių merginų ratelį sudarė Šios:
Saviąiaifai. >
£1 .r--,
akyse.
&
jos
kaimynės
sako.
gnražlai "iliustruotas.
p!*1A. MarWėnė'', §ta££ Okulevi- i

Sirenos Blackouto Metu

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis

PautnA lunrta.

400 Broadway,

447 Broadvvay

Lithuanian Fumiture Co.

328 VVest Broadvvay

Bronis Kontrim

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

Myopia Club Beverage Co.

PRANAS GERULSKIS, Namu Tei. Dedham 1304-R

Bay View Motor Service

1 Hamlin St., ir E. 8th St

RYTI MI =
VALSTYBIŲ ZIMBS
vairių pamarginimų garbei mū
sų klebono. Rūpestingų Pran
ciškiečių sesučių darbu šis va
Šv. Jurgio Parapija
karas buvo suruoštas, mokyk
ŠVENTYKLOS DARBAS
lėlės, sodaliečių ir dalį dainų
PRADĖTAS
j pildė choras. Visa programa
Jau trečias metas, kaip įkur-' žmonėms patiko, Pastebėtina,
tas fondas, Aušros Vartų šven- kad visa programa buvo lietutyklos statybai, tačiaus per tą vių kalba. Nors kaikuriems vailaiką minėto fondo suma nepa- kučiams sunku ištarti lietuvišsiekė nė $1000.00, o visa staty- kai, bet toki vaidinimėliai ir
bos suma toli gražu peršoks scenoje pasirodymas yra paskaper $1000.00. Tiesa, dar ir da- tinimas mokintis lietuvių kalbar žmonės tam tikslui aukoja bos.
ir reikia tikėtis, kad dabar, kuoGerb. klebonas buvo gražiai
met jau darbas pradėtas ir pagerbtas ir apdovanotas,
kiekvienas mato savo akimis Į
nustatyto darbo planą, aukoto BAŽNYTINIS KONCERTAS
Verbų sekmadienį yra rengia
jų skaičius padaugės.
mas
Bažnytinis Koncertas, kurį
Būtų gražu, kad prie šio dar
bo aukomis prisidėtų ir už pa išpildys parapijos choras, J.
rapijos ribų gyvenanti lietu Brundzos vedamas. Choras renviai katalikai. Aušros Vartų Siasi ^5* septynis žodžius
šventykla nebus tik paveikslas nuo kryžiaus T. Dubois.
įdėtas . tam tikrą mažą koplytaę. kaip kas vaizdavosi ligi
LIETLVU1 KAREIVIAI
Šiol, bet bus tikras altorius, ant i KaiP vis,lr’ uiP *is mūs1 k°kurio bus laikomos ir iv. mi- loniios jau
daug urnauti
šios, tad suprantama, kad to- i Dždžs Sam0 kariuomenę. Yra
kiam darbui reikia nemaža lė- bažnyč‘os priangyje išstatytas
gų
, sąrašas išėjusių į kariuomenę.
Sį darbą atlieka lietuvis me- Tad visi- kunų
Pavard&i
nininkas Jonas Subačius, jau 4iame B*raže nara Įtrauktos, tugerai pasižymėjęs savo darbais ržtų Proešti klebonui ir tokiu
įvairiose lietuvių bažnyčiose. bMu būt>» viki parapijos vaikiDarbas šį pavasrį bus baigtas. nai' tarnaujami kariuomenėj,
Šventykla bus tikras atvaizdas suregistruoti.
Aušros Vartų Mergelės Šven-1
BROOKLYN, N. Y.
čiausios Vilniuje.
Dabartiniu laiku, kuomet mū- J
PRAKALBOS
sų sostinėje viešpatauja okuSekmadienį, kovo 1 d. 4 vai.
pantai ir persekioja mūsų bro- po pietų Apreiškimo lietuvių
liūs jau net melstis, ši šventyk- pay. salėje buvo suruoštos L. K.
la bus tarsi paakstinimu mums, Federacijos New Yorko apskr.
kad nenustoję vilties melstume pastangomis prakalbos. Jų tiksprie Aušros Vartų šventyklos,
_ suteikti žinių apie Lietukad brangi mūsų tėvynė su sos- Vą jr nušviesti dabartinio karo
tinę V ilnium, vėl taptų laisva, padėtį. Turiningas kalbas pasanepnklausoma ir katalikiška įg kun. p. Aukštikalnis, S. J.,
žalis.
Pilekalnis. kuris dabar šioje parapijoje veda misijas, p. A. F. Kneižys,
ŠVENTO KAZIMIERO
Darbininko” redaktorius.
ŠVENTĖ
Prakalbas pradėjo FederaciNors ši šventė pripuola kovo
4 d. bet kadangi ne sekmadie- JOS aPskričio pirmininkas p.
Danielius Averka, kuris pasa
nis, tai jinai buvo dalinai pamikęs įžanginę kalbelę, pakvietė
nėta kovo 1 d., pereitą sekmadienį. Kadangi ir mūsų klebo- ved«“ P' Juozą B. Laučką, “Amerikos” redaktorių, p. Laučnas yra to garbingojo Lietuvos
šventojo Kazimiero vardu, tai ka, ne tik sumaniai vedė pra
kalbas, bet ir įdomiai kalbėjo amatomai jisai gerai išstudija- pie ištremtuosius lietuvius į Sivo to šventojo gyvenimą, nes birą ir jųjų šelpimą,
pasakė apie šventą Kazimierą
Prakalbų klausėsi rinktiniai
gražų pritaikintą pamokslą. Po parapijos ir apylinkės parapijų
vakarinių pamaldų įvyko gra- žmonės — daugumoje veteražus vaidinimėlis, supintas iš į- nai veikėjai.
Kap.

C. BROOKLYN, N. Y.

KARO PAUKŠTIS LIZDE — šis1 orlaivių garažas atrodo menkutis, bet jis labai vertingas, nes jame pasislepia karo
orlaiviai. Prie to, priešas negali sunaikinti masiniai orlaivių kiekio, nors kartais ir būtų bombarduojama panaši orlaivių
aerodroma. Tokių požeminių aerodromų Pacifiko pakraščiuose yra daug ir jie priešo nepastebimi.

jos bažnyčios, kur už velionio keletą metų našlė ištekėjo už Peter Trumpickas, Mrs. Mike
vėlę atnašautos šv. mišios.
Juozo Kazlausko, su kuriuo gy Yurkon, Mrs. A. Sakadolsky,
veno 11 metų. Amer:koje pra Chales Aleclc, Mrs. Peter Raila,
Praeitą savaitę įvyko sureng
LAIMES VAKARAS PAVYKO
Kovo.
1
d.
mirė
Jonas
Zdanis.
gyveno
vas.
27
d.
su
iškilmin

Mrs.
S.
Stankevich,
Mrs.
P.
tas Blackout bandymas, kuris
Kovo 1 d. parapijos salėje į- j
Mirusiųjų
vėlėms
lai
būna
Kastraviekas,
Mrs.
Jos.
Yur

gomis
šv.
mišiomis
iš
Šv.
Juo

vyko Seserų Pranciškiečių rė
praėjo labai sėkmingai. Visos
amžina
ramybė
dangaus
karalikon,
Mrs.
B.
Wessel,
Alex
Stazapo
lietuvių
par.
bažnyčios.
mėjų vakaras, kuris buvo sėk
šviesos buvo užgesintos, tik pa
Laidotuvėse dalyvavo daug gi nionis, K. Guobienė, Ona Kisie dangėse skraidė
mingas.
Nuoširdžiai parėmėė j°>dideli oro
lienė,
Eva
Kiselienė,
K.
Puciūminių
iš
kitų
miestų
ir
vieti“paukščiai”, žiūrėtojai tik ste
vietiniai biznieriai, suteikdami
nienė,
M.
Yurkunas,
Antanas
.
niai.
Buvo
pilna
bažnyčia
žmodovanas laimėjimui; geros pa
bėjo kaip viskas sėkmingai ėjo.
Apdovanotas Ui
mų.
| Guobis, S. Šidlauskas, M. Činirapijietės taip pat parodė daug
Pasižymėjinų
Velionė buvo pavyzdinga ka-' kas, Jonas Šlikas, Yadvyga SarAteinantį šeštadienį draugija
nuoširdumo ir duosnumo, o kle
talikė,
priklausė
prie
katalikižį
geliūtė,
Stasė
Kisieliūtė.
F.
Dapo G. P. Š. ruošia kortavimo va
bonas kun. M. Pankus ir kun.
Waterbury, Conn. — Jonas
kų
draugijų.
IJudi
ne
tik
velio'
nyla,
F.
šlaveikienė,
Z.
Kreiviekarą, parapijos svetainėje. Pel
P. Kariūnas ne tik prisidėjo su yičas tapo apdovanotas Garbės. .
.
...
. . .
.
. . . ,, .
dovana, bet ir dalyvavo vaka- Kryžium — Distinguished Ser-'neS seima’ *** 1F ParaInJiečiai- nfe>
Makaeymene, Lva Lau nas eina Amerikos Raudonajam
rai v-,. _
.
!Lai Dievulis suteikia a. a. Mor- rinaitis, Ben Gustas, A. Degu- Kryžiui. Tikrai tą vakarą turė
yj_
vice Cross. Jis antras Amerikos . „ .
.. _
„
..
,.
tos Kazlauskienės velei amžiną į tis, Eva Kučiene, A. Didžiulis, tų būti pilna svetainė žmonių.
Kovo 2 d. parapijos salėje įuomen je, pirmas šiame
—---- ramybę ,o p. Juozui Kazlauskui; S. Lukšienė, U. Strikaliūtė, S.
Manau, kad ir kitos draugijos
vyko vakaras Amerikos Raudo^au 1 0 au
&ar
įj- šeimai reiškiame gilią užuo- f Butaitienė, M. Kačkas, Mr. &
paseks šią draugiją ir surenka
nojo Kryžiaus naudai. Pavyko. ,*^7* _
t___ . . jautą.
j Mrs. O. Paliliunas, J. Gaška, V.
tam tikslui.
Tą vakarą suruošė šv. Andrie- i Kiek 5™
JoBas
Korespondentas K. Bakučionis, K. Kerbelienė, J.
jaus parapijos moterys, kurios kuodamaa
SYvast) sulauDobkienė, Mr. St Mrs. J. Lalas,
Varg. A. Stanišauskas sura
darbuojasi dėl Raudonojo Kry- P* d"*«
gyvasčių..
U.
Liberiukė,
F.
Unčiurienė,
šinėja visus Bridgeporto jau
AMSTERDAM, N. Y.
žiaus du kart savaitėje, antra Pats liko sužeistas, paimtas į Ii-•
Mr. & Mrs. F. Guobis, Mr. & nuolius, kurie tarnauja Dėdės
dienį vakare ir trečiadienį po goninę.
Mrs. M. Kazlauskas, Mrs. A. Šamo kariuomenėj. Kurie tik
Jonas Vičas, 18 metų am Vasario 22 d. šios kolonijos
pietų.
Kindar, Miss V. Matejunas, žinote, kuris dar neužregistruo
žiaus, sūnus pp. D. Vičių, 1047 lietuviai minėjo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su Miss S. Karutis, Miss O. Maldu tas, priduokite jam vardą, pa
Šv. Rožančiaus draugijos su Highland gatvė, apie 6 pėdos kaktį, Amerikos lietuvių svetai tis, Petras Sargalis, D. Rusilas, vardę ir antrašą. Dabartiniu
sirinkimas įvyko pereitą sek aukščio ir sveria apie 200 sva- nėje. Programa pradėta Ameri P. Chaks, J. Ramonas, A. Ta- laiku po visą Ameriką lietu
madienį. Išklausius įvairių pra rųkos ir Lietuvos himnais, ku moliūnas, A. Maziliauskai, J. vius jaunuolius surašys, kurie
nešimų, sekė nauji įnešimai.
riuos giedojo šv. Kazimiero Vaitelis, A. Oikanavičius, J. tik kariauja, ir bus paskelbti
PADIDINO ALGAS
Paskirta auka užprašymui šv.
par. mažųjų mergaičių choras. Nikštenas, M. Degutis, S. Sul spaudoje.
mišių Šv. Juozapo dienoje, ko Chase ir ScoriU dirbtuvių Programos vedėju buvo p. My tonas, Mrs. C. Dansevičius,
vo 19. Taipgi paskirta dovana darbininkai gavo padidinti al kolas Kerbelis. Turiningas kal Vincas Urbonaitis, Ona Kazlau
Parapijos bažnyčios langai
vienai narei, kuri yra ištikta gas, 6 centus už kiekvieną dar bas pasakė kun. J. Raštutis, Dr. skienė, Mrs. Eva Ginaitis, Mrs. pertvarkomi ir apvalomi, kurie
nelaimingos
ligosNutarta bo valandąFilomena Koziol, Mrs. Karolina jau buvo labai aprūkę, ir iš lau
American Brass kompanijos V. Venčius ir p. Antanas Stakpirkti Apsigynimo bonų už
ir CIO viršininkai veda dery nys. Du gražius patriotinius Degutis, Mrs. August Liberis, ko sudedami nauji stiklai. Visi
$100.
Miss Ona Jospairis, Mr. & Mrs. spalvuoti stiklai dabar labai
bas atnaujinime sutarties, kuri veikalėlius suvaidino art. Juo
G. Švėgžda, Mrs. Carl Tiemann, aiškūs ir gražūs. Visą darbą
baigsis 18 d. kovo mėn. Unija zas Olšauskas ir Šv. Kazimiero
MIRĖ STAIGA
par. mokyklos mergaitės, ku Mrs- Louise Kerbelis, Mrs,. V. prižiūri kleb. kun. J. V. Kaz
Vasario 25 d., kada saulutė reikalauja kompanijos padidin rioms vadovavo Seserys Pran- Kačinskienė, Mrs. J. Mikolaitis, lauskas.
visus viliojo į orą, pp. Rama ti algas darbininkams 15 cen ciškietės.
Mrs. Anna Jankūnas, Mrs. A.
nauskų šeimą pasiekė tamsus tų į vai., 2 savaiti vakacijų su
Parapijos choras jau pradės
Šv. Kazimiero parapijos cho Ragauskienė, Miss S. Vilkelis,
spindulėlis, pranešant, kad jū atlyginimu ir priverstiną darbi ras, vadovaujant art. J. Olšaus J. Jureičiūtė, J. Labunskienė, rengtis prie Motinos Dienos.
mylimas tėvelis P. N. F. Corbin ninkų priklausymą prie unijos. kui ir akompanuojant p. Vero W. Rusilas, R. Jozapaitis, P. Darbšti valdyba ir jaunimas
dirbtuvėje kovoja su mirtimi.
nikai Motejūnaitei, sudainavo Maldutis, V. Krutcis, S. Kup mano gražiai surengti vaidini
MIRĖ
Šeima ir dvasios vadas kun. M.
čiūnas, A. Pakenas, A. Varnas, mą ir koncertą.
O.
Pereitą savaitę mirė šios liedainelių.
Pankus greit nusiskubina į
W.
Zyzia,
K.
Karbočius
K.
RaPaminėjimas praėjo labai pa
dirbtuvę, suteikti paskutinius tuvės: Monika Mačiulienė. Pa triotingai. Šio parengimo komi basauskas, S. Stani&levičius, V.
Gyvenimas — tai privile
Sakramentus, o gydytojas ir liko vyrą, sūnų ir dukterį.
gija
jėgoms išbandyti, o
siją sudarė šie: art. Juozas Ol Burimauskas, Mr. & Mrs. S. Va
Morta
Kazlauskienė,
LDS
na

slaugė taip pat rūpinosi palai
šauskas, Petras Lalas ir Petras siliauskas, J. Maziliauskas, Mr. tai ta privilegija drąsiai
kyti gyvybę. Po dviejų valandų rio Juoz. Kazlausko žmona. Pa Sargalis.
& Mrs. K. Valikonis, O. Jurienė, imama, patogių progų pa
p. Vincas Ramanauskas užmer liko vyrą, dukterį, seserį, du
Rinkta aukos Amerikos Rau M. Dargužienė, H. Raila, Mr. & sitaiko daug dažniau, negu
broliu
ir
kitas
gimines
didelia

kė akis nuo savo mylimos šei
donojam
Kryžiui.
Surinkta Mrs. Wm. Plankis, Mr. & Mrs. spėsi jas išnaudoti.
mos, visų darbų ir šio pasaulio me nuliūdime.
$203.04.
J. Bansevich, A Žostautas, P.
Palaidotos iš šv. Juozapo liet.
vargų.
Valitas, J. Moskevich, K. GaPhone 1181
Aukavo: $10.00 — Mr. & Mrs.
Velionis paliko dideliame nu parap. bažnyčios Kalvarijos ka
deikis, V. Vainauskienė, F. Kaz
S. Rimkūnas.
liūdime savo žmoną Uršulę, sū puose.
A. P. KARLONAS
lauskas, Mr. Sz Mrs. A. Luzinas.
nų Joną ir dukrelę Aldoną
Po $5.00 — Kun. J. Raštutis,
APTEMDINO MIESTĄ
Lietuvis Graborius
4 Kvieslienę, gimines ir pažįsta
Dr. Vladas Venčius, S. Marge- Mr. & Mrs. C. ScheU, Mr. &j
Kovo pirmą dieną 9 vai. va
Rep.
mus.
vičienė, Mr. & Mrs. A. Mikolai Mrs. P. Šidlauskas.
NOTARY PUBLIC
♦ A. a. Vincas Ramanauskas kare įvyko miesto šviesų užge tis.
sinimas ; tęsėsi per 15 min.
Redakcijos prierašas: Talpi
280 Chestnut St.
buvo nepaprastai malonaus bū
$4
jOO — Ciprijonas Bogužas. name aukotojų pavardes taip.
I do
Kaikurie žmonės neužgesino
žmogus.
New Britain, Conn.
Po $2JX) — Mr. and Mrs. J.
visų namų šviesų. Kaip kur bu
kaip buvo parašytos.
Kovo 28 d. su trejomis šv. mi
ii
♦ šiomis iškilmingai palaidotas vo matytis per langus šviesas. Kraujalis, Mr. and Mrs. A
Oro saugotojai turėjo darbo jas Gaurilcik, Mr. and Mrs. J. PuL;
iš Šv. Andriejaus lietuvių para
Iš KRANO IR BUTELIUOSE
ciūnas, Mr. and Mrs. S. Karu
I pijos bažnyčios Švč. Marijos užgesinti.
SMAGU MELSTIS
Kitą kartą pavyks geriau, tis, Mr. and Mrs. A- Raila, Mr.
kapuose.
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet reikalaukite
Ii Geros Maldaknyges
nes žmonės jau bus tuo susipa ar.d Mrs. J. Valikonis, Mr. and
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
Lai būna amžina, ramybė a. a.
žinę ir apsipratę. Nežiūrint to, Mrs. V. Sakodolskis, Mr. and
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
Vinco vėlei, o suraminimas bei
aptenjdinimas pavyko.
/.
T.
Mrs.
Ipolitas
Junevičius,
M.
už labai nupigintą kainą:
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
paguoda nuliūdusiai šeimai.
Mulevičienė,
A.
Yurkunas.
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi___________ _________________________
35c.
BROCKERTS XXX ALE. kuriuo svečiai ir viešnios bus
Po $1.00 — J. Olšauskas, Z.
Vasario 25 d. po ilgos ligos
VATERBURY, CONN.
GARBE DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro virfteliai,
labai patenkinti.
3S4 pusi. __________________________ __________
65c.
Batkus, K. Unčiuras, Z. Arešmirė Elzbieta Normantienė. Pa
JĖZAU,
RAS
MANE
ATEIKI,
juodi,
tikros
odos
60 ELLSWORTH ST.,
Telefonas
I liko dideliame nuliūdime sūnų Vasario 24 d. mirė Morta ka, J. Liberis, J. Mičiulis, F.
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ...... ............ S1Z5
Worcester* Mass.
Worcester, 5-4335
Kazlauskienė po sunkios opera Mikėnas, A Kazlauskas, K.
ir seserį.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkitl
į
apdarai ____________________________________ _____ 51.50
cijos ir 6 savaičių sirgimo švč. Rastauskas, M. Kimberauskas,
MALDŲ RINKINĖLIS, balti oeluloMinlai vi rie Hai
90c.
Vasario 27 d. po astuonių mė Marijos ligoninėje. Paliko dide Aleksas Kisielis, Mrs. A Trum
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
nesių sirgimo mirė Pranas Dzi- liame nuliūdime vyrą Juozą pickas, Mrs. K. Temkevich,
su kablks_______________________ ______ ____ _____ 11.50
ček. Paliko dideliame nuliūdi Kazlauską ir dukterį Anielę, John Raila, Mrs. N- Samolis,
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai.
555 pust. ______________________________ ______ ____ 52.50
me žmoną Suzaną (Prabiliūtę), seserį Burtavičius, brolį Rapo Mrs. Victoria Janis, Antanas
SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro viršeliai,
du mažus sūnelius — Florijoną lą Sereivą, gyv. Chicagoj, Kle Alikonis, Mrs. Mary Paliliunas,
raudoni kraštai, 384 pusi. ____________________
65c.
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygi,
ir Augenijų, seną tėvelį ir ke mensą Kanadoj ir tris brolius Mrs. Rose Peck, Mrs. John Buparinkto* gražiausios maldos. Silkini labai plo
turias seseris, daug artimų gi ir 3 seseris Lietuvoje. Velionė blinskas, Mrs. Magdalena Alekna popiera, joodl kolenkoro viršeliai ...... ................ 51.30
minių.
paėjo iŠ Šeduvos par., Žibartų saitis, Mr. Michael Kerbelis,
GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ............................ 20c.
Velionis buvo pasaulinio karo kaimo.
Mrs. Clinton Hartley, Leon UrBOSTON BRANCH
PHONE
"DARBININKAS"
veteranas. Taigi ir palaidotas
1410 Columbia Rd.,
A. a. Morta buvo ištekėjus už belis, Walter Steponaitis. Jo
So. Boston
3SS W. Breodwuy,
Se. Beston, Rase.
L1.į South Boston
2271
|| su ųailitariškomis apeigomis iš Mykolo JaoMy, kurta po 4 nae- seph Tiešis, John Rupšiu John
Andmaja’us IToRmHu pasą<H- tų apvaginu aug. ;P4gyv:nu»; Z&karka, Frank Valasinas, Mrs.

F
I
i
!
I
I

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
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NE* BRITAIN, CONN.

